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Tisztelt Önkormányzat, tisztelt Sportbizottsági Tagok! 
 
 
Az alábbiakban egyesületünk tevékenységét szeretnénk bemutatni Önöknek. 
 

Történelmünk röviden 

Az egyesületet 2001-ben alapította a korábban működő csongrádi vízilabda szerveződések 
nyomdokain Versegi Zoltán, Sztankovics Gábor és néhány lelkes szülő, azzal a céllal, hogy e kis 
város gyermekeivel is megismertethessük a legsikeresebb Magyar csapatsportág alapjait. 

A jelenünk 

Mintegy 140 fő 18 év alatti igazolt versenyzővel és további 60 fő előkészítő csoportos sportoló 
palántával Csongrád város egyik legnépszerűbb sportegyesülete vagyunk. A fürdő felújításának 
másfél éve alatt sokan nem vállalták a szentesi utazást, így a 2014. évi 100 körüli létszámunk 
mintegy 30 fővel csökkent. Nagy örömünkre a megújult létesítmény átadását követően 120, 5-10 
éves gyermek kezdte meg az uszodai foglalkozásokat. A helyi óvodák és iskolák úszásoktatását 
ingyenes buszos szállítással segítjük és oktatókat biztosítunk heti két alkalommal a délelőtti 
oktatások idejére. A tapasztalataink szerint évente 60-70 gyermek tanul meg úszni és közülük 40-
50% választja sportágunkat, mely biztosítja az utánpótlásunkat.  

 

Komoly sikereket is elértünk az elmúlt évtizedben; négy Diákolimpia diadal, több Vidék Bajnok cím, 
Gyermek Magyar Kupa 6. hely, legeredményesebb vidéki egyesület. Az „első gólyáink” közül (ők 
2001/2002-ben kezdtek) már négyen szerepeltek a felnőtt első osztályban: Bodor Csanád, Boros 
Krisztián, Káris Áron (mindhárom 1996), valamint Szabó Zoltán (1995). Csongrádi tehetségek 
bontogatják szárnyaikat Szentesen (Káris Janka, Korom Réka és Kovács Bálint, mindannyian a 
korosztályos válogatott keret tagjai), Szegeden (Egyházi Ferenc), korábban a Vasasban szerepelt 
Konkoly Gergő, jelenleg is a bajnokjelölt Újpesti VSE ifi csapatának tagja Busa Máté (korosztályos 
válogatott keret tag), testvére Busa Bernadett a Bp-i Honvédban (korosztályos válogatott keret 
tagja) remekel. Korábban adott már egyesületünk felnőtt válogatottat Kertes Anna személyében, 
aki jelenleg az Egyesült Államokban, az Arizona State University szakmai stábját erősíti, valamint 
Sarusi Gábor, aki a San Jose University női csapatának vezetőedzője. Huszka Zsuzsanna és Brezovai 
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Dorottya Ifjúsági EB második és harmadik helyezettek, Dorottya jelenleg a kapusedzőnk. A volt 
sportolóink amikor csak tudnak hazajönnek hozzánk és sokan a jelenlegi csapataikat is elhozzák 
edzőtáborozni. Büszkék vagyunk arra, hogy szinte minden évfolyamból vannak sportolóink a 
válogatott keretekben, kiemelkedő tehetségeink igazolják, hogy jó úton járunk. 

A szakmai stáb 

Jelenleg tíz edzővel (7 fő úszó- és vízilabdaedző, 2 fő óvodapedagógus-úszásoktató, 1 fő testnevelő 
tanár) dolgozunk, akik hetente 5-8 foglalkozást tartanak. 2010-től a sokszoros Magyar Bajnok, 
Világ- és Európa Bajnok, Magyar Kupa és BEK győztes, kétszeres olimpikon Szremkó Krisztina is 
segíti munkánkat. Az egyesület elnöke Versegi Zoltán, szakmai vezetője Kozák László.  

Bajnoki nevezéseink a 2016-2017-es szezonban 

- Komjádi Béla Fiú Junior Kupa (U21) 
- Lemhényi Dezső Fiú Ifjúsági Magyar Kupa (U18) 
- Országos Fiú Ifjúsági Bajnokság (U18) 
- Országos Fiú Serdülő Bajnokság (U16) 
- Országos Fiú Gyermek Bajnokság (U14) 
- Országos Leány Gyermek Bajnokság (U14) 
- Vidék Bajnokság 2003 (fiúk, lányok vegyesen, nemzetközi SVK, ROM, SRB) 
- Vidék Bajnokság 2004 (fiúk, lányok vegyesen, nemzetközi SVK, ROM, SRB) 
- Vidék Bajnokság 2005 (fiúk, lányok vegyesen, nemzetközi SVK, ROM, SRB) 
- Vidék Bajnokság 2006 (fiúk, lányok vegyesen, nemzetközi SVK, ROM, SRB) 
- Sulipóló Országos Diákolimpia (3 korcsoportban) 
 
Gazdálkodásunk 
 
Már megalakulásunk óta kapunk az Önkormányzattól támogatást, ami költségvetésünk biztos 
alapját jelenti. Éveken keresztül a legnagyobb bevételi forrásunkat a tagdíjak jelentették és még 
most is a második helyen van a látvány-csapatsport támogatás mögött. 
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Ezt a két bevételi forrást egészítjük ki nyertes pályázatokkal, szakszövetségi támogatással, központi 
költségvetési támogatással és vállalkozási tevékenységből származó bevétellel. 
Gazdálkodásunknál mindig az elsődleges szempont a versenyzőink számára a lehető 
legoptimálisabb felkészülési és versenyzési feltételek megteremtése a lehetőségeinkhez képest. 
 

 
 
 
Jövőképünk 

Egyesületünk munkáját a sportági szakszövetségben és más szakmai berkekben is elismerik. 
Szremkó Krisztina és Kozák László Dr Faragó Tamás női utánpótlás szövetségi kapitány segítői, a 
2003-as leány magyar válogatott csapat edzői. A szakmai munkát a szövetség elméleti és gyakorlati 
továbbképzésekkel segíti, de edzőink kreatív ötletekkel is hozzájárulnak a sportág fejlődéséhez. A 
2016/2017-os szezont – köszönhetően takarékos gazdálkodásunknak, valamint a törvények 
biztosította látvány-csapatsport támogatás lehetőségnek – a szakmai tennivalókra koncentrálva 
tudjuk végigvinni, a működésünk jelenleg biztos lábakon áll. Sportolóink a téli időszakban is a fedés 
nélküli medencében edzenek nap, mint nap. Október 15 – március 15 között a bajnoki 
mérkőzéseinket Szentesen rendezzük, mert a hazai medencénk sátor hiányában, továbbá 
mélysége miatt nem felel meg a versenyszabályzatban foglalt kitételeknek. Ahhoz, hogy hosszú 
távon a legjobbak között tudjunk szerepelni és meg tudjuk tartani a szakmai színvonalat, a fedett 
medence nélkülözhetetlen. Hosszú távon az utánpótlás-nevelésben látjuk az egyesület fő 
csapásvonalát, hiszen a legtöbb sportolónk 18 éves kora után felsőfokú intézményben folytatja 
tanulmányait, s más városokban kezdik meg életüket. Elhivatott, lokálpatrióta támogató híján az 
első osztályú felnőtt férfi csapat nem reális cél, sokkal inkább az egy lényegesen alacsonyabb 
költségvetéssel működtethető első osztályú felnőtt női csapat kialakítása saját sportolóinkra 
építve, mely akár nemzetközi versenyeken is képviselhetné városunkat. 

Az új medence 

A társasági adóról rendelkező törvény biztosította látvány-csapatsport támogatási rendszer 
keretében kb. 470mFt-ot kell összegyűjtenünk a fedett uszoda építésére, amelyet egyesületünk 
sportolóin kívül a többi sportág képviselői és a szabadidős sportolók is használhatnak egész évben.  
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A jelentős önkormányzati támogatással és közreműködéssel megvalósuló tervezett 25x30 méteres 
medence mind vízilabda, mind úszóversenyek megrendezését lehetővé teszi. A megvalósuláshoz 
szükséges pénz előreláthatólag május végére gyűlik össze. Jelenleg a kiviteli tervek elkészítése és a 
közbeszerzés előkészítése folyik. 

A fejlesztés lehetővé teszi, hogy edzéseinket zavartalanul végezhessük, korosztályos és felnőtt 
nemzeti válogatottak részére edzéseket, edzőtáborokat, mérkőzéseket szervezzünk Csongrádon, 
valamint külföldi csapatokat is vendégül láthatnánk, akik helyi szállás és étkezési szolgáltatásokat 
vennék igénybe. 

 
  

Csongrád, 2017. január 09. 
 
  Tisztelettel: 
 
  Versegi Zoltán 
  CSVVSE elnök 
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