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Gulyás Csaba–Hőgye István–Szántai Tibor
A KOSÁRLABDA A LEGNÉZETTEBB SPORTÁG
LETT A JÁSZSÁGBAN
A jászberényi kosárlabdázás történelmében 2001-ben új időszámítás kezdődött. Tíz alapító
tag ekkor hozta létre a Jászberényi Kosárlabda Sportegyesületet, amely rövid időn belül
komoly sikereket ért el, s a játék egyre népszerűbb lett a Jászság fővárosában. Az alapítók
szándéka az volt, hogy jelentős kosárlabdabázis alakuljon ki a városban, és az utánpótlás
nevelés mellett a felnőtt csapat minél magasabb osztályban szerepelhessen.
A JKSE alapítói: Búzás Zoltán, Csík Imre, Gallai Antal, Gulyás Csaba, Horváth Balázs,
Kovács Kornél, Mecsei Tamás, Molnár György, Nagy József, Versegi Sándor.
Egyesület első elnöke Gallai Antal, aki az alapítástól 2007-ig látta el az elnöki feladatokat.
Őt követte Nagy József (2007–2014), majd Gulyás Csaba (2014–2019). Klub jelenlegi elnöke:
Petőfi Áron. Elnökségi tagok: Gulyás Csaba, Hőgye István. Társadalmi elnök: Csiki Zoltán
Petőfi Áron ez első olyan elnöke az egyesületnek, aki főállásban ezt a tevékenységet végzi. Ezt megelőzően az elnökök saját vállalkozásaik vezetése mellett határoztak az egyesület
vezetését illetően.
Az utánpótlás nevelés mellett szükség volt olyan felnőtt együttesre, amely a fiatalok számára vonzóvá tette a sportágat, s jelezte számukra, hogy hová lehet, hová kell eljutniuk. Az
évek során egyre több helyszínen kezdődött meg a kosárlabda-oktatás, s nem volt könnyű
a fiatalokat megnyerni, hiszen Jászberényben, a Jászságban a labdarúgás sok fiatalt vonzott
magához. Ahogy jöttek az eredmények, úgy lett egyre könnyebb ifjakat toborozni. A felnőttek sikerei hatottak az utánpótlásra is. Persze a felnőtt együttes menedzselése az évek haladtával egyre nagyobb feladattá vált. Az NB I/A csoportjában már nem lehetett idegenlégiósok
nélkül szerepelni, s az ő kiválasztásuk is nagyon komoly feladat volt. Az egyesület anyagi
lehetőségei persze komoly korlátot jelentettek, amikor edzőben, játékosokban gondolkodott
a vezetés. Az eredmények is mutatják, hogy ez hol jobban, hol kevésbé sikerült.
A klub indulásáról Gulyás Csaba – volt elnök, jelenleg elnökségi tag – korábban az index.
hu-nak nyilatkozott: „Egyszerre kerültünk vissza főiskola, egyetem után a városba többen
olyanok, akik egykor játszottunk különböző csapatokban, volt, aki NB I-ig is jutott. Először
csak úgy a magunk kedvére játszottunk, aztán 2001-ben klubot alapítottunk, és beneveztünk
a megyei bajnokságba. Egy baráti társaság szórakozásának indult, aztán addig szórakoztunk,
hogy NB I/A lett belőle a 2011-es szezonban. Ahogy jött a teljesítménykényszer és nőtt az
étvágy, már nem csak berényiek játszottak, bővültünk szolnoki játékosokkal, kicserélődött a
csapat. 2013-ig minden egyes évben jobb eredményt értünk el, mint korábban.”

Gémesi Balázs felvétele
Az egyesület csapatai a kezdést követően évről-évre egyre jobb eredményeket értek el.
A 2004/2005-ös évben a felnőttek már megnyerték az NB II-es bajnokságot, s ezt követően
az NB I/B csoportjában is folyamatosan egyre előrébb végeztek. A 2007/2008-as szezonban
a 9., a következő évben már az 5., míg a 2009/2010-es bajnoki pontvadászatban a 3. helyen
zártak a felnőttek. Utóbbi szezonban megnyerték a Hepp Ferenc Emléktornát, melynek döntője Jászberényben volt.
A felnőttek a tervezettnél és a vártnál korábban, már a 2010/2011-es szezonban megnyerték az NB I/B csoportos bajnokságot, és felkerültek a legmagasabb osztályba, az NB
I/A csoportba. Az évek során egyre nőtt a csapat szurkolótábora, és egyre népszerűbb lett a
kosárlabdázás Jászberényben. Az első osztályban történő szereplésnek számos feltétele van,
amit a klubnak teljesíteni kell. Ezek infrastrukturális és személyi feltételek. Az első NB I-es
szezonban komoly problémát okozott a Bercsényi úti tornacsarnok első osztályú mérkőzések
lebonyolítására történő felkészítése. Szerencsére az önkormányzat és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének segítségével sikerült megfelelő szintű csarnokot rekonstruálni,
így nem volt akadálya a nevezésnek.
Az első év a legjobbak között nagyon nehéz volt, de sikerült kiharcolni a bennmaradást
a Zalaegerszeg elleni osztályozón. A 2012/2013-as szezon viszont fantasztikusan alakult.
Az egész bajnoki év legnagyobb meglepetését okozva az alapszakaszt a 4. helyen zárta az
együttes, majd a legjobb 4 közé jutásért 3-2-re szenvedett vereséget a Kaposvártól. Ezzel az
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5. hellyel a jászberényi kosarasok kiharcolták a nemzetközi kupában való szereplés jogát
is. Indult is a gárda az Eurochallenge Kupában, de a csoportkörből nem jutottunk tovább.
A hazai nemzetközi mérkőzéseket Salgótarjánban rendezte a klub, mert Jászberényben nem
volt olyan csarnok, amely az előírásoknak megfelelt volna. A következő szezonban a 10.
helyet szerezték meg, majd nehezebb idények következtek. Négy 12. hely után a 2018/2019es bajnoki pontvadászatban ismét kiemelkedő eredményt sikerült elérni a JKSE csapatának.
Az alapszakaszt az 5. helyen zárták, s a legjobb négy közé jutásért a PVSK-VEOLIA ellen
léphettek pályára. Sajnos sérülések miatt itt már nem maradt esély a továbblépésre a remek
szezont produkáló baranyaiak ellen, s így az 5. helyen végzett a gárda. A klub fennállásának
legsikeresebb bajnoki éve volt ez, hiszen a felnőttek a Magyar Kupában is bejutottak a legjobb négy közé, s ott a negyedik helyet szerezték meg.
Az első osztályú sport sikerességét a helyezésen túl az határozza meg, hogy milyen
érdeklődést kelt helyi, térségi és országos szinten. Természetesen a legjobbak között szerepelve egyre nagyobb figyelem kísérte a JKSE csapatának szereplését, s ez a nézőszám
alakulásában is megmutatkozott. Mára már a legnézettebb sportág lett a kosárlabda a Jászság fővárosában, és a Jászságban. Az öt legnépszerűbb sportág első osztályú klubjának
nézőszámait statisztikákkal mérik. A magyar klubcsapatok (labdarúgás: férfi NB I, NB
II; kézilabda: férfi, női NB I; kosárlabda: férfi, női NB I/A; jégkorong: Erste Liga, EBEL,
TIPSPORT Liga; vízilabda: férfi OB I) bajnokságokban elért nézőszámai a 2018/2019-es
szezonban 2018. 12. 31-ig rangsorban a 112 klub közül a JP Auto-JKSE együttese átlag
628 nézőjével az 59. helyen állt. Az előző évhez képest 15%-kal emelkedett a nézők száma, s 62,75% volt a nézőtér kihasználtsága. (Forrás: ©2019 Lang Zoltán (sportstatisztika.blog). A 2018/2019-es szezonban 3 alkalommal elő közvetítéssel sugározták a JKSE
mérkőzéseit.
Különösen remek volt a hangulat a Szolnoki Olaj KK elleni találkozókon, amikor mindig megtelt a Bercsényi úti játékcsarnok. Mára már a legnézettebb sportág Jászberényben
a kosárlabda, s a felnőttek mellett az utánpótlás csapatok is szép eredményeket érnek el.
A felsorolt eredmények eléréséhez a játékosokon kívül – akit a szurkolók látnak – komoly stáb is szükséges, akiknek igen nehéz feladatuk van, hogy a hétvégén a „fiúk” jó produktumokat tudjanak elérni. És nem utolsósorban az, hogy a nézők jól tudjanak szórakozni
és azt tudják mondani: Jó játék a kosárlabda!
A stáb direktora a vezetőedző, Nikola Lazic, aki 3. szezonját kezdi meg Jászberényben.
Játékosként több évet játszott Magyarországon első osztályú csapatokban, vezetőedzőként
is több egyesületben megfordult, magyar állampolgár. Az ő dolga a csapat idény előtti
összeállítása, felkészítése a mérkőzésre és a mérkőzésen a csapat irányítása. Az egyesület
vezetésének filozófiája, hogy szakmai kérdésekben a vezetőedző dönt. A kereteket az elnökség határozza meg, amik között a vezetőedzőnek szabad keze van.
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Őt közvetlenül segíti Lo el Hadji Malick, mint másodedző és U20 vezetőedző. Malick
játékosként került Jászberénybe, és részese volt a JKSE osztályról osztályra történő menetelésének. Feleségével és három gyerekével itt telepedett le, szintén magyar állampolgár.
Répási Richárd tartozik még közvetlenül a kosárlabda szakmai stábhoz, aki a JKSE
korosztályos csapatait végigjárva most a csapat erőnléti edzője, és részt vesz az utánpótlás
csapatok felkészítésében is.
A csapat egészségügyi felkészítésében, ellenőrzésében csapatorvosként vesz részt Csiki Zoltán. „Civilben” az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára,
egyesületünk társadalmi elnöke.
Technikai vezetőnk Borszéki Csaba, aki gyakorlatilag minden feladatot elvégez, ami a
pályán kívül szükséges a csapat működéséhez. Részt vesz a mérkőzések lebonyolításában,
technikai feltételek biztosításában, utazások, szállások szervezésében, a játékosok csarnokon kívüli életét is segíti.
Kisnémeth Zsuzsa a csapat gyúrója, aki második szezonját kezdi a JKSE színeiben.
Természetesen a játékosok és a fenti stáb munkájához komoly anyagi forrásokat kell
előteremteni. Az egyesület költségvetése évről-évre növekszik, de még így is az első osztályú klubok között a 2. legalacsonyabb költségvetéssel dolgozik. Így különösen értékes
az elmúlt évi 5. hely, hiszen messze az elvárások és anyagi keretek által determinált helyet
sikerült elérni. Nem nagy összegű, de stabil működés jellemezte az elmúlt 5 év gazdálkodását, melyet a jövőben is célul tűzött ki az idén megválasztott új elnökség.
Költségvetésünket úgy próbáltuk kialakítani, hogy ne egy lábon álljuk. Jászberény
Város Önkormányzata állandó segítséget, támogatást ad működésünkhöz. Névadó szponzoraink között szerepelt a TOP-COP Security Kft., JP Autó Kft., Jász-Plasztik Kft. A
Jász-Plasztik Kft. 2015/2016-os szezontól 4 évig volt névadó szponzor. 2019/2020-as
évadban nem rendelkezünk névadó szponzorral.
A felnőtt csapat az egyesület megalakulása óta a JKSE színeiben versenyez. A finanszírozás elkülönítése miatt az utánpótlás csapatok felkészítse és versenyeztetése a JKSE 100
%-os tulajdonában lévő Lehel Kosársuli Kft-ben történik. A Kft. ügyvezetője Hőgye István.
UTÁNPÓTLÁS
Szervezet
Igyekszünk költséghatékonyan és optimálisan megszervezni a kosársuli működtetéséhez szükséges feladatok elvégzését, ezért az ügyvezető mellett pályázati referens és technikai vezető támogatja a 10 edzőnk munkáját. Jelenleg 190-200 sportolóval dolgozunk minden korosztályban
annak érdekében, hogy a folytonosságot és a kötelező versenyeztetést képviseljük.
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Őt közvetlenül segíti Lo el Hadji Malick, mint másodedző és U20 vezetőedző. Malick
játékosként került Jászberénybe, és részese volt a JKSE osztályról osztályra történő menetelésének. Feleségével és három gyerekével itt telepedett le, szintén magyar állampolgár.
Répási Richárd tartozik még közvetlenül a kosárlabda szakmai stábhoz, aki a JKSE
korosztályos csapatait végigjárva most a csapat erőnléti edzője, és részt vesz az utánpótlás
csapatok felkészítésében is.
A csapat egészségügyi felkészítésében, ellenőrzésében csapatorvosként vesz részt Csiki Zoltán. „Civilben” az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára,
egyesületünk társadalmi elnöke.
Technikai vezetőnk Borszéki Csaba, aki gyakorlatilag minden feladatot elvégez, ami a
pályán kívül szükséges a csapat működéséhez. Részt vesz a mérkőzések lebonyolításában,
technikai feltételek biztosításában, utazások, szállások szervezésében, a játékosok csarnokon kívüli életét is segíti.
Kisnémeth Zsuzsa a csapat gyúrója, aki második szezonját kezdi a JKSE színeiben.
Természetesen a játékosok és a fenti stáb munkájához komoly anyagi forrásokat kell
előteremteni. Az egyesület költségvetése évről-évre növekszik, de még így is az első osztályú klubok között a 2. legalacsonyabb költségvetéssel dolgozik. Így különösen értékes
az elmúlt évi 5. hely, hiszen messze az elvárások és anyagi keretek által determinált helyet
sikerült elérni. Nem nagy összegű, de stabil működés jellemezte az elmúlt 5 év gazdálkodását, melyet a jövőben is célul tűzött ki az idén megválasztott új elnökség.
Költségvetésünket úgy próbáltuk kialakítani, hogy ne egy lábon álljuk. Jászberény
Város Önkormányzata állandó segítséget, támogatást ad működésünkhöz. Névadó szponzoraink között szerepelt a TOP-COP Security Kft., JP Autó Kft., Jász-Plasztik Kft. A
Jász-Plasztik Kft. 2015/2016-os szezontól 4 évig volt névadó szponzor. 2019/2020-as
évadban nem rendelkezünk névadó szponzorral.
A felnőtt csapat az egyesület megalakulása óta a JKSE színeiben versenyez. A finanszírozás elkülönítése miatt az utánpótlás csapatok felkészítse és versenyeztetése a JKSE 100
%-os tulajdonában lévő Lehel Kosársuli Kft-ben történik. A Kft. ügyvezetője Hőgye István.
UTÁNPÓTLÁS
Szervezet
Igyekszünk költséghatékonyan és optimálisan megszervezni a kosársuli működtetéséhez szükséges feladatok elvégzését, ezért az ügyvezető mellett pályázati referens és technikai vezető támogatja a 10 edzőnk munkáját. Jelenleg 190-200 sportolóval dolgozunk minden korosztályban
annak érdekében, hogy a folytonosságot és a kötelező versenyeztetést képviseljük.
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A napi operatív feladatok elvégzése mellett jut idő a korszerűsítésekre is, és ez nemcsak a
tárgyi eszközök fejlesztésére, a beruházásokra igaz, operatív folyamatainkat is igyekszünk
megújítani a költséghatékonyság érdekében.

Túl a kosársuli alapvető működtetésén – minden korosztály toborzása, felkészítése és versenyeztetése – folyamatosan azon dolgozunk, hogy fejlesszünk, azaz gyorsabban és költséghatékonyabban végezzük munkánkat, használva erre a mai kor eszközeit. Fontosnak tartjuk,
hogy sportolóink és támogató szüleik jól érezzék magukat a rendszerünkben, igyekszünk
kiszolgálni minden igényt a napi munkánk során. Arra is törekszünk a feltétek megteremtése
mellett, hogy egy stabil, lendületes, proaktív edzői csapat dolgozzon az utánpótlás nevelésben, jó hangulatban, egymást segítve végezzék az edzői munkát.

Feltételek
Minden évben TAO- pályázati lehetőség keretében – együtt gondolkodva Jászberény Város Önkormányzatával – tervezünk felújításokat, amelyek elsősorban az iskolák sportolási
körülményeit javítják, másodsorban pedig azon sportszervezetek igényeit is kielégítik, akik
használják a felújított létesítményeket. Továbbá a felújítások kivitelezésével munkát adunk a
helyi cégeknek, ezzel is gazdagítjuk városunkat, hiszen lehetőségeket teremtünk, forrásokat
hozunk Jászberénybe. A technikai feltételek bővítésével is előrelépünk évről évre, aminek
keretében informatikai eszközöket tudunk megvásárolni. Az edzéseink hatékonyságát korszerű eszközökkel támogatjuk (TRX, egyensúly félgömb, különböző, a mozgáskoordinációt
segítő eszközök), valamint rendelkezünk automata labdaszedő és adagoló géppel, amellyel
a dobások mozdulatát lehet javítani, fókuszáltan a magas dobásszámra és a hatékonyság
növelésére. A 2019/20-as szezontól Cseh György is erősíti csapatunkat, aki fáradhatatlanul
azért dolgozik, hogy a feltételek napi szinten is biztosítottak legyenek. Gyuri Jászberényiként kosarazott az élvonalbeli csapatunkban, de más élvonalbeli klubban is játszott az elmúlt
15 évben. Mára már felkészült csapat dolgozik az adminisztrációs vonalon is egy korszerű
bérelt irodában, amely fontos alapfeltétele a hatékony működésüknek.
Edzőink: Ignécziné Erika, Baráth Géza és Nyíri Dániel foglalkozik a mini korosztállyal és a
toborzásokkal. Ők ott vannak a délelőtti iskolai foglalkozásokon is bizonyos iskolákban, de
a délutáni edzéseken fogják össze igazán a kosárlabdával ismerkedni vágyókat.
Treba János, Szögi Ádám és Borszéki Csaba foglalkozik a kenguru és gyerek korosztállyal. Ők mindhárman kosarasok voltak, János végigjárta anno a kosársuli korosztályait
Jászberényben, Ádám és Csaba az élvonalig is eljutottak, számos kiemelkedő eredményt
elértek ebben a sportágban.
Józsa Miklós és Treba János viszi a serdülő és kadet korosztályokat. Miklós Debrecenből
jött, és már több éve nálunk dolgozik, adja át sok-sok éves tapasztalatait.
Malick és Nyíri Dani foglalkozik a junior és U20 korosztályokkal, jól kooperálnak munkájuk során, kiegészülve Répási Richárddal, aki az erőnléti feladatokkal segíti a közös teendőket Ádámmal együtt.

Együttműködések
A kosársuli működése alapvetőn együttműködések láncolata, hiszen sportolóinkkal és
szüleikkel napi kapcsolatban kommunikálunk, partnereinktől pedig folyamatosan rendeljük szolgáltatásaikat. A busz, a termek bérlése, az étkezések, a felszerelések beszerzése során törekszünk jászberényi partnereinktől vásárolni, építve a kölcsönös kapcsolatokra. Szoros együttműködésben dolgozunk, tervezünk városunk vezetésével, biztosítva
ezzel, hogy fejlesztési ötleteink megfelelő prioritásban haladjanak, időben kiszolgálhassuk a városlakók igényeit.
Eredmények
Megyei szinten évről évre az élen végzünk, szinte minden korosztályban, nagyot versengve
a szolnoki kosárlabda akadémiával. Junior csapatunkat beneveztük a felnőtt megyei bajnokságba, akik több rutinos csapat előtt az első helyen végeztek. Kadet csapatunk 10. lett
a regionális bajnokságban. Fontos, hogy nem csak csapatszinten mérjük az eredményeket,
hangsúlyozottan foglalkozunk a kiemelkedő tehetségeinkkel, az ő egyéni sikereik is fontosak. Szeretnénk, ha 1-1 játékosuk eljutna korosztálya válogatottságáig, akár az 5-5 elleni,
akár a 3x3-as szakágban.
Szakmai programok
A nyári időszak a kosárlabdaedzőknél a táborokkal, szakmai konferenciákkal, továbbképzésekkel telik. Az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) az adott szezonra
szóló edzői működési engedély kiadását feltételekhez köti, többek között az általa szervezett
edzői továbbképzőkön lehet gyűjteni a működéshez szükséges kreditpont mennyiséget. Mi
ezenfelül szezon közben is szervezünk szakmai napokat, ahol meghívott szakemberek tarta-
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nak bemutató edzéseket, osztják meg a több évtizedes, az utánpótlás nevelésben megszerzett tapasztalataikat. Havi rendszerességgel kapunk támogatást Bácsalmási Gábortól, aki
maga is kosársulit működtet a Dunántúlon. Ezeken túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk
bizonyos korosztályok erőnléti felkészítésére, aminek keretében támogatjuk Szögi Ádám
és Répási Richárd szakmai tanulmányait, akik alázatos munkájukkal segítik kosársulink
felkészülését a versenyekre.
Gyerekek és szülők
A korosztályos csapatainkban versenyző sportolóink a város minden iskolájában tanulnak, nem
korlátozódik a tagság 1-1 iskolára. Gyakorlatilag 7 iskolában bérlünk termeket az edzésekhez,
így azon szülőknek is kedvezünk, akik még edzésekre hordják a fiatalabbakat. Jelentős mértékben vásárolunk sporteszközöket és -ruházatot, biztosítjuk az utaztatást a mérkőzésekre, így
nem terheljük a szülők pénztárcáját, teljeskörűen dotáljuk a feltételeket. Azon sportolóinknak,
akik igénylik a több edzést, valamint az edzőink által kiválasztásra kerülnek, lehetőséget nyújtunk egyéni képzésekre. Ezen alkalmakkor nemcsak a kosárlabdázáson van a hangsúly, itt már
az erőnléti képzések és a mozgáskoordinációs gyakorlatok is bevezetésre kerültek. Hamarosan
szorosabb kommunikációs csatornát építünk kis a szülőkkel, akiknek lehetőségük lesz mobil
eszközeikkel naprakészen tájékozódni gyermekeik mérkőzéseinek időpontjairól, edzéslátogatottságról, egyéb adminisztrációs feladatokról.
Társadalmi szerepvállalás
Szerepvállalásunk alapvető pillérei a gyerekek sportoltatása és a sportolás szeretetére való nevelés, az egészséges életmód gyakorlása. Hisszük, hogy ha a gyerekeink az iskolai tanulmányokon túl rendszeresen és motiváltan sportolnak, akkor nem töltenek aránytalanul sok időt mobil
eszközeikkel, odafigyelnek táplálkozásukra, és a fizikai igénybevételek mellett hatékonyabban
is tanulnak. Így a kosárlabda nemcsak a sportolást jelenti, hanem egy olyan csapatépítő közös
foglalkozás, amelyben minden játékosunk megfelelően szocializálódik. Az alábbiakban sorolt
tárgyi eszköz beruházásokkal pedig szűkebb környezetünknek, iskoláknak kívánunk segíteni,
hogy megfelelő körülmények között sportolhassanak diákjaink, gyermekeink a városban mind
a beltérien, mind a kültéri pályákon.
A kosárlabdázás nemcsak jó szórakozást biztosít a sportbarátoknak Jászberényben, hanem
a sportágon, a Jászberényi KSE-n keresztül jelentős fejlesztések is megvalósultak az elmúlt
években. A TAO-program keretében az évek során több olyan iskolai tornaterem újult meg,
melyet a kosarasok – a felnőttek és az utánpótlás is – használnak, s ahol tanítási időben testnevelésórákat tartanak. Azaz, ezek a fejlesztések együtt szolgálják az oktatási intézmények, vala-
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mint a kosárlabdázók edzéslehetőségének javítását is. Szerencsésen alakult a helyzet, hiszen a
TAO-támogatás bevezetése egybeesett a felnőtt csapat NB I/A csoportba kerülésével. Többek
között ennek segítségével sikerült a Bercsényi úti játékcsarnokot is úgy bővíteni, korszerűsíteni, hogy az alkalmas legyen első osztályú kosárlabda-mérkőzések lebonyolítására, valamint
arra is, hogy innen élő televíziós közvetítés is történhessen. Az elmúlt években a következő
fejlesztések valósultak meg a klub és a városi önkormányzat együttműködésének keretében.
(A pályázatokhoz az általában 30%-os önerőt az önkormányzat biztosította.)
A Bercsényi úti játékcsarnok fejlesztései
- Mobil lelátórendszer telepítése 1000 nézőszám elérésére
- Épületbővítés – kiszolgáló helyiségek és a fix lelátó bővítése
- Parkettacsere, sportparketta kialakítása
- Öltözők felújítása – 4db, amely során nyílászárók és burkolatok cseréje valósult meg
- Kültéri kondigépek építése az udvaron, az iskolai testnevelés és a kondicionális edzések
kiszolgálására
- A játékcsarnok tetőzetének felújítása a beázások megakadályozására
- A játékcsarnok világításának korszerűsítése, LED- világításrendszer kialakítása a vakító
reflektorok kiváltására
- Eredményjelző ledfal-rendszer telepítése a közönség korszerű kiszolgálására
- Biztonsági kamerarendszer telepítése
- Az áramkör bővítése a csarnok új világítás rendszerének támogatásához
A Bajcsy úti tornaterem fejlesztései
- Padlócsere, sportparketta kialakítása
- Világítás-korszerűsítés, LED- világításrendszer kialakítása a vakító reflektorok kiváltására
- Öltözők felújítása – 4 db, amely során nyílászárók és burkolatok cseréje valósult meg
A Rákóczi úti tornaterem fejlesztései
- Padlócsere, sportparketta kialakítása
- Palánkok cseréje 2 db állítható plexi versenypalánkra
Kültéri pályák – terv 2019-re
A Szántai kertben 1 pálya kialakítása speciális rekortán burkolattal, színes kosárlabdapályák.
A Sportpálya utcában 3 pálya kialakítása, kosárligetként használható speciális rekortán burkolatú pályák, közösségi tér kialakítása
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nak bemutató edzéseket, osztják meg a több évtizedes, az utánpótlás nevelésben megszerzett tapasztalataikat. Havi rendszerességgel kapunk támogatást Bácsalmási Gábortól, aki
maga is kosársulit működtet a Dunántúlon. Ezeken túlmenően nagy hangsúlyt fektetünk
bizonyos korosztályok erőnléti felkészítésére, aminek keretében támogatjuk Szögi Ádám
és Répási Richárd szakmai tanulmányait, akik alázatos munkájukkal segítik kosársulink
felkészülését a versenyekre.
Gyerekek és szülők
A korosztályos csapatainkban versenyző sportolóink a város minden iskolájában tanulnak, nem
korlátozódik a tagság 1-1 iskolára. Gyakorlatilag 7 iskolában bérlünk termeket az edzésekhez,
így azon szülőknek is kedvezünk, akik még edzésekre hordják a fiatalabbakat. Jelentős mértékben vásárolunk sporteszközöket és -ruházatot, biztosítjuk az utaztatást a mérkőzésekre, így
nem terheljük a szülők pénztárcáját, teljeskörűen dotáljuk a feltételeket. Azon sportolóinknak,
akik igénylik a több edzést, valamint az edzőink által kiválasztásra kerülnek, lehetőséget nyújtunk egyéni képzésekre. Ezen alkalmakkor nemcsak a kosárlabdázáson van a hangsúly, itt már
az erőnléti képzések és a mozgáskoordinációs gyakorlatok is bevezetésre kerültek. Hamarosan
szorosabb kommunikációs csatornát építünk kis a szülőkkel, akiknek lehetőségük lesz mobil
eszközeikkel naprakészen tájékozódni gyermekeik mérkőzéseinek időpontjairól, edzéslátogatottságról, egyéb adminisztrációs feladatokról.
Társadalmi szerepvállalás
Szerepvállalásunk alapvető pillérei a gyerekek sportoltatása és a sportolás szeretetére való nevelés, az egészséges életmód gyakorlása. Hisszük, hogy ha a gyerekeink az iskolai tanulmányokon túl rendszeresen és motiváltan sportolnak, akkor nem töltenek aránytalanul sok időt mobil
eszközeikkel, odafigyelnek táplálkozásukra, és a fizikai igénybevételek mellett hatékonyabban
is tanulnak. Így a kosárlabda nemcsak a sportolást jelenti, hanem egy olyan csapatépítő közös
foglalkozás, amelyben minden játékosunk megfelelően szocializálódik. Az alábbiakban sorolt
tárgyi eszköz beruházásokkal pedig szűkebb környezetünknek, iskoláknak kívánunk segíteni,
hogy megfelelő körülmények között sportolhassanak diákjaink, gyermekeink a városban mind
a beltérien, mind a kültéri pályákon.
A kosárlabdázás nemcsak jó szórakozást biztosít a sportbarátoknak Jászberényben, hanem
a sportágon, a Jászberényi KSE-n keresztül jelentős fejlesztések is megvalósultak az elmúlt
években. A TAO-program keretében az évek során több olyan iskolai tornaterem újult meg,
melyet a kosarasok – a felnőttek és az utánpótlás is – használnak, s ahol tanítási időben testnevelésórákat tartanak. Azaz, ezek a fejlesztések együtt szolgálják az oktatási intézmények, vala-
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mint a kosárlabdázók edzéslehetőségének javítását is. Szerencsésen alakult a helyzet, hiszen a
TAO-támogatás bevezetése egybeesett a felnőtt csapat NB I/A csoportba kerülésével. Többek
között ennek segítségével sikerült a Bercsényi úti játékcsarnokot is úgy bővíteni, korszerűsíteni, hogy az alkalmas legyen első osztályú kosárlabda-mérkőzések lebonyolítására, valamint
arra is, hogy innen élő televíziós közvetítés is történhessen. Az elmúlt években a következő
fejlesztések valósultak meg a klub és a városi önkormányzat együttműködésének keretében.
(A pályázatokhoz az általában 30%-os önerőt az önkormányzat biztosította.)
A Bercsényi úti játékcsarnok fejlesztései
- Mobil lelátórendszer telepítése 1000 nézőszám elérésére
- Épületbővítés – kiszolgáló helyiségek és a fix lelátó bővítése
- Parkettacsere, sportparketta kialakítása
- Öltözők felújítása – 4db, amely során nyílászárók és burkolatok cseréje valósult meg
- Kültéri kondigépek építése az udvaron, az iskolai testnevelés és a kondicionális edzések
kiszolgálására
- A játékcsarnok tetőzetének felújítása a beázások megakadályozására
- A játékcsarnok világításának korszerűsítése, LED- világításrendszer kialakítása a vakító
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együttműködési megállapodásnak köszönhető, amelynek fontos részeként a csarnokberuházás megvalósulhatott. Az együttműködés keretében a JKSE jelenleg is napi 2,5 óra teremhasználatra jogosult.
Új városi sportcsarnok – terv 2020–2022-re a volt hűtős jégpálya helyén
Két kosárpálya és kiszolgáló helyiségek, amelyek egyéb rendezvényekre is alkalmasak,
2800 m2 alapterületen.
A JKSE felnőtt és utánpótlás csapatainak eredményei, valamint a kosárlabdán keresztül Jászberénybe érkezett fejlesztési támogatások egyaránt azt bizonyítják, hogy a Jászság fővárosában szükség van az erős kosárlabdabázisra, amely napjainkra nagyon komoly szegmensét
képezi a város imázsának is. A felnőtt együttes nem egy mérkőzését láthatták már az egész
országban a sportbarátok az M4 Sportcsatorna jóvoltából, ahol rendszeresen a kosárlabda
összefoglalókban is szerepel az egyesület. A Nemzeti Sport megannyiszor beszámol eredményeinkről, s külön cikkekben is foglalkoztak már a JKSE csapatával. A Jászsági Térségi
TV rögzíti a hazai mérkőzéseket, és adáskörzetében felvételről mindenki megtekintheti a
jászberényi találkozókat.
A fentiekben ismertetettek alapján – a statisztikai adatok bizonyító tükrében is – mára a
legnézettebb, a legtöbb szurkolót, sportbarátot megmozgató sportág lett Jászberényben a
kosárlabdázás. A klub vezetői a város és a támogatók segítségével a továbbiakban is azon
dolgoznak majd, hogy ez így maradjon, s a JKSE csapatai sok örömet szerezzenek az itt
lakóknak, s mindazoknak, akik szimpatizálnak a jászberényi klubbal.
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Thassy Tíra
JEGES KORSZAKOK JÁSZBERÉNYBEN
Nem túlzás azt állítani, hogy Jászberényben minden gyerek egy kiálló hokiütővel a bringáján
tanult meg kerékpározni, több-kevesebb sikerrel. Mindenkinél LEHEL hűtő állt a konyhában, és mindenkinek legalább egy emléke fűződik a jégpályához. Nálam valószínűleg a korai
gyermekkorban kialakult sportszeretet is a jégpályához és annak hangulatához köthető. A
téli sportok sok szempontból különlegesek, a jelen dolgozatban ennek a különlegességnek
a menedzselési, fenntartási érdekességeit járom körül, szemléltetni próbálom a közel 40 év
kihívásait a két jászberényi jégpálya „életében”, nem elhanyagolva a második vidéki műjégnek, a jeges sportágak fejlődésére gyakorolt hatását.
Jászberény idővonalán a legfontosabb évszámok jeges nézőpontból:
1977-ben átadták a jászberényi jégpályát a Hűtőgépgyár mellett
1990-ben Az OB I Bajnoka a LEHEL
2000-ben bezár a jégpálya
2008-ban megépül az újabb jászberényi jégpálya a Tanítóképző Főiskola területén
2015-ben befedik a jégpályát
2018-ban megszületett Magyarország első olimpiai aranya a Téli Olimpiák történetében.
Az első korszak idején az egész országban egyedülálló berendezéssel átadott jégpálya országos hírverést kapott. Egy hadiiparra épülő gyár, mely később átalakult Hűtőgépgyárrá, majd saját
maga alkotta meg a megfelelő hűtőberendezést a Fémnyomó utcai műjéghez.
Sportszervezési szempontból a szabadidősport hangsúlyosabb még, a Hűtőgépgyár dolgozói
és családtagjaik bizonyos napokon ingyenesen látogathatják a sportlétesítményeket. Ennek hozadéka olyan hosszú távú sikerek és sportélet meghatározói, ami ma már nehezen teremthető meg
Magyarországon. Délelőttönként óvodások és iskolások a jégpályán, hétvégente pedig családok,
fiatalok és az elmaradhatatlan jégkorongmeccsek, amire szinte az egész város kíváncsi volt.
Az „aranykorszak” szintén országos hírértéket képviselt, és szintén szorosan kapcsolódott a Hűtőgépgyárhoz. A külföldi játékosok megfelelő fizetésért cserébe új ingereket hoztak
a jászberényi hokis életbe. Az azóta is egyedülálló siker talán megismételhetetlen, a jelenlegi
Alba Volán korszakban.
A tudatosan lefektetett alapok, a hokis sikerek rengeteg jászberényi és környékbeli fiatal számára mutatták meg az utat, hogy a jégen is nagy sikerek és népszerűség érhető el, amit később,
főleg a pálya bezárása után, nagyrészt Budapesti pályákon folytattak.

