
 

2018/2019 ÉV  

SPORTISKOLA 

LEGJOBB 

leány és fiú versenyzői 

 

 

ASZTALITENISZ    

 

Fábián Bertalan   S - kék 

Bertalan 2 éve kezdett el asztaliteniszezni, hamar kitűnt társai közül szorgalmával és 

céltudatosságával. A tavaly ősszel megrendezett Mlinárik János Emlékverseny 

U11korcsoportban, egyéni és párosban is bronzérmet szerzett. Idén tavasszal az U11 

kategóriában megrendezett Megyei Tízek Bajnokságban a dobogó második fokára állhatott 

fel. 

 

Edző: Laczkó Sándor 

 

 

ATLÉTIKA 

 

Bacsa Fanni   S - pink 

2018/19 es tanévben kétszeres Magyar Bajnok 100 m gát, 80 m gát. A BuenosAires-ben 

megrendezett Ifjúsági Olimpián egyedül képviselte a miskolci színeket. 

 

Iván Zsombor  M kék 

Kétszeres magyar bajnok hármasugrás, fedett illve szabadtéren egyaránt. Távolugró ifi csapat 

és az ötösugró ifi bajnokcsapat tagja. 

  

Edző: Tigyi József. 

 

 

BIRKÓZÁS 

 

Balázs Éda   S - pink 

Országos bajnok 34 kg-ban, Diákolimpiai bajnok szintén 34 kb-ban.  

Éda akrobatikus, nagyon jó fizikumú versenyző. Nagy munkabírású, és töretlen szorgalma 

szép jövőképet mutat. 

 

Bíró Balázs    M kék 

Kétszeres országos - szabadfogás76 kg és kötöttfogás 76 kg- és egyszeres Diákolimpia 

bajnok.  

Balu, korát meghazudtoló fizikai adottságokkal rendelkezik. Szorgalmas, akrobatikus 

tulajdonságokkal rendelkező versenyző. Képességei alapján szép jövő állhat előtte. 

 

Edzők: Juhász Sándor, Lakatos Győző 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUDO 

 

Kriza Anna  S - pink 

A judo sportággal 6 éves korábban ismerkedett meg. Magatartása és szorgalma 

példaértékű.Céltudatos versenyző. Többszörös magyar bajnok, Európa Kupa érmes, Ifjúsági 

válogatott. Az idei évben kvalifikálta magát a korosztályos Európa 

bajnokságra,Világbajnokságra,Európai Ifjúsági Olimpiai fesztiválra. Jelenleg a válogatottal 

edzőtáborozik, készül a Világversenyekre 

 

Sáfrány Péter  M kék 

Ifjúsági  válogatott kerettag, Négy éves korban ismerkedett meg a sporttal, Céltudatos, 

szorgalmas versenyző. Többszörös magyar bajnok , Európa kupa érmes. Az idei évben 

kvalifikálta magát a korosztályos Európa bajnokságra,Világbajnokságra,Európai Ifjúsági 

Olimpiai fesztiválra. Jelenleg a válogatottal edzőtáborozik, készül a Világversenyekre. 

 

Edző: Bartha Ákos, Kikuchi Junna 

 

 

 

KAJAK-KENU 

 

Repei Bence és Laszóczy István      M- M kék 

Bence 4 éve, István 6 éve kezdett kenuzni. 

A 2018-as évük már nagyon jól sikerült, mert 3x Magyar bajnokok lettek a C-2 1000m, C-2 

2000m , és C-1 200m váltó versenyen , a C-2 500m-en 2. helyezés értek el. Bence és István 

nagyon elszántan dolgozik, a tavalyi évben ORV indulási jogot szereztek Poznanban a C-4 

1000m futamban. 

Ebben az évben szeretnének  az ifjúsági válogatott tagjai sorába lépni. 

Cél: 2019 ORV, vagy EB . indulás! 

Mind két fiú szorgalmas és sokat áldoz a sportágáért!! 

  

 

Edző: Slisz Béla 

 

 

 

KOSÁRLABDA 

 

Földi Boglárka és Vukicevic Mila  M-M –piros-piros 

 

Az U16 os kadet csapat tagjai, akik bejutottak az ország legjobb 16 csapatai közé, 

természetesen ők sem tudtak volna jól teljesíteni a csapattársaik segítsége nélkül. A lányok 

sokat fejlődtek minden téren. Kitartóak szorgalmasak, minden mérkőzésen ott vannak, 

mindent megtesznek a győzelemért. Korosztályukban válogatott kerettagok. Nem csak az 

MKOSZ által rendezett bajnokságban érnek el szép eredményeket, hanem a Diák Olimpia 

keretein belül is bajnoki címet szereztek B33. Emellett az iskolában is jól teljesítenek, jó 

tanuló jó sportoló kitüntetésben részesültek. 

 

Edző: Milen Vukicevic 



 

 

 

 

LABDARÚGÁS 

 

Bódi Luca  S pink 

Egyetlen kislányként az U7 csapatban Sportiskola színeiben. Kislány létére ügyesen helytáll 

a fiúkkal szembeni párharcokban. Bozsik tornákon való részvétele tanúsítja ,hogy rászolgált 

a legjobb U7-es játékos címre. Edzéseken való részvétele és edzés munkája kitűnő 

 

Bódi Bence  S-kék 

A Miskolci Sportiskola legtehetségesebb és legeredményesebb játékosa. Edzéslátogatottsága 

100 százalékos. Alap és meghatározó játékosa az U 13 -as csapatnak. Kiemelkedő játékot és 

játéktudást mutat a mérkőzéseke. Több tornán is rászolgált a különdíjakra. 

Egyéni eredményei : 5 gólkirályi cím , 7 db torna legjobb játékosa díj. 

 

Edző: Bódi Béla 

 

ÖKÖLVÍVÁS 

 

Varga Beáta S- pink 

9 évesen kezdett el bokszolni. Többször volt a Sportiskola legjobb bokszolója, az idei tanévtől 

a (junior 57 kg) válogatott tagja. Az EB-ről érmemmel szeretne hazajönni. Diákolimpia 

2.hely, Szerbiai Nemzetközi Torna 3 hely, Junior EB résztvevő 

 

Mester Soma  M kék 

Soma 16 évese korában kezdett el bokszolni. Magyar válogatott Ifjúsági versenyzője 75 kg-

ban. Kiemelkedő eredményei- Magyar Bajnokság 1.hely. 2018/19 tanévben Magyarországon 

veretlen tudott maradni. Az idei évben kitűzött célja, hogy a korosztályában EB érmes legyen. 

 

Edzők: Siroki Norbert, Váradi Gábor 

 

 

ÖTTUS 

 

Simon Csilla  S- pink 

Szorgalmas, minden feladatot legjobb tudása szerint teljesít. Úszó és futó eredményei 

folyamatosan javulnak, ennek köszönhetően egyre előrébb kerül az egyéni ranglistán 

is. Csilla váltó ezüstérmet harcolt ki a két tusa Országos Bajnokságon. 

 

Herczeg Áron  S -kék 

Jó fizikai adottságokkal rendelkezik, fejlődése töretlen.  Futó teljesítménye kiemelkedő.  

Laser run versenyeken lövő teljesítménye folyamatosan javul.  Egyéni és váltó ezüstérmes. 

 

Edzőjük Fridrich László 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RÖPLABDA 

 

Túróczi Kata Emma   S - pink 

 

Több éve tagja a Miskolci Sportiskola röplabda szakosztályának. Jelenleg az U15 gyermek 

csapat játékosa, de felversenyez az U17 serdülő és az U19 ifjúsági csapatokba is. Mindezek 

azt mutatják, hogy fiatal kora ellenére az idősebb korosztályok bajnokságaiban is lehet rá 

számítani. Az edzéseken és a mérkőzéseken is húzóembere a csapatnak. Sportemberi 

tulajdonságaival, pozitív szemléletével, lelkesedésével és hozzáállásával bizonyította, hogy 

méltó helyre kerül a kitüntetés 

 

Edzője: Bohus Attila 

 

 

 

 

SAKK 

Pribelszky Bence  M kék 

Óvodás korában kezdett ismerkedni a 64 kocka rejtelmeivel. A 2018/2019-es idényben az NB 

II-t megnyerő csapat megbízható, ponterős fiatal játékosaként is dicséret illeti. Míg tavaly a 

Rapid Országos Csapatbajnokságon a dobogó harmadik fokára állhatott fel, addig idén már 

fényesedett az érem, és ezüstérmet ünnepelhet a csapat tagjaival! Emellett, korcsoportjában 

(U16) is a dobogó harmadik fokára állhatott magabiztos játékának köszönhetően! 

Szorgalmas, a végletekig küzdő, hatalmas teherbírású gyermek  

 

Vanczák Tamás  M kék 

Szintén óvodás korában kezdett ismerkedni a 64 kocka rejtelmeivel. A 2019-es évben 

Zalakaroson a Junior Országos bajnokság megnyerésével ötödik bajnoki címét ünnepelhette, 

mely Nemzetközi Mesteri normát és magyar válogatottságot is eredményezett. Idén 

Pribelszky Bencével az NB II-t megnyerő csapat húzóemberei közé tartoztak, valamint a 

Rapid Országos Bajnokságon az ezüstérmes csapat tagjaként a második táblán elért 100%-os 

teljesítményéért tábladíjjal jutalmazták! Bátor, támadó, magabiztos játék jellemzi! 

Érzékeny Lélek, nagy küzdőszellemmel! 

 

Edzője:Vanczák Attila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS 

 

Tamás Bianka  S- pink 

Bianka beleszületett a tájfutásba, egészen pici korától az élete részét képezi a sport, a tájfutás, 

a sífutás, a kerékpározás. A sportág két másik szakágával: a tájékozódási kerékpárral és a 

sítájfutással is aktívan foglalkozik.  

2019. áprilisában tagja volt a magyar bajnok junior női csapatnak, gőz erővel készül a júniusi 

újabb bajnokságokra, illetve az ősszel Németországban megrendezésre kerülő Junior 

Tájkerékpáros Európa Bajnokságra. 

Bianka kiemelkedően teljesít a tanulásban is. 2012 óta minden tanévben tanulmányi és sport 

eredményei alapján elnyerte a „Magyarország – Jó Tanulója Jó Sportolója” címet. Az idén 

érettségizik, majd egyetemen szeretné folytatni tanulmányait. 

 

Demeter Ambrus   M kék 

Ambrus tehetsége már kisgyerekként megmutatkozott. Számos egyéni és csapat, valamint 

váltó tájékozódási futó bajnokságon állhatott fel a dobogóra, annak 1-3. fokára.  

2019-ben a Junior Világbajnokságra utazó keretbe kerülésért harcol.  

Ambrus kiemelkedően teljesít a tanulásban is. Többször megkapta a tanulmányi és sport 

eredményei alapján a „Magyarország – Jó Tanulója Jó Sportolója” címet. Az idén érettségizik, 

majd egyetemen szeretné folytatni tanulmányait. 

 

Edző: Tóbisné Várady Szilvia 

 

 

TENISZ 

 

Jánosik Liliana és Plébán Virág   S - S – pink 

Diákolimpia Megyei Döntő 1.hely, Diákolimpia Országos Döntő 2.hely 

 

 

Tóbiás Balázs     M kék 

Korosztályos bajnokság 7. hely, Magyar bajnokság 14. hely, Diákolimpia Megyei Döntő 

1.hely, Diákolimpia Országos Döntő 9.hely 

2018/19 es országos versenyeik nyári sportág lévén később kerülnek megrendezésre.. 

 

Edző: Rem Zsolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TORNA 

 

Magyar Virág      S – pink 

 

A serdülő II.o. magyar bajnokság 2. helyezést elért csapatának meghatározó tagja. Az egyéni 

összetett bajnokság 3. helyezettje. Talajon magyar bajnok, gerendán pedig ezüstérmet ért el. 

2019-ben ifjúsági II.o. egyéni összetett bajnokságán 2. helyezést ért el. Gerendán első és 

talajon pedig második lett. 

Edzéseken az új elemeket szívesen és könnyen tanulja, de csak azt gyakorolja, ami Neki 

tetszik. Korláton és ugráson kell fejlődnie, hogy még szebb eredményeket tudjon elérni 

 

Edzők: Tar Miklós és Hoffmann Beatrix 

 

Kozák Edmond  S – kék 

 

Két évvel később kezdte az edzések látogatását a többi társánál, de jelenleg ö a 

legeredményesebb versenyzője a szakosztályunknak. 

Ritkán hiányzik az edzésekről. Mindig igényli az edzők által nyújtott visszajelzéseket a 

kiadott és végrehajtott feladatokról. 

Céltudatos jól motiválható egyéniség, kiváló csapatember. Mindig jellemző rá a pozitív 

hozzáállás az előtte álló nehéz feladatokhoz. 

Kiváló a kapcsolata a tornásztársaival igazi csapatember. Rendezett szülői háttérrel 

rendelkezik, sokat segít otthon szüleinek, igazi pozitív egyéniség. 

Gyerek haladó I. osztályú Vidék Bajnokság csapatban I. helyezett csapat tagja 

Egyéni összetettben 3. helyezett 

 

Edzője: Bánrévi Imre 

 

 

ÚSZÁS 

 

Vécsei Réka       M – piros 

Réka legelső sikerei jelentették a miskolci úszósport felemelkedését. Sokoldalú versenyző, 

aki remek tanulmányi eredménnyel is büszkélkedhet. 

Eredményei.: 

Országos Felnőtt Bajnokság 200 m-es mellúszás 3. helyezett, 

Ifjúsági Országos. Bajnoskás 50 m-es mellúszás 3.helyezett és 200 m es mellúszás 2.helyezett 

 

Edző: Sajgó László, Tóth Gábor Mátyás, Hölcz Péter 

 

Tulipán Bence      M kék 

Eredményes utánpótlás korú úszó, legsikeresebb pillangó és gyorsúszó versenyszámokban. 

Ígéretes tehetség. A 4x 200 m es fiú gyorsváltó 3. helyezett tagja, 200 m es pillangó országos 

bajnoka. A 400 m es gyorsúszás ezüstérmese. 

 

Edző: Sajgó László, Tóth Gábor Mátyás, Hölcz Péter 


