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Éves Beszámoló 

A Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csapat 2015. évi tevékenységéről  
 

A 2015-ös év a csapatunk életében kiemelkedő volt, hiszen a hazai bemutatókon és versenyeken 

túl részt vettünk a XV. World Gymnaestradan Helsinkiben, mely az sportág olimpiája, ahol 52 

ország 21.000 résztvevője mutatkozott be. Emellett eredményesen szerepeltünk a Szlovákiai 

Gimnasztráda Országos Fesztiválon, valamint a Magyar Látványtánc Szövetség Őszi kupáján, 

ezzel is öregbítve városunk jó hírnevét. Az általunk szervezett idei XVII. Táncolj, NE Drogozz 

Show Tánc Fesztiválon 800 táncos vett részt, a hazai csapatok mellett Szlovákiából is érkeztek 

csapatok.  Az év végi záró színházi Táncgálánk ismét nagy sikert aratott. Természetesen 

igyekeztünk minden felkérésnek eleget tenni, így Tiszaújváros kulturális és sportrendezvényeinek 

állandó résztvevője voltunk idén is. A sportos életmódra nevelést és az utánpótlás-nevelését 

kiemelt célként kezeljük. Az öt korcsoportunkban kilencven sportolónk edz heti háromszor. 

Edzőink: Kopcsó Józsefné, Haisz Vanda, Madár Éva, az edzéseken közreműködik: Bárócz Katalin, 

Balogh Flóra és Kalmár Zsófi. 

Főbb eredményeink 2015-ben:  

• XV. World Gymnaestrada, Helsinki - 52 ország 21.000 résztvevő – 7 fellépés 

• Szlovákiai Gimnasztráda Országos Fesztivál - öt arany, egy ezüst minősítés 

• Magyar Látványtánc Szövetség Őszi kupa (A kategória)  két első és egy második helyezés 

• XVII. Táncolj, NE Drogozz Show Tánc Fesztivál - 20 város 800 táncos 

Fellépések 2015-ben 

Dátum Fesztivál neve  Helyszín 

2015. január 20.   Kosárlabda - Férfi Magyar Kupa Budapest 

2015. március 7. Szlovák Gimnasztráda Fesztivál Trnava, Szlovákia 

2015. április 18. XVII. Show Tánc Fesztivál – Táncolj, NE Drogozz! Tiszaújváros 

2015. április 25 Sportágválasztó - Széchényi Iskola Tiszaújváros 

2015. május 1. Május 1-jei rendezvények Tiszaújváros 

2015. május 31. Gyermek és Családi Nap Tiszaújváros 

2015. június 7. Emlékek, hangulatok, mozdulatok, Táncgálaműsor Tiszaújváros 

2015. június 20. Sportnap a Sportcentrumban Tiszaújváros 

2015. június 22-26. Edzőtábor Tiszaújváros 

2015, július 4. Országos Halászléfőző Fesztivál a szigeten Tiszaújváros 

2015. július 6-9. WG felkészítő edzőtábor Tiszaújváros 

2015. július 11-19. XV. World Gymnaestrada Helsinki, Finnország 

2015. augusztus 5. Triatlon Világkupa,  Nagyhét Tiszaújváros 

2015. szeptember 24. Műfüves pálya avató a Sportcentrumban Tiszaújváros 

2015. november 7. Magyar Látványtánc Szövetség Őszi kupa Budakalász 

2015. december 19. Sportgála 2015. sportbaráti találkozó Tiszaújváros 

2015. december 20. Mikulástól Karácsonyig rendezvénysorozat, MIKU show Tiszaújváros 
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Ezen sikereket nem érhettünk volna el az edzők és a sportolók lelkes és elkötelezett 

munkája és a támogatók segítsége nélkül. Ezúton is köszönjük mindenkinek a 

fantasztikus hozzáállását.  

 

 

CÉLJAINK 2016-ban 

• részt venni a 10th EUROGYM 2016 nemzetközi gimnasztráda fesztiválon, Csehországban 

• részt venni és eredményesen szerepelni a Szlovák Gimnasztráda fesztiválon,  

• megszervezni a XVIII. Show Tánc Fesztivált áprilisban, 

• a csapat 20. Jubileumi Gálaműsorát megszervezni és felejthetetlenné tenni, 

• minden felkérésnek eleget tenni, kiemelten a városunk 50. jubileumi ünnepségeit, 

• az utánpótlás részére fejlesztő/közösségépítő edzőtábort tartani, és az utánpótlás korú 

sportolóink tudását minél magasabb szintre fejleszteni, 

• és legfőképp a sportolóknak élvezetes sportolási lehetőséget és igazi örömsportot 

biztosítani! 

 

BESZÁMOLÓ – XV. World Gymnaestrada, Helsinki  
 
 

2015. július 11-19. között részt vettünk a XIV. World Gymnaestradan, Helsinkiben. A FIG 

legnépesebb eseményén 52 ország 21.000 résztvevője 7 napon keresztül több mint 200 órán át 

1000 előadást mutatott be. Nyitó és Záró Ünnepség, nemzeti estek, és nemzeti délutánok, kis és 

nagycsoportos (200 fő felett) bemutatók, FIG Gála, városi fellépések várták az érdeklődőket.  

 

A bemutatókra két negyedórás műsorral készültünk. Egy lírai színpadi 

akrobatikus látványtánccal, melyet háromszor mutatunk be az EXPO területén, 

illetve egy akrobatikus show tánc és aerobik bemutatóval, melyet két 

alkalommal adtunk elő a Senate Square gyönyörű fehér temploma előtt 

felállított színpadon. A magyar csapat teljes létszámmal részt vett a 

világcsapatok nagycsoportos bemutatójában is. A World Team Dance 30 ország 

több mint 2000 tornászának közös előadása az Olimpiai Stadionban két 

alkalommal volt megtekinthető a nagycsoportos bemutatók fináléjaként és a 

záróünnepségen. Köszönet a Magyar Torna Szövetségnek, a Tiszaújváros 

Önkormányzatának, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak a fantasztikus 

lehetőségért, a támogatásuk nélkül nem lehettünk volna részesei a sportág 

Olimpiájának. 
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Szlovákiai siker 

A csapatunk meghívást kapott a 2015. március 7-én Trnavan (Nagyszombaton) a Szlovák Torna 

Szövetség által megrendezésre került 19. Festival of group performances nevű, Szlovák Nemzeti 

Gimnasztráda Fesztiválra. A fesztivál igen színvonalas volt, ahol korosztályonként (childrentől 

senior kategóriáig)  illetve kis és nagycsoportos bemutatónként volt a megmérettetés. Több mint 

50 koreográfiával kb. 350 résztvevő nevezett a sportág nemzeti versenyére, ahol a zsűri tíz 

szempont alapján értékelt. A tiszaújvárosiak hat produkcióval neveztek a versenyre. Nagy 

lelkesedéssel és erőbedobással készültek, melynek meg is lett az eredménye, 5 arany és 1 

ezüstérmet szerzett a csapat. Ezüstérmes lett a serdülő csapat a Step aerobik produkciója; 

aranyérmes lett az ifi csapat a VB step aerobik gyakorlata; az Impossible lírai duó, a felnőtt 

csapat Euromix aerobik produkciója, valamint a közös UNDO és a Barbie akrobatikus látványtánc 

koreográfia is.  
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20 város táncosai léptek fel a drog ellen 
 

Táncosokkal és nézőkkel telt meg a Tiszaújvárosi Sportcentrum 2015. április 18-án a Táncolj, NE 

Drogozz! XVII. Show Tánc Fesztivál alkalmából. Több mint 800 táncos érkezett városunkba 

nemcsak hazánkból de Szlovákiából is érkezett két csoport. A játékcsarnokban nyolc órán 

keresztül 91 szebbnél szebb látványos műsorszámot tekinthettek meg a nézők. A társastánctól a 

jazz táncon át az akrobatikus gúlabemutatóig mindenféle stílus volt az étlapon és az előadók 

között volt 4 éves és 60 éves is! Ezen a különleges fesztiválon nincs díjazás, nincs verseny, 

csakis a tánc öröme, melynek célja a drogmentes, egészséges életmód hirdetése. A fellépő 

csapatok büszkén hirdették: Táncolj, ne Drogozz! A rendezvény fő célja az egészséges életmód 

népszerűsítése, és a hatékony drogprevenció. A drogellenes programot a tiszaújvárosi 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum irányította, a KEF munkatársai és kortárssegítői egy totó 

kitöltésére invitálták a gyerekeket, a totót kitöltők között könyveket és két tortát sorsolt ki a KEF 

elnöke, Pozsonyiné Pálnok Márta. Az érdeklődő szülőket és fiatalokat szórólapokkal és videóval 

várták egy kis beszélgetésre a szakemberek; valamint felállítottak egy kreatív sarkot, ahol a 

kortárssegítőkkel lehetett együtt alkotni. A fesztivál fővédnöke Bráz György, Tiszaújváros 

polgármestere volt, fő támogató a Tiszaújvárosi Önkormányzat volt. A fesztivált megnyitotta Dr. 

Fülöp György alpolgármester úr, a díjátadáson a kupákat és emléklapokat Bráz György, 

Tiszaújváros polgármestere, Hok Csaba, képviselő úr, az OMESZSB elnöke és Vendlerné Polyák 

Ilona képviselő asszony adta át a résztvevő csapatoknak. A nap fénypontja a közös tánc volt, 

ahol kicsik és nagyok, amatőr és profi együttesek közösen hirdették: Táncolj, NE Drogozz!!!!  

 

 
 

 

Emlékek, hangulatok, mozdulatok Gálaest 

Különleges táncesttel készültünk a 19. szülinapunk megünneplésére. 2015. június 7-én mutattuk 

be EMLÉKEK, HANGULATOK, MOZDULATOK – Idézetek egy táncos lány naplójából című 

színházias elemekkel tűzdelt évzáró táncgálánkat a Derkovits Kulturális Központ 

színháztermében. A Gála fővédnöke Bráz György, Tiszaújváros polgármestere volt. A műsor 

során egy naplóbejegyzésen keresztül elevenedtek fel a csapat külföldi szerepléseinek emlékei, 

hangulatai. A csapat 70 tagja táncmozdulatok segítségével elevenítette fel az elmúlt évek 

legnagyobb állomásait és közvetítette a táncosok érzéseit. A műsorban fellépett a gimnasztráda 

apraja-nagyja. Idén sem maradhattak el az új koreográfiák valamint bemutatásra került a 15th 

World Gymnaestradara készített és Helsinkiben bemutatásra került két negyedórás produkció is.  
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Látványtáncos siker TV felvétellel 

A tiszaújvárosi gimnasztráda csapata két első és egy második helyezést ért el a Magyar 

Látványtánc Sportszövetség (MLTSZ) Őszi Kupáján 2015. november 7-én Budakalászon. A 

lányok most először indultak az országos bajnokságon A kategóriában, mely nagy kihívás volt 

számukra. A megmérettetésre több mint 100 koreográfiával neveztek a jobbik kategóriában. A 

lányok a James Bond felnőtt formációval aerobic dance kategóriában arany minősítést szereztek, 

a Batman című junior formáció színpadi látványtánc kategóriában pedig második lett. A Cheer Up 

című junior formáció a cheerleading sporttánc kategóriában indult és ez a koreográfia hozta a 

legnagyobb meglepetést, a lányok első helyezést értek el és olyannyira tetszett a produkciót a 

zsűrinek, hogy az esti Duna TV Bajnokok Gálája felvételbe beválogatták a csapatot, ahová 

meghívásos alapon csak a legjobb produkciók kerülhettek be, főként azok, akik az év során az 

Európa Bajnokságon kiemelkedő eredményt értek el. A felvételt a Duna TV a Táncvarázs című 

programja keretein belül adja majd le. 
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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 kilencven 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 

négy WORLD GYMNAESTRADAN (Göteborgban, Lisszabonban, Lausannéban és 

Helsinkiben),  

- 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,  

- 2010-2014 között 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. 

- 2015-ben a 19. Festival of group performances Szlovák Nemzeti Gimnasztráda Fesztiválon 

5 arany és 1 ezüstérmet szereztünk, 

- 2015-ben 7 alkalommal bemutatóztunk a XV. World Gymnaestrada, Helsinkiben, ahol a 

World Team tagjai voltunk, 

- 2015-ben a Magyar Látványtánc Sportszövetség (MLTSZ) Őszi Kupáján 2 első és 1 

második helyezést értünk el. 

 

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, 2016. január 20. 

 

 

 

 

 

 

Haisz Vanda Kopcsó Józsefné 

Tiszaújvárosi Gimnasztráda 

 


