
 

 

H-1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: +36-1/300-7250 

E-mail: hunvolley@hunvolley.hu, Honlap: www.hunvolley.hu 
 

 

 

Dél- és Nyugat-Dunántúl Éves Beszámoló 

2019 

 

A régió felelőseként öt megye, Vas, Zala, Somogy, Tolna és Baranya röplabdaéletét 

ismertem meg mélyebben, és a sikeres kapcsolatfelvétel után időről időre konzultáltunk 

aktuális kérdésekről, illetve igyekeztem segíteni a felmerült problémák megoldásában. 

Kiemelt esemény volt a régiós közgyűlés megszervezése és lebonyolítása, a szakmai 

napok megszervezése, illetve az utánpótlás-események tető alá hozása. Emellett más 

területek képviselőivel is egyeztettem a röplabdával kapcsolatban.  

 

A 2018-as év utolsó részében elkezdett előkészítő-szervező munkámat folytatva felvettem a 

kapcsolatot a Magyar Szabadidősport Szövetség régiónkban dolgozó megbízottjaival, és 

kölcsönösen tájékoztattuk egymást a jelenlegi helyzetről és a célokról, tervekről. Kiemeltük: 

fontos lenne, hogy a röplabda a szabadidősportban is minél nagyobb szerepet kapjon. 

 

Egyeztettem a régió sportmédiájának képviselőivel arról, hogy a röplabdasport történéseivel a 

korábbinál is komolyabban foglalkozzanak, jó példaként mutattam be, hogy áll hozzá a 

sportághoz a Somogy és a Vas megyei írott és elektronikus sajtó.  

 

Demeter György szakedző ötletét felkarolva megkezdtük az egyeztetéseket egy tavaszi régiós 

utánpótlás tehetségtábor megszervezéséről. A szövetség útmutatásával és támogatásával végül 

áprilisban vendégül láttuk Kaposváron a régió legtehetségesebb fiú röplabdázóit. 

 

Április 17-én tartottuk meg Balatonbogláron, a Nemzeti Kézilabda Akadémia központjában a 

régiós közgyűlést, amit összekötöttünk egy fórummal is.  A rendezvény rendben, a tervek 

szerint lezajlott, és kiemelt régiós, illetve országos média-visszhangot kapott.  

 

Április 18. és 20. között Kaposvár volt a házigazdája az U21 Országos Junior Bajnokság 

leány és fiú döntőjének. Régió-felelősként is részt vettem az előkészítő munkában és a 

lebonyolításban, illetve képviseltem a szövetséget a rendezvényen. 

 

Májusban sikeres volt a kapcsolatfelvétel a Zala megyei Csácsbozsok-Nemesapáti 

Sportegyesülettel, többször egyeztettünk a múltjukról, jelenükről, terveikről és az 

együttműködési elképzelésekről. Régiós diagnosztikai központ kialakítása szerepelt a tervek 

között, ebben kérték a segítségünket. Ugyancsak régiós találkozót szerveztem a Tolna megyei 

dombóváriakkal, akik erkölcsi és anyagi segítséget kértek ahhoz, hogy továbbra is 

működhessen az utánpótlásuk. 

 

Részt vettem a június 8-ai, kaposvári dupla válogatott mérkőzés előkészületeiben. A 2019 

májusában átadott Kaposvár Arénában női és férfi összecsapást rendeztek egymás után. 

Elsősorban a Városházával való kapcsolattartásban, valamint a promócióban s a média-

előzetesek elkészítésében segítettem.  
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Júliusban, a strandröplabdaszezon és a megrendezett felnőtt, illetve utánpótlás versenyek 

kapcsán egyeztetést szerveztem a régió strandröplabdával foglalkozó egyesületeivel, 

szakosztályaival az együttműködési lehetőségekről és az utánpótlás fejlesztéséről. 

Tapasztalataim szerint, Mohács, Kaposvár és a Balaton-part egyaránt aktív ezen a területen.  

 

Az augusztusi hónap legfontosabb feladata a felnőtt nő Európa-bajnokság minél szélesebb 

körű propagálása volt, régiós szinten is. A helyi, a megyei és a régiós sportmédia 

munkatársaival egyeztettem arról, hogy kezeljék kiemelten a témát, és adjanak hírt mindenről, 

ami a válogatott felkészülésével és eredményeivel kapcsolatos. Ugyancsak fontos feladat volt, 

hogy minél több utánpótláskorú röplabdázó eljusson az Európa-bajnokságra. Erőfeszítéseinket 

több helyen is siker koronázta, a szövetség kedvezményes jegyei mellé az utazásban adtunk 

plusz segítséget. 

 

Augusztus második felében találkozót szerveztünk az egyik új tagszervezet, a 67-es Út 

Mentén Alapítvány vezetőivel, hogy tájékozódjunk a tervekről és a célokról. Kaposvár 

vonzáskörzetében, hat iskolában indultak előkészítő csoportok szeptembertől, és az alapítvány 

a tavasszal csaknem száz fiatalt igazolt le, s ezzel integrált a rendszerbe. 

 

Az ősz folyamán többször egyeztettem az új egyesületek képviselőivel, illetve a Magyar 

Diáksport Szövetség regionális, illetve megyei képviselőivel. az MRSZ elnökségében pedig 

képviseltem a régió érdekeit. Mindezeken felül olyan projektek előkészítő munkája is 

megkezdődött, amelyek 2020-ra realizálódnak.  

 

 

Kaposvár, 2020. május 31.  

 

 

Orosz Ferenc s. k.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


