
Az év műhelye-díjátadó  
A havi győztesek legjelentősebb 2013-as eredményeinek listája 

 
Január: Graboplast Győri Vízisport SE, kajak-kenu 
- A januári Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon egy ezüst- és két 

bronzérem volt a győri műhely spoprtolóinak termése. 

- A hazai korosztályos országos bajnokságokon 33 első, 32 második 

és 21 harmadik helyet szereztek, ezzel 109 szakosztály között az 

összesített pontverseny élén végeztek. 

- A legjelentősebb utánpótlás-világversenyeken 12 arany-, 4 ezüst-, 4 

bronzérem a mérlegük. 

- A Takács Kincső, Lakatos Zsanett kenupáros a korosztályos és a 

felnőtt Eb-n is aranyérmes lett. 

- A kenus Khaut Kristóf az ifjúsági világbajnokságon egy arany- és 

egy ezüstérmet szerzett, a korosztályos maratoni vb-n első lett Khaut 

Kristóf, Takács Tamara és a Takács, Czéllai-Vörös Zsófia kettős. 

- Az ifjúsági és U23-as Eb-n aranyérmes lett Lakatos Zsanett, Hárics 

Dávid, a Takács Tamara, Czéllai-Vörös Zsófia, valamint a Takács 

Kincső, Lakatos Zsanett kettős,  

 

Február: Szegedi Korcsolyázó Egyesület, rövid pályás 

gyorskorcsolya 
- A februári Európai Téli Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Farkas Tamás 

az 500 m-es távon tizedikként, a váltó tagjaként a negyedik helyen 

végzett. A korosztályos országos bajnokságon hét dobogós helyet 

szereztek a műhely sportolói: két aranyat, három ezüstöt és két 

bronzérmet. 

- A junior Európa Kupa döntőjén Jászapáti Petra egy arany- és két 

ezüstérmet szerzett. 

- Nemzetközi versenyeken a szakosztály sportolói dobogós helyek 

sorát szerezték.  

 

Március: Dorogi Nehézatlétikai Club, birkózás 
- Márciusban a kadet korosztály kaposvári kötöttfogású viadalán öt 

dorogi jutott a döntőbe, s valamennyi győzött. A kötöttfogású juniorok 

országos egyéni bajnokságának pontversenyét a Dorogi NK nyerte 



éppúgy, mint az U23-asok szabadfogású csapatbajnokságát. A serdülő 

kötöttfogásúak másodikak lettek az FTC csarnokbúcsúztató viadalán. 

- A műhely versenyzői a korosztályos országos bajnokságokon, illetve 

a diákolimpián összesen 111 érmet nyertek, köztük 41 aranyat. Három 

korosztályban csapatbajnokok lettek, s nyertek további három ezüst- 

és két bronzérmet. 

- A felnőtt csb-n a harmadik helyet szerezték meg. 

- A kadet világbajnokságon Papp Bertalan második, Torba Erik 

harmadik lett, míg a kadet Eb-n Lévai Zoltán bronzérmet szerzett.  

- A sportági utánpótlás-pontversenyt nagy fölénnyel nyerte a dorogi 

klub. 
 

Április: FTC, női kézilabda 
- A korosztályos országos bajnokságok döntői vagy elődöntői közül jó 

néhányat már áprilisban megrendeztek, és az országban egyedülálló 

módon valamennyi  ferencvárosi együttes az első vagy a második 

helyén végzett a saját évjáratában. 

- A 2012/2013-as bajnokságban aranyérmes lett a 2001-es, valamint a 

2000-es korosztályú csapat, továbbá a serdülő együttes. Ugyancsak az 

első helyen végzett és az ifjúsági csapat a női NB I/B-ben. 

Másodikként zárt a 2004-es korosztály, valamint a junior garnitúra az 

NB I/B-ben. Harmadik lett a 2003-as és a 2002-es születésűek 

együttese. 

- A 2013/2014-es évad őszi szezonja után a 2001-esek, a 2004-esek és 

a serdülők mindkét csapata az első, a juniorok a második, az 

ifjúságiak a harmadik helyen álltak. 

- Az elmúlt évben 18 FTC-játékos szerepelt a különböző korosztályos 

nemzeti válogatottakban.   
 

Május: Dunaferr SE, férfi röplabda 
- A fiúszakosztály utánpótlás-csapatai remekeltek májusban: az 

országos serdülőbajnokságban az első, az Országos Ifjúsági Kupában 

a második, míg az országos juniorbajnokságban szintén első lett a 

Dunaferr SE együttese.  

- A különböző korosztályos csapatok közül a serdülők veretlenül 

álltak 2013 végén bajnokságukban, míg az ifjúságiak 16 mérkőzésből 

14-et megnyertek. 



- A dunaújvárosi műhelyből utánpótlás-válogatottak sora kerül ki: a 

junior nemzeti csapat keretében hat, az ifjúságiak között nyolc, a 

serdülő együttesben pedig négy Dunaferr-játékos található.    
 

Június: Kőbánya SC, úszás 
- Júniusban az olaszországi nemzetközi versenyen érmek sorát 

szerezték a szakosztály sportolói: a fiatalok közül Bernek Péter és 

Pulai Bence elsőként, Szilágyi Liliána másodikként, György Réka 

pedig harmadikként végzett. A műhely versenyzői megnyerték az 

országos ifjúsági bajnokság összesített pontversenyét: mérlegük 12 

arany-, 6 ezüst-, 7 bronzérem, míg a felnőtt ob-n is győzelmek sorát 

aratták.  

- A szakosztály 2013-as összesített éremtermése elképesztő: a 

legjelentősebb hazai és nemzetközi versenyeken összesen 908 

dobogós helyezést szereztek a műhely utánpótlás korú sportolói. 

- A medálok között három ifjúsági olimpiai bronzérem, hat felnőtt 

országos bajnoki arany található, miközben a Kőbánya SC versenyzői 

harminc korosztályos országos csúcsot is felállítottak. 

- A Kőér utcai úszók minden korosztályos egyesületi pontversenyben 

az élen végeztek 2013-ban. 
 

Július: Szombathelyi Dobó SE, atlétika 
- A szombathelyi szakosztály versenyzői júliusban az ifjúsági vb-n 

remekeltek: kalapácsvetésben Gyurátz Réka arany-, Völgyi Helga 

ezüstérmet szerzett, a fiúk mezőnyében Halász Bence 

kalapácsvetésben hetedik, diszkoszvetésben nyolcadik lett. A junior 

Eb-n Gyurátz másodikként, Banga Beatrix harmadikként, Völgyi 

nyolcadikként végzett. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiváon Halász 

Bence megnyerte a kalapács- és a diszkoszvetést is. 

- A Dobó SE versenyzői kiemelkedően szerepeltek a legjelentősebb 

nemzetközi korosztályos versenyeken: összesen 3 arany-, 2 ezüst- és 1 

bronzérmet nyertek; Gyurátz Réka ifjúsági világbajnok lett 

kalapácsvetésben, míg Halász Bence kalapács- és diszkoszvetésben is 

elsőként zárt az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.  

- Az utánpótlás magyar bajnokságokon csapatban 7 arany-, 6 ezüst- és 

3 bronzérem volt a termés, míg egyéniben 20 első, 23 második és 21 

harmadik hellyel büszkélkedhettek a vasiak. 



- A szombathelyiek nevéhez 2013-ban nyolc ifjúsági országos csúcs 

fűződik. 

- A korosztályos válogatott keretekben összesen 16 szombathelyi 

dobót vesznek számításba. 
 

Augusztus: Dunafüredi Vízisport Klub, kajak-kenu 
- Az augusztusi gyermek, kölyök és serdülő országos bajnokság 

aranyakat és bronzot hozott a százhalombattaiaknak, akárcsak az 

ifjúsági ob. Ugyanebben a hónapban a 18 éves Vass Péter váci 

társával, valamint négyes hajóban is első helyezett lett. 

- Vass az ifjúsági Eb-n is aranyérmet szerzett K2-ben, míg az 

ausztráliai ifjúsági olimpiai fesztiválon a dobogó harmadik fokára 

állhatott. 

- A korosztályos magyar bajnokságokon összesen 9 arany- és 4 

ezüstérmet szereztek a műhely fiataljai, akik közül hatan tagjai az 

utánpótlás-válogatottnak. 

 

Szeptember: Felsővárosi Ökölvívó SE (Baja), ökölvívás 

- A családi vállalkozásban működő szakosztály fiataljai közül 

szeptemberben Gálos Roland aranyérmes lett az ifjúsági Európa-

bajnokságon, míg Szatmári Petra ifjúsági világbajnoki címet szerzett. 

- Szatmári az Európai Unió tagországai számára rendezett viadalon 

szintén a dobogó tetejére állhatott, míg Gálos Viktor magyar bajnoki 

címe mellé az Olimpiai Reménységek Bajnokságán is aranyat szerzett. 

- A múlt év különféle nemzetközi viadalain összesen 14 első hellyel 

büszkélkedhettek a rendkívül szerény körülmények között működő 

műhely versenyzői. 

- A bajaiak a szakosztályok közötti hazai pontversenyben az ötödik 

helyen végeztek. 
 

Október: Torna Club Békéscsaba, torna 
- Az egyszakosztályos klub utánpótlás korú tornászai közül októberben 

a mindössze 16 éves Makra Noémi a felnőtt világbajnokságon talajon 

a 9., az egyéni összetett versenyben pedig a 14. helyen végzett.. 

Ugyanő néhány nappal később megnyerte az egyéni összetett 

mesterfokú országos bajnokságot.  

- Makra egész évben remekelt: győzött többek között a felnőtt 

szerbajnokságon két számban, megnyerte a felnőtt csapatbajnokság 



egyéni összetett versenyét, öt arannyal gazdagodott a felnőtt egyéni 

ob-n, első lett a százhalombattai felnőtt nemzetközi viadalon, 

háromszor állhatott a dobogó tetejére a szombathelyi Hungarian 

Grand Prix-n, diadalmaskodott talajon a ljubljanai Világ Kupa-

versenyen és nyert a brazíliai Gymnasiadén. A pazar eredménylista a 

felnőtt Eb-n elért tizenegyedik hellyel egészül ki. 

- A békéscsabaiak taroltak a hazai korosztályos versenyeken is: a 

megszerzett érmeket felsorolni szinte lehetetlen. 
 

November: Szegedi Úszó Egylet, úszás 
- A novemberi teljesítmények közül a 15 éves Novoszáth Melinda 

produkciója emelkedett ki: a rövid pályás ob-n 50-től 400 m-ig 

minden gyorsúszó számban dobogóra állhatott, miközben az összesen 

egy ezüst- és négy bronzérmet számláló éremkollekciót két 

korosztályos csúccsal egészítette ki. A középiskolások világjátékán, a 

Gymnasiadén 200 m gyorson szerzett aranyérmet. Novemberben lett 

korosztályos ranglistavezető a műhely sportolói közül Bonecz 

Boglárka és Dér Denisz. 

- Sibalin Flóra a korosztályos országos bajnokságokon összesen öt 

aranyat szerzett, s ezüstérmes lett az ifjúsági Eb-n. Novoszáth Melinda 

három első, egy második és egy harmadik helyet ért el az ifjúsági ob-

n, s öt számban dobogóra állhatott a felnőtt rövid pályás magar 

bajnokságon is.  

- Szilágyi Nikolett a junior nyílt vízi Eb-n a harmadik helyezett csapat 

tagja volt, míg a fiatalabb korosztályok képviselői érmek sokaságát 

szerezték a serdülő- és gyermekbajnokságokon. 

- Az úszószövetség Jövő Bajnokai elnevezésű tehetséggondozó 

programjába  tíz szegedi fiatal került be. 
 

December: Újpesti Vízilabda Utánpótlás SE, vízilabda 
- A kizárólag utánpótlás-neveléssel foglalkozó szakosztály 

korosztályos csapatai decemberben – vagyis az őszi szezon után – 

remekül álltak a bajnokságokban: a fiúk között az ifjúsági és a serdülő 

együttes, valamint a gyermek, a 2000-es és 2001-es korcsoportú 

csapat is első, a lánybajnokságokban a gyermek korosztályú gárda 

szintén első, az ifi és a serdülő együttes második volt. 



-  Az UVSE pólósai a tavasszal zárult, 2012/2013-as bajnoki 

szezonban hat aranyéremmel és további dobogós helyezésekkel 

büszkélkedhettek. 

- A korosztályos válogatottakban hemzsegnek a műhely pólósai: 46 

fiú és 17 lány tagja valamelyik keretnek. 
  


