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Éves Beszámoló 

A Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csapat 2014. évi tevékenységéről  

2014. év eredményei 

Csapatunk a 2014-es évben több nívós versenyen és fesztiválon mutatkozott be itthon és 

külföldön, ahol igen eredményesen szerepelt, ezzel is öregbítve városunk jó hírnevét. Olyan 

versenysorozatot állítottunk össze, mely színvonalas versenyeken való megmérettetésekből és 

fontos fesztiválokon való szereplésekből állt. Igyekeztünk minden felkérésnek eleget tenni, így 

Tiszaújváros kulturális és sportrendezvényeinek állandó résztvevője voltunk idén is. Az életmódra 

nevelést és az utánpótlás kinevelését kiemelt célként kezeljük, idén hetven sportolónknak heti 

háromszor tartottunk edzéseket, melyből közel negyven óvodás és kisiskolás. Edzőink: Kopcsó 

Józsefné, Haisz Vanda, Madár Éva, az edzéseken közreműködik: Bárócz Katalin, Balogh Flóra és 

Kalmár Zsófi. 

2014-ben ismét megrendezhettük a Táncolj, NE drogozz XVI. Show Tánc Fesztivált 900 

fő részvételével; túl vagyunk egy fantasztikus másfél órás színházi Táncgálán, sikeres 

edzőtábort tartottunk; részt vettünk a Szlovákiai Gimnasztráda Nemzetközi 

Fesztiválon, valamint sok-sok hazai sportrendezvényeken bemutatóztunk, őszzel 

például dán gimnasztrádásokkal együtt az V. nemzetközi Táncos Fesztiválon, és az 

MLTSZ Országos Bajnokságról hoztunk aranyérmeket és különdíjakat! Ezen sikereket 

nem érhettünk volna el az edzők és a sportolók lelkes munkája és a támogatók 

segítsége nélkül. Ezúton is köszönjük mindenkinek a hozzáállását. Az évben már 

elkezdtük a felkészülést a XV. World Gymnaestradara, mely a sportág Olimpiája, ahol 

55.000 sportolót várnak a világ minden tájáról. 

Fellépések 2014-ben 

Dátum Fesztivál neve Helyszín 

2014. március 8. Szlovák Gimnasztráda Fesztivál Trnava, Szlovákia 

2014. március 30. –  Decathlon szülinap Miskolc 

2014. április 12 XVI. Show Tánc Fesztivál Tiszaújváros 

2014. május 1. Május 1-jei rendezvények Tiszaújváros 

2014. május 24. Családi Gyermeknap Tiszaújváros 

2014. június 1. Színes álmok – Táncgála – Gálaműsor Tiszaújváros 

2014. június 21. Sportnap a Sportcentrumban Tiszaújváros 

2014. június 23-27. Edzőtábor Tiszaújváros 

2014. augusztus 6. Triatlon Világkupa,  Nagyhét Tiszaújváros 

2014. szeptember 13. Országos Halászléfőző Fesztivál Tiszaújváros 

2014. október 18. V. Nemzetközi Táncos Fesztivál Budapest 

2014. november 22. Magyar Látványtánc Szövetség Őszi kupa Budakalász 

2014. december 20. Mikulástól Karácsonyig rendezvénysorozat Tiszaújváros 

2014. december 21. Sportgála 2014. sportbaráti találkozó Tiszaújváros 
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Folyamatosan alakuló nemzetközi kapcsolat a Szlovák gimnasztrádásokkal 

 

2014. év kiemelkedő eseménye volt, hogy a szlovák tornaszövetség meghívására csapatunk 

részt vett a 2014. március 8-án Nagyszombaton megrendezett 18. Festival of group 

performances nevű, Szlovák Nemzeti Gimnasztráda Fesztiválon, a MATSZ támogatásával, ahol 

kiemelkedő eredményeket értünk el. A versenyen 45 koreográfiával 350 résztvevő állt színpadra, 

ahol a tiszaújvárosi magyar csapat mellett Szlovákiából és Csehországból is érkeztek csapatok. A  

csapatunk 5 arany és 1 ezüstérmet szerzett, és elhoztuk az abszolút győztesnek járó kupát is.  

 

 
 

XVI. Show Tánc Fesztivál 900 fő részvételével 
 

2014. április 12-én, immár tizenhatodik alkalommal rendeztük meg a Táncolj, NE Drogozz Show 

Tánc Fesztivált a Tiszaújvárosi Sportcentrumban. A rendezvényen 14 környező település 900 

táncosa mutatkozott be 23 táncműfajjal, 85 bemutatóval, és idén Kassából, Szlovákiából is 

érkezett egy gimnasztráda csapat. Az amatőr és profi együttesek együtt, közösen hirdették: 

Táncolj, ne Drogozz!!!! és ezt megerősítendő közösen táncoltak mind a kilencszázan a drog ellen! 

A fesztivál célja teljesült, hirdettük az egészséges életmódot, és felhívtuk az emberek figyelmét a 

drogok káros hatásaira. A fővédnök Bráz György, Tiszaújváros polgármestere volt, a fő támogató 

a Tiszaújvárosi Önkormányzat. Köszönet a 20 fős önkéntes gárdának! 
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Színes Álmok – Fantasztikus Táncgála  

 

A Tiszaújvárosi Gimnasztráda 18. születésnapja alkalmából 2014. június 1-jén mutattuk be a 

„Színes Álmok” című Táncgálánkat a Derkovits Kulturális Központ színháztermében. A Gála 

fővédnöke Bráz György, Tiszaújváros polgármestere volt. A táncest egy lány történetét mesélte 

el, aki a boldogságát keresi, és a csapatában találja meg. A program egyedülállóan a történet 

részeként elevenítette meg a csapat produkcióit. A műsorban fellépett a gimnasztráda apraja-

nagyja, az est fényét emelték vendégművészeink, Bognár Imre és a Club 96’ Fiatalok 

Egyesületének énekesei és zenészei.  

 

 
 

Magyar Látványtánc Sportszövetség Őszi Kupája – 4 arany, 2 különdíj  

 

Kiemelkedő sikerként könyvelhetjük el, hogy négy aranyminősítéssel és két különdíjjal tértünk 

haza a Magyar Látványtánc Sportszövetség (MLTSZ) Őszi Kupájáról, Budakalászról, melyet 2014. 

november 22-23-án tartottak. A megmérettetésre 245 koreográfiával neveztek. A lányok felnőtt 

formációs kategóriában versenyeztek négy koreográfiával. A versenynapon a legmagasabb 

pontszámot az UNDO című színpadi gimnasztikus látványtánc szerezte meg, mely az arany 

minősítés mellett különdíjat is kapott. A sporttáncok közül az Euromix című aerobik produkciót a 

zsűri egy arany minősítéssel és egy különdíjjal jutalmazta. A Barbie, Wake me up című 

akrobatikus látványtánc, valamint a Red Dress című modern színpadi látványtánc is arany 

minősítést szerzett. A versenyzők: Balogh Flóra, Bárócz Réka, Baumgartner Leona, Berki 

Dorottya, Bodnár Bettina, Bujtor Tamara, Czank Regina, Cservenák Kata, Dudás Kitti, Fedor 

Eszter, Gulyás Emma, Hímer Dorina, Kalmár Zsófi, Kavicsánszki Olívia, Kovács Liliána, Lükő 

Nikolett, Madár Éva, Molnár Tímea, Nagy Nelli, Nagy Stella, Orliczki Petra, Rácz Cintia, Szabó 

Orsolya, Tóth Melinda, Vincze Mercédesz. Köszönet illeti az edzőket és a sportolókat, akik együtt 

rengeteget dolgoztak ezért az eredményért. Köszönet a legfőbb támogatóknak a Tiszaújvárosi 

Önkormányzatnak és a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak a támogatást, mely nélkül nem 

lennének ilyen sikeresek. 
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XV. World Gymnaestrada – 2015. július –Helsinki 

 

A WG-re való felkészülésként az edzőtáborban elkészítettünk egy videoklippet, melyet a WG 

szervezőinek juttatunk el, és elkezdtük összeállítani a csapatunk programját. 

 

 
 

 
 

2015-ben a céljaink: 

- részt venni a XV. World Gymnaestradan Helsinkiben 2015 nyarán, 

- részt venni a Szlovák Gimnasztráda fesztiválon ismét,  

- megszervezni a XVII. Show Tánc Fesztivált áprilisban, 

- önálló Gálaműsort szervezni, és a befolyó összegből finanszírozni a XV. World 

Gymnaestrada költségeinek egy részét, 

- a MATSZ mindenki tornája szervezésében egy országos gimnasztráda fesztivált rendezni, 

- tartalmas edzőtábort rendezni a sportolóinknak, 

- minden felkérésnek eleget tenni, 

- az utánpótlás korú sportolóink tudását minél magasabb szintre fejleszteni, 

- de legfőképp a sportolóknak élvezetes sportolási lehetőséget és igazi 

örömsportot biztosítani! 
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A csapat és eddigi eredményeink 

 

1996-ban alakultunk, jelenleg a Magyar Torna Szövetség (www.matsz.hu) mindenki tornája 

szakágának legsikeresebb csapata vagyunk. Csapatunk a Tiszaújvárosi Diáksport Egyesület 

sportcsoportja. Csapatunkat hetven lelkes sportoló alkotja (óvodástól felnőttekig öt korcsoport 

működik), akik a szertorna, az akrobatika, az aerobik és a show valamint modern tánc 

keverékéből álló látványos és egyedi koreográfiákkal bemutatóznak ország-világ szerte. Hazai 

és nemzetközi szinten egyaránt elismert a csapatunk, hazánkat képviselve 

eredményesen szerepeltünk 

- négy EUROGYM fesztiválon (Stuttgartban, Dornbirnben, Ghentben és Albiban) valamint 

- három WORLD GYMNAESTRADAN (Göteborgban, Lisszabonban valamint 2011-ben 

Lausannéban), és 

- 2009-ben óriási sikert értünk el, három ezüst és két bronz minősítést szereztünk az 

ausztriai Dornbirnben rendezett 1st GYM FOR LIFE CHALLANGE gimnasztráda 

világbajnokságon.  

- 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben is megnyertük a Mindenki Tornája Magyar 

Bajnokságokat, 2008-ban öt arany minősítést sikerült szereznünk. 

- 2002-ben megkaptuk a Tiszaújváros Sportjáért kitüntetést, majd 2006-ban Nívódíj 

elismerést szereztünk,  

- 2010 óta minden évben részt veszünk a Nemzetközi Táncos Fesztiválon dán 

gimnasztrádásokkal együtt, 

- 2012-ben a Népek Tánca, Népek zenéje Országos Fesztiválon kiemelt arany minősítést 

szereztünk, 

- 2013-ban a Connector Nemzetközi Táncfesztiválon egy első, egy harmadik helyezést 

kaptunk és a junior kategória különdíját is megszereztük. 

- 2013-ban a Magyar Látványtánc Szövetség Európa Bajnokságán egy első és egy második 

helyezést szereztünk, valamint egy arany minősítést és egy különdíjat is nyertünk. 

- 2014-ben 18. Festival of group performances nevű, Szlovák Nemzeti Gimnasztráda 

Fesztiválon 5 arany és 1 ezüstérmet szerztünk, és elhoztuk az abszolút győztesnek járó 

kupát is. 

- 2014-ben a Magyar Látványtánc Sportszövetség (MLTSZ) Őszi Kupájáró négy 

aranyminősítéssel és két különdíjjal tértünk haza. 

 

Edzők: Vezetőedzőink: Kopcsó Józsefné és Haisz Vanda (a MATSZ Mindenki Tornája 

szakágvezetője), segédedzőnk: Madár Éva, a csapat felkészítésében közreműködik: Bárócz 

Katalin, Balogh Flóra, Kalmár Zsófi. 

 

Támogatóink: a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány, a Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítvány, 

a Magyar Torna Szövetség, a Tiszaújvárosi Önkormányzat, a PKDSZ Szakszervezet. 

 

 

Tiszaújváros, 2014. december 18. 

 

 

 

 

 

 

Haisz Vanda Kopcsó Józsefné 

Tiszaújvárosi Gimnasztráda 

 


