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Az előző szezont követően a nyáron került sor a Régiók Európa-bajnokságára Párizsban, ahol 

felnőtt férfi csapatunk sporttörténelmi bronzérmet szerzett. A különítmény tagja volt és 

Höning Dávid a Tisza Volán SC képviseletébenl. Testvérével, Höning Alexanderral együtt 

biztosították a helyüket a válogatottban. A Magyar Bajnokságon Alexander 2. lett, míg Dávid 

vállműtétet követően a 3. helyen zárt. Lassingleitner Fruzsina és Kőhegyi Zoltán anyagi okok 

miatt befejezte sortpályafutását, szakosztályunk nem tudta finanszírozni a versenyeztetés 

mellett megélhetésüket. Lassingleitner Fruzsina politikai pályára lépett, június 5-én megnyerte 

Dunaújvárosban az időközi képviselőválasztást. 

 

 

A 2015/2016-os szezonban a karate szakosztály toborzással folytatta a munkát az SZTE 

Gyakorló és a Béke utcai műhelyében, amelynek következtében újabb csoportjaink 

indulhattak, míg a haladó csapatban magasabb szinten folytatódott a munka. Felvettük a 

kapcsolatot a helyi atlétika klubbal, így sportolóinknak lehetőségük nyílt heti 2 alkalommal 

erőnléti és képességfejlesztő edzéseiket látogatni. 

 

Szakosztályunk a Magyar Karate Szakszövetséggel kötött megállapodás keretében vállalta, 

hogy a Regionális Utánpótlásközpontok területén a Dél-alföldi térségben a feladat ellátásával 

összefüggésben edzőtáborokat, illetve a karate sportág népszerűsítését szolgáló 

rendezvényeket szervezzen és bonyolítson, és a feladat ellátása során erőfeszítéseket tegyen 

a sportág népszerűsítésére együttműködve a térségben jelen lévő tagszervezetekkel és 

stílusszövetségekkel. 



 
 
A megállapodásnak megfelelően, az alábbi elemek megvalósítását tűztük ki feladatul: 
 
1.) regionális központ létrehozása 
2.) tudásbázis létrehozása 
3.) regionális versenyek szervezése 
4.) regionális edzőtáborok szervezése 
5.) toborzás, népszerűsítés 

 
 

Első lépéseként megtörtént a kapcsolatfelvétel az SKI Magyarország és az MKSZ 
stílusszövetségekkel, kérve tőlük a program támogatását és a hozzájuk tartozó tagszervezetek 
aktív részvételét. Az egyesületeket képviselőivel, edzőkkel, sportolókkal való személyes 
találkozót követően folyamatos kapcsolattartás kezdődött, melyben ötleteik és véleményeik 
meghallgatása mellett kialakításra kerültek a program konkrét eseményei: 
 
 
 
Reménységek Tornája: 
 
A térség utánpótlás versenyzőinek baráti, családias hangulatban való megmérkőzése 
gyakorlási céllal 4 fordulóban. A gyermekek 4 fős csoportokban versengenek, így mindenki 
számára biztosított 4 mérkőzés és az esemény végén mindenki oklevéllel éremmel tért haza. 
A 4 forduló legjobbjait külön díjban részesülnek.  
 
Az események helyszínei voltak: Szeged, Kiskunmajsa, Szarvas, Békéscsaba 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
Regionális edzőtáborok: 
 
Évi 3 alkalommal nemzetközi és hazai szakemberek, válogatott versenyzők irányításával 
edzőtáborok lebonyolítása. A helyben szervezett eseményeken a legifjabbak is találkozhatnak 
a sportág meghatározó személyiségeivel, akik megfelelő motivációt biztosítottak a sportági 
előre haladáshoz, emellett pedig szakmai munícióval is ellátták a résztvevőket.  
 
Az edzőtáborokat vezették: Szegedi Döme korosztályos világbajnok 
    Höning Dávid, Régió EB bronzérmes 
    Höning Alexander, Régió EB bronzérmes 
    Sajó Zoltán, a 2013-as EB bronzérmes csapat vezetője 
    Zoran Jerkovics, a világbajnok szerb csapat vezetője 
    Kürtösi Zsolt, a magyar válogatott erőnléti edzője 



    Ruzsinszki György válogatott edző 
 

 
 
 
 

 
 
 

A regionális rendezvények felpezsdítették a térség karateéletét, és útjára indítottak egy olyan 
együttműködést, amely nagyban segítheti a térség szakmai fejlődését. A diákolimpián már 
megmutatkozott, hogy a programban résztvevő 15 indulóból 11 fő érmet hozott el, ami 
egyértelműen az eddigi legjobb szereplés.  
 



A szakmai munkát segítendő az egyesületek a központon keresztül hozzáférhettek olyan 
elméleti anyagokhoz, amelyek a válogatott koncepciójához illeszkedő oktatási irányvonalat 
határozzák meg azon alapelemekkel, amelyek elsajátítása szükséges a későbbi hatékony 
munkához. Ilyenek a küzdelembe használatos alapmozdulatok, irányváltások, támadási 
láncok, valamint a sportágspecifikus képességfejlesztés. Ezek az elméleti pontok 
természetesen a gyakorlatban is visszaköszöntek, a regionális edzőtáborok már ebben a 
tematikában zajlottak. 
 
A technikák, a mozgások minőségi javításának érdekében a központ elindított egy 
mozgáselemző szoftver fejlesztést, amelynek segítéségével kiértékelhető a testtartás helyzete, 
az optimális kivitelezéstől való eltérések, az energiaveszteség. Az elemzést követően a 
sportolók konkrét iránymutatást kapnak a hibák kijavításához és a helyes kivitelezéshez, 
amelyek alkalmazásával nagy mértékben javul az egyes technikák hatékonysága. 
 

 
 
A sportág népszerűsítése érdekében a központ a sportággal, a központi eseményekkel és 
eredményekkel kapcsolatosa híreket folyamatosan megjelenítette médiacsatornáin, televíziós 
és internetes portálokon, valamint közösségi oldalain. A térség iskoláiban rendszeresen 
szerveztünk bemutatókat, interaktív toborzó eseményeket, ahol az érdeklődők nem csak 
megnézhették, de ki is próbálhatták a karate alapmozdulatait és belekóstolhattak az edzések 
feladataiba is. Részt vettünk gyermek-, sport és családi napokon, fesztiválokon is. A Magyar 
Karate Szakszövetség megbízásából lebonyolítottuk a „Legyen a Tiéd a Sport” szegedi  
rendezvényen való sportági megjelenést, amely az egyik legsikeresebb standként üzemelt a 
kivezényelt tanulók körében. 
 



 
 
 

 
 
A fentiekből kitűnik, hogy a küldetést az egyesület sikerrel teljesítette, és egy aktívan dolgozó 
regionális központot hozott létre. Közös célunk egy jól szervezett szakmai munka 
megalapozása a jövőre nézve, ami felzárkóztatja a Dél-Alföldi egyesületeket, bekapcsol 
mindenkit a sportág vérkeringésébe, és lehetőséget teremt a fiatal tehetségek kiteljesedésére 
és a válogatottba kerülésre, amelynek útján a program keretében elindultunk. 
  
A sportolók fejlődését segítendő későbbi terveink között szerepel Régió Bajnokság 
létrehozása, amely a Magyar Bajnokságra való felkészülést hivatott segíteni, valamint egy 
Regionális Válogatott létrehozása. 
 
 


