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Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS 
Göd Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága

2022. júliusi rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatása éves elszámolásának elfogadására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2021. (IV.26.) Ök. határozata alapján Göd 
Város Önkormányzata 2021. április 28-án, 09/331-4/2021. számon támogatási megállapodást kötött a 
Gödi Sportegyesülettel (GSE), amelynek keretében a 2021. évre támogatott sporttevékenységének 
finanszírozásához 25.000.000,-Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A támogatási megállapodás szerinti első félév és harmadik negyedév beszámolójának benyújtása 
megtörtént. Az első félévről szóló beszámolót a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság a 
86/2021. (IX.27.) számú PEKJB határozatával, valamint a harmadik negyedévi beszámolót a Pénzügyi, 
Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság a 174/2021. (XIL14.) számú PEKJB határozatával elfogadta.

A negyedik negyedévi támogatási összeg felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás, valamint szakmai 
beszámoló benyújtásra került. A számlákon megtalálható az „Önkormányzati támogatásból fizetve” 
záradék és hitelesítéssel el vannak látva.

A támogatási megállapodás II/2 pontja szerint az alábbi kiadásokra használható fel a támogatás: 
munkabérek és járulékaik; víz-, villany-, gáz-, intemetszámlák kifizetése; edzőtáborozások költségei; 
igazolt gépjárműhasználat költségei; legfeljebb bruttó 200 000 Ft/db összegű sporteszközök, 
sportruházat beszerzése; bérleti díjak; a Támogató tulajdonában álló sportpályák és építmények napi 
karbantartásának költségei; tömegsport rendezvények költségei; amatőr versenysport rendezvények 
költségei.
A benyújtott számlamásolatok a Gödi Sportegyesület nevére munkabérek és járulékok kifizetéséről, 
sportorvos, gépjárműhasználat, valamint gépjármű biztosításának költségeiről, illetve sportruházat 
beszerzéséről szólnak, azaz a támogatást a támogatási megállapodásnak megfelelően használták fel.

A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. (XII. 
21.) sz. Ök. rendelet 8.§ (6) bekezdés alapján a benyújtott pénzügyi elszámolást a pénzügyi ellenőrzésért 
felelős bizottság, a szakmai beszámolót a sportügyekért felelős bizottság tárgyalása és véleménye 
alapján a Képviselő-testület fogadja el.

A 09/331-4/2021 számú támogatási megállapodás III. 8. és 9. pontja alapján, a benyújtott pénzügyi 
beszámolót a mindenkori pénzügyi ellenőrzésért felelős bizottság, míg a szakmai beszámolót a 
mindenkori sport ügyekért felelős bizottság fogadja el.

A fentieket figyelembe véve az alábbi határozatot terjesztem elő elfogadásra:



Göd Város Önkormányzata

Határozati javaslat

.../2022. (VH...... ) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a Gödi Sportegyesület (GSE) 2021. évre benyújtott szakmai beszámolóját és pénzügyi 
elszámolását.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. július 11.
Tisztelettel:

Virok-Ujlaki Anikó
Beruházási és Városüzemeltetési

Osztályvezető
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Szakosztályvezetői összefoglaló
2021

Jelen beszámolót ketté kell bontanom, mivel a 2021-es évhez tartozik a 2020/2021-es szezon 
befejezése és a 2021/2022-es szezon eleje. A vírushelyzet a kosárlabda szakágban is éreztette 
hatásait, a 2020/2021-es szezonban több bajnokságot is megszüntettek a rendes befejezés előtt, 
de ennek ellenére elmondható, hogy mindegyikben előkelő helyzetben végeztünk. A 2021-es 
nyári időszak sem volt egyszerű, a szokásos nyári programok, edzőtáborok, felkészítő táborok 
is fél gőzzel mentek, a szülők körében nagyobb volt a bizonytalanság, és a gyerekek is elszoktak 
a folyamatos terheléstől.
Ami a 2021-es őszi szezonkezdetet illeti, már jobb képet festett a vírushelyzet és ezzel 
párhuzamosan a szülői, gyermeki részvétel is stabilabbá vált. A 2021-es szezon kezdetén a 
kosárlabda szakosztályban edzői személycserék történtek, átrendeződés is megfigyelhető volt, 
de úgy érzem az új edzői csapattal nagyon jó irányba haladunk.

Bajnokságok korosztályonként 2020/21

Korosztály Bajnokság Edző(k)
U11 -Leány Országos Ibrányi Márta
Ull - Fiú Országos Pálfi Jenő
U12 - Leány Országos Balogné Tolnai Kinga
U12- Fiú Országos Horváth Csongor
U14 - Leány Országos Pozderka Ádám, Szabó Anna
U14- Fiú Országos/Budapest Dévényi András
U16- Leány Pest megye Ibrányi Márta
U16- Fiú Országos-Reg Nyíri Csaba, Mihály Gyula
U18Fiú Pest megye Mihály Gyula
Felnőtt NBII Pozderka Ádám
Felnőtt Budapest -

Bajnokságok korosztályonként 2021/22

Korosztály Bajnokság Edző(k)
U9-10 Megye/ Nyuszi Ibrányi Márta Pálfi Jenő 

B.Tolnai Kinga
U11 - Fiú Országos Pálfi Jenő
U12- Leány Országos Balogné Tolnai Kinga
U12- Fiú Országos Nyíri Dániel
U14 - Leány Országos Ibrányi Márta
Ü14- Fiú Országos Veszelszki Ede /Nyíri Dániel
U16- Leány Országos - Pest M Balogné Tolnai Kinga
U16- Fiú Országos-Reg Nyíri Csaba, Mihály Gyula
Felnőtt Budapest B Nyíri Csaba



Az utánpótlás csapataink ebben a rendhagyó vírushelyzetben próbáltak helytállni, amikor 
semmi sem volt biztos. A 2020/2021-es év szezon indulásakor nehezebb volt a játékosainkat 
visszacsábítani, szülői oldalon is nagyobb volt a félelem, több gyereket egyáltalán nem 
engedtek edzésre sem, volt akit edzésre igen, de mérkőzésre nem. így nehéz volt tervezni, 
mérkőzéseket lekötni. Végül azonban minden utánpótlás korosztályunkkal sikerült lejátszani 
szinte az összes mérkőzést, elég sokáig elkerülte szakosztályunkat a covid. Edzőink továbbra 
is nagyszerűen helytálltak, a gyerekek sportolásának biztosítását helyezték első helyre, és a 
folyamatosan változó környezetben is magas színvonalú munkát végeztek.

A 2021/2022-es szezon nagyjából a régi kerékvágásban tudott elindulni annyi különbséggel, 
hogy az utánpótlás mérkőzések zárt kapusán zajlottak, nagyobb volt rajtunk edzőkön és 
vezetőkön az adminisztrációs teher, de a legfontosabb az volt, hogy a gyerekek folytatták az 
edzésmunkát és a mérkőzéseken folyamatosan tudtak szerepelni, fejlődni.
A 2021-es karácsonyi szünet előtt az U11-es fiú, az U12-es leány és fiú csapatunk is a tabella 
elején szerepelt a saját bajnokságában, ezt a pozíciójukat szépen tudták tartani a szezon végéig. 
Az idősebb korosztályokban, főleg a fiúknál nagyon erősen érezteti hatását az elvándorlás, amit 
az okoz, hogy a kiemelkedően tehetséges játékosainkat elszívják a nagy csapatok, akiknél a 
bevételi forrás annyival nagyobb, hogy más színvonalú szolgáltatást tudnak nyújtani. A 
lányoknál inkább az okozhat kisebb lemaradást az U14-es és U 16-os korosztályban, hogy 
sokkal kevesebbet tudnak edzeni mint a korosztályos többi csapat. Ez az infrastrukturális 
lemaradás a Gödi kosárlabdánál évek óta jelen van, sajnos nem sikerült ez idáig olyan 
megoldást találni, amely biztosítja számunkra a megfelelő mennyiségű és minőségű 
edzésmunka végzését.
Összességében szakmailag elmondható, hogy az edzők kiváló munkát végeznek, és a 
rendelkezésükre álló edzéskeretet maximálisan kihasználva segítik a gödi és a térségi 
kosárlabda szerető gyerekek fejlődését.

Nyíri Csaba 
Szakosztályvezető



Gödi SE Triál kerékpáros szakosztály - Szakmai beszámoló 2021

A Gödi Se Triál Szakosztály tavalyi éve meghatározó volt az egyesület életében, hiszen ez volt az első' 
teljes évünk a Gödi sportegyesület szakosztályaként.
Az előzó' évhez képest a korábbi kezdetleges pályarész nagy fejlesztéseken esett át, több betonelem, 
kábeldob is került a pályához, így sikerült kialakítani egy még színvonalasabb, országos szinten már 
egyedülállónak mondható pályát a sportpálya kicsiny szegletében.
A szakosztály induló hivatalos taglétszáma 10 főt számlált, míg a pályát folyamatosan használók 
száma 25-30 főig duzzadt egész szezonban. Mivel a triál kerékpársport egy rétegsport, ezért ez jónak 
mondható, nagy népszerűségnek örvendett egész évben a gödi pálya. A pálya a szakosztályi tagok 
számára folyamatosan látogatható, teljesen karbantartott állapotban várja a kerékpárosokat.

A szakosztályunk fő célja a rekreációs, szabadidős sportolási tevékenység volt, jövőre szeretnénk 
kicsit komolyabban ráfeküdni a versenyzés feltételeinek megteremtésére is. Ehhez a Magyar 
Kerékpáros Szövetség tagegyesületévé kell válnunk ami folyamatban van.

2021et tekintve egyesületünkön belül több utánpótlás korú fiatal próbálhatta ki e különleges sportot, 
mely hozzájárult ahhoz, hogy nagy részük folyamatosan látogatta egész évben pályánkat ahol 
irányított edzéseken vehettek részt felnőtt kerékpárosaink vezetésével. A kerékpárt egyesületünk 
biztosította, mivel ebben az évben egy gyermek méretű kerékpár került az egyesülethez, amit bárki 
használatba vehet, ha ki szeretné próbálni általunk e sportot.

Egész szezonban szakosztályunk folyamatosan irányított edzéseket tartott, hetente több alkalommal 
is sokszor, ezt a létszám és a kerékpárkezelési tudás függvényében változtattuk.

A 2021-es versenyszezont tekintve a Magyar kupafutamokon licensszel rendelkező tagjaink több 
dobogós helyezést is elhoztak, nevezetesen: Kovács Péter, Szilágyi Levente, Michl Gábor.

A költségvetést a tagot teljes egészében befizették, ami a 2021-es évre 240.000ft volt. Több külső 
támogatás révén ez teljes egészében átkerült 2022-re.

Célunk, hogy továbbra is lehetőségeinkhez mérten folyamatosan fejlesszük pályánkat, és minden 
lehetőséget megadjunk mindazoknak, akik e különleges sporttal szeretnék tölteni szabadidejüket.

Szilágyi Levente

Elnök

Gödi SE Triál Kerékpáros Szakosztály



Szakmai beszámoló a GÖDI SE Sakk Szakosztályának 

2021-es működéséről

1. Csapatbajnokságban való részvétel

A COVID miatt a Pest megyei I. osztályú 2020-2021-es CSB teljes őszi 
(2020) és tavaszi (2021) fordulói elmaradtak.

A 2021-2022-es bajnokság őszi fordulóinak eredményei:

Round 1 on 2021/10/03 at 10:00
No. Team Team Rés. Rés.

3 Szob Göd 7% 2J4
Round 2 on 2021/10/17 at 10:00
No. Team Team Rés. Rés.

2 Göd Gyömrő 6 4
Round 3 on 2021/11/14 at 10:00
No. Team Team Rés. Rés.
4 Vác Göd 5 5

Round 4 on 2021/11/23 at 10:00
No. Team Team Rés. Rés.

1 Szigetbecse Göd 7 3

A Pest megyei csapatbajnokságban szerzett helyezéseink:

Év Helyezés Táblapont Meccspont
2015-2016 7. 37 6
2016-2017 5. 31,5 5
2017-2018 5. 24 5
2018-2019 6. 35 4
2019-2020 5. 22,5 4

2020-2021 elmaradt
2021-2022 (őszi) 7. 16,5 3

2. Házi versenyek

A GSE Sakk Szakosztály nyári, őszi versenyeit a járvány miatt nem lehetett megtartani. On
line felületeken tartottunk az edzéseket is. 2021 december 12.-én 17 fő részvételével 
megtartottuk évzárónkat.
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■ Három csoportban rendeztünk körmérkőzéseket.
• A kezdőknél:

o 1.hely Nagy Dávid 3,5/5
o 2.hely Erdős Armand 2/5 SB 4.5
o 3.hely Balogh Rebeka 2/5 SB 2 5 
o 4.hely Ráthonyi Zsolt Jr. 1,5/5 
o 5. hely Nagy Sára 1/5.

• A haladóknál:
o 1 .hely Gaál Péter 5/6
o 2.hely Bakos Máté 3,5/6
o 3.hely Boros Zalán 2/6
o 4.hely Bálity Botond 1,5/6

• A felnőtteknél:
o 1 .hely Cselőtey Iván 5,5/7
o 2.hely Ráthonyi Zsolt 3,5/7 SB 9,5
o 3.hely Dávid Róbert 3,5/7 SB 7,5
o 4.hely Dávid Béla 3/7 SB 7
o 5. hely Mázló Attila 3/7 SB 6 
o 6.hely Antal György Bálint 2/7 
o 7. hely Labancz János 1,5/7

3. Internetes rapid versenyeken való részvétel
A járvány miatt Mázló Attila, Dávid Róbert, Dávid Béla, Cselőtey Iván, Tölgyesi Tibor a 
Sakkbaratok.hu és a chess.com, chessing.hu, lichess.org, Fideonlinearena internetes portál 
versenyein játszanak, ahol a virtuális játékban is megmérettetnek.

4. Edzések
Tavasszal on-line edzéseket tartottunk.
2021 ősztől már személyes részvétellel folytattuk az edzéseket a JAMH-ban hétfőnként 
15:45-19:00 óra között, gyerek illetve haladó-felnőtt csoportokban.

5. Tervek 2022-ra
• A járványügyi helyzet miatt nehéz a tervezés, a bizonytalanság miatt versenyeket nem 

lehet szervezni, de a Pest megyei csapatbajnokság 2021-2022-es őszi fordulóit le 
tudtuk játszani. Reméljük tudjuk folytatni is.

• Házi versenyeket tervezünk a sakk szakosztály tagjai részére.
• Évnyitó és évzáró házi versenyt tervezünk (júniusban illetve szeptemberben).

• Karácsonyi rapid versenyt tervezünk a sakk szakosztály részére.

• Minél több gyerekversenyen való részvétel a serdülők számára.
• FIDE ÉLŐ-pont szerző versenyeken való részvétel.

• Pest megyei CSB-n való minél jobb helyezés elérése, a serdülők és ifjúságiak 
aktivizálásával.

• Gyerek és felnőtt taglétszám bővítése, minősített játékosok képzése.
• Serdülők bekapcsolása a felnőtt bajnokságba.
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6. Taglétszám 2021. december végén

SSz. Név Korosztály 2022-es MSSZ verseny engedéllyel 
rendelkezik

1 Antal György Bálint szenior igen
2 Bakos Máté ifi igen
3 Bálity Botond ifi igen
4 Balogh Rebeka serdülő
5 Boros Zalán ifi igen
6 Cselóczki Gábor felnőtt igen
7 Cselőtey Iván felnőtt igen
8 Dávid Béla felnőtt igen
9 Dávid Róbert felnőtt igen

10 Déri Barnabás serdülő
11 Erdős Armand serdülő
12 Fekete-Bánk Csongor serdülő
13 Gaál Péter ifi igen
14 Guzsik István felnőtt igen
15 ifj. Ráthonyi Zsolt serdülő
16 Mázló Attila felnőtt igen
17 Nagy Dávid serdülő
18 Nagy Sára serdülő
19 Polyák-Farkas Marcell serdülő
20 Ráthonyi Zsolt szenior igen
21 Szabó Botond serdülő igen
22 Szentpéteri Olivér serdülő
23 Tölgyesi Tibor felnőtt igen

Összesen: serdülő 10
felnőtt 8
ifjúsági 4
szenior 1

igazolt (MSSZ.
v.eng.rendelkező) 14

vendégjátékos 1

2022-01-03 Dávid Béla 
szakosztály vezető
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Szakmai beszámoló

Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály

2021

Szakosztályunk 4 kajakedzővel és 3 KajakStart oktatóval több, mint 130 gyermek 
sportolását koordinálta a 2021-es esztendőben, a Szenior klub tagsága 50 fő fölött van.

A sportolói korösszetétel 6-70 év, többségében 6-18 év.

Szakosztályunk négy kajakos csoporttal és két KajakStartos csoporttal működik. Számos 
edzőtáborban és közel húsz honi versenyen neveztük sportolóinkat.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség által összesített pontversenyben a közel 200 egyesület 
közül a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya 5 maraton Magyar Bajnoki, 3 Magyar Bajnoki 
címmel az előkelő 22. helyen végzett, a dunakanyari egyesületek között a legjobb 
eredménnyel.

2021. július 10-én rendezték meg Moszkvában a maratoni Európa Bajnokságot, ahol 26 km- 
es távon mérték össze tudásukat a versenyzők. A Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztálya 2 
versenyzővel volt érdekelt a küzdelmekben, Zoboki Zoltán egyéniben ezüstérmes, Sinkó 
Panna pécsi párjával, Szmrtyka Rebekával bronzérmes lett.

2021. október 1-én rendezték a Maraton Világbajnokságot Pitesti-ben (Románia), ahol 
Zoboki Zoltán, a Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztályának jelenlegi legsikeresebb versenyzője, 
az U23-as mezőnyben 13. helyen végzett.

Báthory Dániel, mint Göd város 2021 legjobb sportolója, Maszárovits László és Szabó 
Vilmos, mint Göd város 2021 legjobb csapata vehették át a Kóczán Mór díjat.

2021 nyarán a Dunai Vízisport Alapítvánnyal karöltve négy Kajak-Kalandtábort szerveztünk 
8-14 éves korosztály számára, amiben több, mint száz gödi gyermeknek biztosítottunk 
tartalmas időtöltést.

2021-ben, két év kihagyás után, ismét megrendeztük a Göd Kupát, ahol az utánpótláskorú 
versenyzők mellett amatőröknek és családoknak biztosítottunk tartalmas programot.

Az infrastruktúra hiánya komoly gondot jelent szakosztályunk számára. Mivel nincs 
csónakházunk, a több millió forintos eszközállományunk fokozott amortizációnak van kitéve.

Göd, 2022.06. 17.

Pór Miklós
Gödi SE Kajak-Kenu Szakosztály



A Gödi SE Kiing Fu Szakosztályának

Szakmai beszámolója
2021

A szakosztály életében és amióta tanítok a 2020-2021-es év volt a legnehezebb 
időszak, szakmailag és emberileg egyaránt!
Az elhúzódó járvány miatt áprilisig on-line edzés keretein belül biztosítottam a 
gyerekek mozgását, a következő sarokpontok mentén:

• Gyermekek mozgásfejlesztése harcművészeti alapokkal.
• Gyermekeknek és felnőtteknek egy kínai harcművészet, a Wing Tsun 

kungfu autentikus átadása.
• Kisiskolás gyermekeknek a tanulás elősegítése koncentrációt fejlesztő 

gyakorlatokkal.

2021. szeptembertől az óvodákban ismét tudtam tanítani, bekapcsolva ezzel 
közel 50 gyereket az oktatásba, hozzá segítve őket a mozgáskoordinációjuk és 
az önfegyelem fejlesztésével az iskolába való könnyebb beilleszkedéshez.
A fizikai képességek fejlesztésén és egy egészséges életfilozófia elsajátításán 
kívül a gyakorlók logikája és memóriája is fejlődik: a gyakorlatok során nagy 
hangsúlyt fektetünk az anatómiai és fizikai magyarázatokra, illetve az ok
okozati viszonyok összefüggésének elmagyarázására.
A Wing Tsun edzéseken elsajátított elveket és tanításokat a diákok nem csak 
gyakorlás közben, hanem a mindennapi életben is alkalmazni tudják, így ezek 
egyfajta útmutatóvá is válhatnak számukra ahhoz, hogy megtalálhassák a helyes 
utat.
Az oktatásba beillesztettem a gyógytorna és gerinctoma alapjait a helyes és 
tudatos légzéstechnikával egyetemben.

Fő célom továbbra is egy összetartó és erős közösséghez való tartozás érzésének 
megteremtése a tagok számára, ahol a helyes értékrend és a viselkedés adja a 
stabil alapokat.

Készítette:

Vajda Béla 
szakosztály-vezető



M. ASZTALITENISZ SZAKOSZTÁLY SZAKMAI BESZÁMOLÓJA A 2021 ÉVRŐL.

A Gödi SE Asztalitenisz Szakosztálya 2021-ben két csapattal vett részt különböző bajnokságokban. 
Ezen kívül az ifjúsági játékosok egybevont DC jellegű bajnokságban vesznek részt. Az utolsó ilyen 
verseny 2021 januárban volt azóta a COVID miatt sajnos ilyen verseny nincsen.

Első csapatunk a Nemzeti Bajnokság Közép - Magyarországi Közép csoport NB lll-as mezőnyében, 
második együttesünk a Megye l/C csoportjában versenyez.
Ezen kívül utánpótlás korú gyerekek felkészítésével és versenyeztetésével is foglalkozunk ők a múlt 
évben DC bajnokságban és egyéni versenyeken vesznek részt.
A 2021 es év egy tavaszi befejező és egy őszi első félévi bajnokság eredményét tartalmazza.

- NB III.
A 2020-21 es bajnokságot csapatunk a 2 helyen végzett és lehetőségünk lett volna arra, hogy 
az NB II- ben szerepeljünk, de ezt anyagi okok miatt nem tudtuk vállalni. Az induló új 
bajnokságban az őszi idényben az első helyen végeztünk.
A csapatban a legtöbbet Veszély Klaudia, dr. Várnagy Ákos, Felker Zoltán, Búzás Zoltán, Felker 
Domonkos valamint Újvári Tibor és Járdi Tibor szerepelt. A legeredményesebb játékosunk 
Búzás Zoltán volt.
Megye B és C a bajnokságot a szövetség 2020 decemberében a COVID helyzet miatt 
felfüggesztette . Az új bajnokság 2021 szeptemberben kezdődött akkor a megyei C 
csoportban indítottuk el a csapatunkat és a harmadik helyen zártuk az őszi idényt.
Legeredményesebb versenyzők: Újvári Tibor, Nagy László, Járdi Tibor ifj. Gulyás Miklós, Kólók 
Gábor, Tóth István ,Eckert Bálint, Bagi István, Rovó Péter, Fojt Attila id. Gulyás Miklós,

Utánpótlás.
A bajnokság mellett kiemelt célunk az utánpótlás korúak létszámának megőrzése, 
a tehetségesebbek versenyeztetése és a legjobbak beépítése a felnőtt csapatba.
A minőségi, kiemelt foglalkoztatás eredménye képen ott tartunk,hogy lassan egy 
gyerekcsoportot is el tudnák indítani a felnőtt bajnokságban, ha anyagi lehetőségeink 
megengednék
Egyre népszerűbb a ping-pongozás a gyerekek körében, létszámuk bővült,pillanatnyilag 21 fő. 
Ahhoz, hogy további létszám és pozitív minőségi változás bekövetkezzen több asztalon több 
edzővel kellene az edzéseket megtartani. Ezt sem a terem sem a szakosztály anyagi 
lehetőségei egyenlőre nem teszik lehetővé.

Létszám.
Korosztályi bontásban a 2021.december 31-i állapot szerint:
Felnőtt sportolók száma 22 fő, ebből igazolt 18.
Utánpótlás korúak: 21, ebből igazolt 8.
Edzők száma: 1, és egy segítő felnőtt
Edzési idők.
Felnőtt: Kedd - Csütörtök: 19 -21.30 óra
Utánpótlás: Csütörtök: 19 - 20 óra

Péntek: 17 -18.30 óra
Hazai bajnoki meccsek, szombati és vasárnapi napokon 10 órától - lásd MOATSZ honlapján ' 
Rendezvények.
Legnagyobb rendezvényünk minden év augusztus 20-án Asztalitenisz Rekord Kupa,



2021-ben 23-dik alkalommal szerveztük meg amatőr-és igazolt játékosok részére 
öt kategóriában, jelen volt 49 fő. A kísérőkkel együtt ez a létszám lényegesen több volt. 
Környező települések asztalitenisz rendezvényein többször jelen vagyunk.
A bajnokságon kívül három versenyzőnk részt vesz különböző országos pontszerző egyéni 
versenyeken.
Rendszeres házi bajnokságot szervezünk külön a gyerekek és felnőttek részére.
A bajnokság befejezése után egy évzáró, értékelő rendezvényt tartunk.

Terveink.
1, Azon dolgozunk, hogy az első csapatunk az NB II -ben szerepeljen. A csapat kivívta az 
ehhez való jogot, aranyérmet nyert az ez év júniusban befejeződött bajnokságban. Ezért 
most az anyagi lehetőséget kell tudni biztosítani, mivel az NB II lényegesen nagyobb anyagi 
megterhelést okoz a szakosztálynak. Reméljük, hogy ez az akadály megszűnik és 
szeptemberben ismét az NB II- ben fog szerepelni a csapat.
2, Egyre több utánpótlás korú versenyeztetése, akár a felnőtt bajnokságban is.
Ezen kívül egy plusz ifjúsági csapat indítása a felnőtt bajnokságban.
3, Tagdíjbevétel növelése.
4, Versenysport mellett amatőr játéklehetőség biztosítása. Ez a korlátozott terem 
lehetőségek miatt nem tud megfelelően megvalósulni.
5, Eredményesség és a minőségi sport elismertetése a szakosztályi (önkormányzati) 
támogatásban.
6, Terembérleti támogatás helyzetének megoldása. Ez a kérdés azért is kardinális mivel a 
szakosztály működési költségének több mint 60 % -át teszi ki és ez irreálisan magas szám. A 
jelenlegi támogatási rendszerrel és terem lehetőségekkel nem tudunk fejlődni sem 
létszámban sem eredményességben. Ennek a kérdésnek többször neki futottunk, de 
semmilyen támogatást ebben a kérdésben nem kaptunk az SE elnökségétől. Azért mert 
senkit sem érdekel - az asztalitenisz szakosztályon kívül - az a tény, hogy szakosztályunk 
most már több mint 10 éve szerepel a nemzeti bajnokságban és folyamatosan 2-3 csapatot 
versenyeztetünk. Ezért továbbra is az álláspontunk, hogy azok a szakosztályok ahol 
rendszeresen versenyeztetik a sportolóikat többlet támogatásban részesüljenek, a szövetségi 
szervezésben szerepelő csapataik számának arányában. Az asztalitenisz szakosztály éveken 
keresztül szerepelt az NB II -ben, de anyagi okokból visszaléptünk és 2016 óta az NB III- bán 
szerepelünk. Éves szinten néhány száz gödi lakossal kerül kapcsolatba az asztalitenisz 
szakosztály a játékosok, a szülők,a bajnoki mérkőzések az évente megrendezésre kerülő 
Rekord kupa miatt.

Göd 2022. június 14
Fojt Attila

Asztalitenisz szakosztály vezető



Szakmai Beszámoló
TENISZ 2021

A 2021-es évet ismét a Fenyves Tenisz és Padel sportpark területén 
levő 5 darab szabadtéri tenisz-, valamint egy padel pályán kezdtük 
meg.

Tanfolyamainkat és edzéseinket 2 edző segítségével tartottuk az év 
folyamán, közel 70 gyermek részvételével. A tanfolyamok 
lebonyolítása 4-6 fős, korosztály és tudásszint szerint szeparált 
csoportokban történt. A tagdíjat fizető gyermekek és szüleik számára 
ingyen teniszezési lehetőséget biztosítottunk.

Amatőr játékosaink (kb. 40 fő) is heti rendszereséggel látogatták 
klubunkat. Tavasszal és ősszel házibajnokságot szerveztünk számukra.

Felnőtt férfi csapatunk az Országos Bajnokság II. osztályában indult a 
tavaszi szezonban, ahol az első fordulót követően nem sikerült a 
feljutást kiharcolnia.

Az őszi szezonban viszont sikerült kivívni a bent maradást.

Senior csapatunk a Duna kupa sorozatban a harmadik helyet érte el.

Augusztusban közel 50 résztvevővel rendeztük meg a Dunakanyar 
Teniszversenyt, ahova az ország különböző tájékairól érkeztek amatőr 
játékosok.

Az idén elkészült Padel pályánk is egyre népszerűbb és egyre több 
játékost vonz. Padeles játékosaink száma alig egy év elteltével már 
közel 20 főre tehető.



Átéli szezont október 1-től a 2 salakos teniszpályát lefedő légtartásos 
teniszsátorban kezdtük meg. A tanfolyamok zavartalanul folytatódtak 
és néhány kivételtől eltekintve, amatőr játékosaink is rendszeresen 
igénybe vették létesítményünket. OB 11-es játékosaink is megtartották 
edzéseiket.

Házi versenyekkel és nyílt napok szervezésével próbáljuk 
népszerűsíteni sportágunkat. Reméljük, hogy a 2022-es évben még 
több gyermek vesz majd részt tanfolyamainkon és emelkedik majd 
padel játékosaink száma is.

Csatlakoztunk a MTSZ által hirdetett sulitenisz programba, melynek 
lebonyolítása és értékelése a 2022. évben történik majd.

Watzke Gábor

Fenyves Teniszpark
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Egyesület: Gödi SE

Szakosztály: Kézilabda

Csapat: Felnőtt

Edző: Tősér Tibor

Sportszakmai beszámoló a Gödi SE felnőtt NB2-s női kézilabda 
csapatának 2021. évi tevékenységéről

Mint ismeretes Gödön igen nagy hagyománya van a női kézilabdának. Ezt szem előtt tartva 
fontosnak tartjuk, hogy a lehetőségeinkhez mérten minél szélesebb körben megismertessük 
és megszerettessük ezt az izgalmas, fordulatos és szép játékot. Jómagam több mint tíz éve 
tevékenykedem a gödi kézilabdában mint edző. Jelenleg a felnőtt csapatunkkal az 
NB2 keleti csoportjában szerepelünk hétről hétre.

Célkitűzéseink a 2021.-es évre a következők voltak:

• Magas színvonalú szakmai munka a felnőtt és a korosztályos csapatoknál.

• Az NB2-ben stabil, meghatározó csapat építése

• Egy szerethető, fiatal, versenyszellemű együttes kialakítása.

• Az utánpótlás bázis kiszélesítése.

A 2021-es év legfontosabb feladata a felnőtt csapat NB2 - es hosszútávú szereplésének 
megszilárdítása. Az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy mi versenyszezonról beszélünk 
a beszámoló pedig naptári évre vonatkozik.

Immár hetedik éve Német András mesteredző szakmai irányításával és segítségével folyik a 
munka az egyesületünknél ami garancia a profi felkészülésre mind az alapozási és a 
versenyszezonban. Nagyon jó a viszonyunk az első osztályban szereplő Váci Női Kézilabda 
Egyesülettel ami további garancia a minőségi munkára. Fontosnak tartjuk, hogy minél több 
fiatalnak tudjunk lehetőséget biztosítani a minél magasabb szintű és minőségű sportolásra. 
Folyamatosan gyarapszik a létszám az utánpótlásnál. Ehhez viszont szükséges, hogy a 
felnőtt csapatunk a harmadosztályban tudjon szerepelni és ott jó eredményeket elérni. 
Célunk továbbra is az, hogy az előző éveket követve egy fiatal energikus a szurkolók által 
szerethető csapatot építsünk, elsősorban a helyi és környékbeli játékosokból. A csapat 
átlagéletkora 22 év(!) ami ebben a mezőnyben igen alacsony, ha az elért eredményeinket 
nézzük. A 2020/21 bajnoki szezonban az NBI/b keleti csoportjában 11. helyen lettünk és 
ezáltal az új szezont a harmadosztályban kezdtük.Másik fontos elvárásunk volt, hogy a hazai 
mérkőzéseinken színvonalas izgalmas mérkőzéseket játszunk, és ezzel kielégítsük a 
Balázsovits Sportcsarnokba kilátogató szurkolóinkat. A 
közönség mérkőzésről mérkőzésre újra kilátogatott a csarnokba és szurkolt a 
csapatunknak. A nézők között szép számmal láthattuk az utánpótlás csapataink 
játékosait, szüleit, nagyszüleit. Ez jót tesz a helyi



kézilabdának és a sportot szerető lakosoknak. Örülünk, hogy hazai mérkőzések összehozzák 
a helyi és környékbeli lakosokat és egy rangadó társadalmi eseménnyé válik. Ez a széles 
körű érdeklődés plusz erőt ad a játékosoknak a pályán, és motivációt a közönség soraiban 
lévő kézilabda palántáknak. Továbbá jó érzés látni, hogy ismét sikerült egy színpatikus a 
szurkolók által is szerethető csapatot építeni. Másik fontos szempont a Clubvezetés az edző 
és a játékosok közötti korrekt, jó kapcsolat kialakítása. Ez egyáltalán nem elhanyagolható 
tényező, sőt a sikeres és tervszerű munkához elengedhetetlen.

Összegezve az elvárásokat a csapattal szemben:

• a bajnokság végén a középmezőny elején végezni

• tegyenek meg mindent a győzelemért, nem átlépve a sportszerűség határait

• a nézők számára szerethetők és a gyerekeknek példaképek legyenek

• profi gondolkodás és szemlélet (a többi csapattal ellentétben nálunk mindenkinek van 
civil foglalkozása tehát a szabadidejükben kézilabdáznak)

A csapat heti három edzésen vesz részt plusz a hétvégi mérkőzések. Azt gondolom, hogy az 
elvárásokat és célkitűzéseinket az idei évben maradéktalanul teljesítettük és továbbra is ezt 
az irányt követve végezzük a munkánkat.

Készítette:

Tősér Tibor

Edző



Gödi SE ifjúsági csapata

2021.01.01-2021.12.31. közötti időszakról beszélünk. Ezt az időintervallumot 2 részre lehet osztani, 
mivel a sportban szezonokról beszélünk, nem pedig naptári évről. Az év első felét a 2020-21- 
es szezonnak, a második felét pedig a 2021-22-es bajnoki szezonnak értjük.

2021-től tevékenykedem edzőként az ifjúsági csapatnál! Célom az utánpótlás bázis stabilizálása, a 
játékosok technikai, taktikai szintjének minél magasabbra emelése és nem utolsó sorban a sport 
megszerettetése. Úgy gondolom, ha kis lépésekben is, de nagyon szépen haladunk előre!

A 2020-21-es szezonban a „leány ifjúsági ll.osztályban" indult csapatunk. 2020-ben a bajnokság 
második felét játszák már a csapatok. Februártól május második feléig tart ez a szakasz, ahol 11 
mérkőzésből csak 3 győzelmet tudtunk megszerezni. Sajnos az eredményekből is látszik, hogy a 
korosztályunkhoz képest, elég nagy a lemaradásunk, mind technikai, mind pedig taktikai 
szempontból. A nehézség fő oka, hogy az ifjúsági csapatoknál a korhatár 2001-2005 közé esik, ami 
számunkra nem a legkedvezőbb. 2001-es születésű gyermekünk csak 4 fő, míg a többi csapat magját 
nagyrészben ilyen idős lányok alkotják! Tavaszi szezonunk az - őszi szezonhoz hasonlóan - ezeknek a 
paramétereknek teljesen megfelelt. A megszerzett alacsony pontszám miatt, - bár 2 hellyel előrébb a 
tavalyihoz képest - a 9. helyen végzett csapatunk 19 ponttal, ami összesen 9 győzelmet, 1 döntetlent 
és 12 vereséget jelentett!

Büszke vagyok rá, hogy a sikertelenség ellenére sikerült egyben tartani a csapatot,hogy a 20-25 gólos 
vereségekből már maximum csak 9 gólos vereségeket szereztünk ebben a szezonban, és már 
többször egy „ nagyon nehéznek tűnő" partnerek voltunk!

A 2021-22-es szezont egy hosszabb nyári pihenő után augusztus első hetében kezdtük egy Balatoni 
10 napos edzőtáborral. A visszarázódás elég széles skálán mozgott, amiben termi edzések, 
kerékpártúrák, rollerezés, vizitornák és különböző kultúrprogramok (NBI-es női kézilabda mérkőzés 
látogatás,mozi,kalandpark,cirkusz Jszerepeltek. Fő célom a csapattagok minél közelebb kerülése 
egymáshoz és természetesen hozzám is, és az új-fiatal tagok beépítése. Meggyőződésem, hogy 
csapatsportoknál nagyon fontos szempont, hogy a tagok „vakon bízzanak egymásban és meghaljanak 
egymásért a pályán". Hazatérésünk után a lányokkal heti 3 alkalommal termi edzésekkel készültünk 
tovább az újabb bajnoki évre. Egy tartalmasra sikerült augusztusi felkészülést követően, 
szeptemberben megkezdtük az elég nehéznek tűnő bajnokságot. A nehézség fő oka, hogy a 
bizonyítási vágy bennünk volt/van, hiszen a korhatárok megváltoztak 2002-2005 közé ugrott.Viszont az 
új szabály, miszerint 2 fő 2001-es születésű még visszajátszhat a javunkra szolgált. A csapat magját 
több 2001-es születésű lány alkotja,így elég bizakodóak voltunk a bajnokság kezdeténél, őzs 
szezonunkban 10 mérkőzésből már 6 győzelmet sikerült megszerezni, ami az eddig elért 
eredményeinkhez képest nagyon jónak számít! Az is reményre ad még okot, hogy legalább 3 
mérkőzésen szoros eredmény született, amit a tavaszi szezonban talán ki lehet javítani. Lássuk 
be,hogy ez behozható a tavaszi szezonban és igyekszünk mindent megtenni,hogy az elmúlt jó pár év 
legjobb ifi eredményét érjük el az idei szezonban! Sok munkát fektetünk a továbbiakban is az 
edzésekbe, felkészülésre, több játékosunk már a felnőtt csapatban is bevethető , így szeretnénk 
mindenképpen dobogón végezni!Remélem a lányok is hisznek ebben és évvégén a megérdemelt érem 
a nyakukban fog lógni!

Büszkén mondhatom el azt is, hogy a felnőtt hazai mérkőzéseken az „én gyermekeim" 
EGYÜTT,ÖSSZEFOGVA zengik a leghangosabban, hogy „HAJRÁ GÖD,HAJRÁ GÖDI LÁNYOKII! „ Igazi 
„család" lett belőlünk és ez sokat elmond a közös munkánkról!! Megtanulták szeretni és becsülni a 
sportosa kézilabdát!!

Edző: Kenéz-Deézsi Réka



Gödi SE serdülő csapata

2021.01.01-2021.1231. közötti időszakról beszélünk. Ezt az időintervallumot 2 részre lehet osztani, 
mivel a sportban szezonokról beszélünk, nem pedig naptári évről. Az év első felét a 2020-21- 
es szezonnak, a második felét pedig a 2021-22-as bajnoki szezonnak értjük.

Célom az utánpótlás bázis stabilizálása, a játékosok technikai, taktikai szintjének minél 
magasabbra emelése és nem utolsó sorban a sport megszerettetése. Úgy gondolom, ha kis 
lépésekben is, de nagyon szépen haladunk előre!

A 2020-21-es szezonban a „leány serdülő ll.osztályban" indult csapatunk. 2021-ben a bajnokság 
második felét játszák már a csapatok. Februártól május másodikfeléig tart ez a szakasz, ahol 11 
mérkőzésből 3 győzelmet és 3 döntetlent tudtunk megszerezni,és több olyan mérkőzésünk is 
volt,ami csak a pontatlanságunk miatt nem sikerült! Ennek ellenére úgy gondolom,hogy a tavaszi 
mérkőzéseinket sikeresen tudtuk megismételni és nagyot léptünk előre mind technikai, mind pedig 
taktikai szempontból. A nehézségeink abból fakadtak, hogy az edzésszám pár játékosnál csökkent a 
továbbtanulások miatt. Mivel én abszolút előtérbe helyezem az iskolát, így sajnos nem tudjuk 
felvenni a harcot olyan egyesületekkel, ahol szinte mindennaposak az edzések. Mi 3 edzéssel 
készülünk a hétvégi mérkőzésekre,de ennek ellenére is azt tudom mondani,hogy nagyon szépen 
haladunk előre! Az előző évhez képest pl. már 2 hellyel előrébb a 8. helyen végeztünk.

Büszkén mondhatjuk el viszont, hogy a góllövőlista 5. helyét hazai játékosunk Fehér Dóra foglalta 
el. 20 mérkőzésen 140 gólt szerzett, ami meccsenként 7es gólátlagot jelent. Másik 
játékosunk pedig Donnert Karolina, aki szintén szép teljesítményt nyújtott 20 mérkőzésből 115 
gólt szerzett, ami már majdnem 6os gólátlag. Óriási eredmények!!

Büszke vagyok rá, hogy nagyon jó kis összetartó gárda lett a csapatból és sok mérkőzésünk már 
inkább a csapatjátékról, mint az egyéni játékokról szólt!

A 2021-22-es szezont egy hosszabb nyári pihenő után augusztus első hetében kezdtük egy Balatoni 7 
napos edzőtáborral. A visszarázódás elég széles skálán mozgott, amiben termi edzések, 
kerékpártúrák, rollerezés, vízitornák és különböző kuitúrprogramok (NB 1-es mérkőzés látogatás, 
mozi, cirkusz, stb. ) szerepeltek. Fő célom a csapattagok minél közelebb kerülése egymáshoz és 
természetesen hozzám is, és az új tagok beépítése. Meggyőződésem, hogy csapatsportoknál nagyon 
fontos szempont, hogy a tagok „vakon bízzanak egymásban és meghaljanak egymásért a pályán". 
Hazatérésünk után a lányokkal heti 3 alkalommal termi edzésekkel készültünk tovább az újabb 
bajnoki évre. Egy tartalmasra sikerült augusztusi felkészülést követően, szeptemberben megkezdtük 
az elég nehéznek tűnő bajnokságot. A nehézség fő oka, hogy a bizonyítási vágy bennünk volt/van, 
hiszen 2 kezdő játékosunk is kiesett az előző bajnoki évhez képest és fiatal játékosokkal is bővült a 
csapat. íff is egy „összeszokott" kis gárda alkotja a csapat magját - jelenleg is. ős szezonunkban 
llmérkőzésből 4 győzelmet és 1 döntetlent sikerült megszerezni, ami egy közepes teljesítménynek 
számít! Viszont reményre ad okot, hogy legalább 3-4 mérkőzésen szoros eredmény született, amit a 
tavaszi szezonban talán ki lehet javítani. Az eddig lejátszott 11 mérkőzés után a góllövőlista 1. helyén 
áll Fehér Dóra 97 találattal, (sérülés miatt az utolsó mérkőzésen nem játszott)

Büszkén mondhatom el azt is, hogy a felnőtt hazai mérkőzéseken az „én gyermekeim" 
EGYTT^SZEFOGVA zengik a leghangosabban,hogy „HAJR GD,HAJR GDI LNYOKÜ! „ Igazi 
„család" lett belőlünk és ez sokat elmond a közös munkánkról!! Megtanulták szeretni és becsülni a 
sportosa kézilabdát!!

Köszönettel tartozunk minden segítőnknek, akik részesei ezeknek a sikereknek, akár erkölcsi akár 
anyagi hozzájárulással II

Edző: Román Erika



Sportszakmai beszámoló 2021

A labdajátékok bajnoki ciklusai (ősz-tavasz) nem egyeznek meg a naptári évvel, ezért sportszakmai 
beszámolómban az előző bajnoki szezon tavaszi és a jelenleg is tartó szezon őszi fordulóját, illetve a 
közte történő felkészülési időszakot fogom értékelni.

Január és február első két hete az alapozásról, állóképesség-, gyorsaság- és erőfejlesztésről; a 
technikai, taktikai, stratégiai elemek csiszolásáról szólt.

A lejátszott 14 mérkőzés során 23 gyermeket versenyeztettünk. A versenyeztetésből kimaradt 2 
játékos közül 1 elköltözött, 1 pedig nem folytatta tovább a kézilabdázást. Igyekeztünk mindenkit 
egyformán játéklehetőséghez juttatni és megszerettetni a sportágat a fiatalokkal. A sportág 
népszerűsítése véget elindultak a játékosaink a Gödi Németh László Általános Iskola színeiben a IV. 
korcsoportos kézilabda diákolimpián. Meglehetősen hosszú menetelés következett, ahol csapatunk 
országos 8. helyen végzett. A bajnokság végeztével egy hónapos rekreációs edzéseket és 
csapatépítő programokat szerveztem a játékosoknak (strandkézilabda, termálfürdőzés, színház).

A nyári felkészülést megelőzően szakmai napot tartottunk a kézilabda szakosztály minden edzőjének 
és vezetőjének részvételével. Ezen az értekezleten pontosítottuk a rövid-, közepes- és 
hosszútávú célokat. Egyeztettünk a szakmai kérdésekben. Számba vettük a meglévő és szükséges 
eszközöket. Konkretizáltuk, hogy bizonyos korosztályok milyen tudásszinttel kell rendelkezzenek 
az év végére. Tudatosult bennünk, hogy kapusaink jobb teljesítményének elérése érdekében külön 
kapusedzésre lesz szükség. Megszervezése aznap elkezdődött.

A következő szezont megelőző intenzív felkészülés július közepén kezdődött. Napi két edzéssel 
próbáltunk felkészülni a következő megmérettetésekre. Az edzések egyike mindig termi körülmények 
között a Balázsovits Sportcsarnokban zajlottak, míg a másik szabadtéren, a természetben, kihasználva 
a környezet adta nehezített feltételeket (Gödi Termálstrand és strandkézilabdapálya, a Duna- 
part, váci kerékpárút). Sportági adaptációként kerékpároztunk, úsztunk, tollaslabdáztunk, 
atletizáltunk. Az iskolakezdéssel egy időben beállt az edzések végleges időpontja heti 3 x 1,5 órában, 
amelyből lx 1,5 óra kapusedzésként realizálódott.

A 2021-es idény őszi fordulóját szeptemberben kezdtük el, ahol csapatom Gyermekbajnokságba lett 
nevezve. 10 mérkőzésünk 2 győzelemmel és 8 vereséggel végződött. A gyerekek közül már sokan 
versenyeznek a serdülő csapatban is. Elsődleges célként az fogalmazódott meg, hogy aki még 
serdülő csapatban nem kapna elég játéklehetőséget, vagy nem elég felkészült technikailag, 
esetleg mentálisan a serdülő csapat elvárásainak, vagy mérkőzésrutinra van szüksége, annak 
ebben a bajnokságban történő
szerepeltetése nagyban segítségére lehet a felzárkózásban, a megfelelő tapasztalatok 
megszerzésében. Ötödik helyen zártuk az őszi szezont, amely jogosított bennünket, hogy 2022-ben 
majd az alsóházba folytathassuk a versenyzést.

Különösen nagy feladat volt, hogy mindkét fordulóban hazai rendezésű torna is adódott, ahol 
alkalmanként 7-8 mérkőzést bonyolítottunk le és láttunk vendégül 6-7 csapatot. 
Kimondhatatlanul nagy élmény, amikor hazai körülmények között rokonaikkal, ismerősökkel teli lelátó 
előtt játszhatnak gyermekink.



Idén 3 teljesen kezdő játékos is bekapcsolódott a csapat életébe. Erre nálunk mindig van lehetőség. 
Próbajáték után mindig elhelyezzük a sportolni kívánó gyermeket tudásának, életkorának legjobban 
megfelelő csapatban. Fejlődésének függvényében versenyzési lehetőséget biztosítunk neki a lehető 
leghamarabb.

Szeretnék köszönetét mondani a szakvezetésnek, aki mindenben támogat Bennünket. Biztosítva van 
az edzések helyszíne, megfelelő eszközök, felszerelések, utaztatás. Köszönöm a szülők lelkes 
hozzáállását, kitartását, segítő munkáját. Köszönöm kollégáimnak a segítséget, támogatást és hogy a 
mérkőzések ütközése esetén egymással kommunikálva minden alkalommal megoldódtak a 
problémák. Köszönöm nem utolsó sorban játékosaink sportág iránti alázatát, elkötelezettségét, 
szorgalmát.

A kiemelkedő eredmények felmutatásán és versenyeztetésen kívül a sport megszerettetése, 
népszerűsítése a csapatközösség és személyiségfejlesztés a legfőbb feladatunk.

Juhász Zsuzsanna
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Az idei évben az Ull-es korosztály vezetését végeztem. Heti kétszer van lehetőségünk torna termi 

körülmények között edzeni. A termi edzéseket általában kiegészítjük szabadtéri edzésekkel is. 

Dunaparti futások, lépcsőzések, nyári időszakban úszás és strandkézilabda is szerepel a programok 

között. Az év során több alkalommal is szerveztünk edzőmérkőzéseket és edzőtáborokat. Mivel az 

egyesületnek évről évre nő a versenyeztetett csapatainak száma a gyerekeknek számos alkalma adódik 
mérkőzések látogatására. Élvonalbeli mérkőzés látogatásokat is igyekszünk szervezni. Fontosnak 

tartom a szülőkkel való kapcsolattartást. Az év során több alkalommal is lehetőségük van kipróbálni a 
játékot gyermekeikkel együtt.

A lányok hétről-hétre kipróbálhatják magukat verseny körülmények között is. Az Ull-es 

bajnokságban egy alkalommal két mérkőzést is játszanak. A gyermekbajnokság e korosztályaiban nem 

készül tabella. A legfontosabbnak a képességfejlesztést és a sportág iránti szeretetet tartom.

Dologi feltételek

Sportcsarnok ahol az edzések és mérkőzések lebonyolítása zajlik az MKSZ által hitelesítve van. A 

létesítmény öltözőkkel, zuhanyzóval és mellék helységekkel van felszerelve. Az egyesület biztosítja a 

csapat számára a megfelelő felszereléseket, utazást (labda, mezek, jelzőtrikók, tömött labda stb.) 

Külön köszönetét érdemelnek a szülők és néhány lelkes csapat szimpatizáns, akik az utazásainkat és az 
itthoni mérkőzések körüli munkát is nagyban segítik.

Nevelési feladatok értékelése

A játékosok megtanultak egymásért és a csapatért küzdeni, jó kapcsolatot alakítottak ki egymással, 

ennek köszönhetően sok közös programot szerveztünk, így a csapat egységessé vált. Célom az edzés 

fegyelem, a munkájukkal kapcsolatos igényesség és a pontosság megszilárdítása.

Legfontosabb célkitűzések

- a csapat, a csapattársak, az edző, valamint a sportág iránti tisztelet kialakítása

- megfelelő csapategység, csapatkohézió kialakítása

- pozitív személyiségű példakép állítása

- egészséges életmódra nevelés

- nem csak a kézilabdázásban, hanem az élet minden más tevékenységben is az

tökéletes munkavégzésre való törekvés kialakítása

- az edző szavainak megértése

- ebben az életkorban a képességek fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt

- a minél több technikai elem tanulása és a már tanultak tökéletesítése

- a megfelelő küzdőszellem, az akarat megnyilvánulása minden mérkőzésen

- a mérkőzéseken a folyamatos játék kialakítása

Gyetván Krisztina



Egyesület: Gödi SE

Szakosztály: Kézilabda

Csapat: U13-as korosztály

Edző: Juhász Zsuzsanna

Sportszakmai beszámoló a Gödi SE U13-as korosztályú kézilabda 
csapatának 2021. évi tevékenységéről

2017 évben indítottuk szivacskézilabda korosztályunkat. Sikerként értékelhetjük, hogy a 
legkisebbeknél a létszámunk folyamatosan növekedett. Szükségesnek láttuk, hogy egy 
időszakra a gyerekeket a felzárkóztatás érdekében két csoportra osszuk a legmegfelelőbb 
edzésmunka érdekében. Fő szempont, hogy a gyerekek szakmailag képzett szakemberek 
által vezetett foglalkozásokon találkozzanak a sportmozgásokkal, ezen belül a kézilabdával. 
Természetesen ebben a korosztályban az első és legfontosabb szempontunk a rendszeres 
mozgás megszerettetése, mozgáskészségek fejlesztése játékos keretek között.

Célkitűzéseink a 2021.-es évre a következők voltak:

• Magas színvonalú szakmai munka biztosítása

• Az újonnan érkezők felzárkóztatása

• A rendszeres mozgás és a sport megszerettetése a gyerekekkel

• Koordinációs, kondicionális, emocionális és kognitív képességek fejlesztése

• Összetartó csapat építése, csapatszellem kialakítása

Az foglalkozásokat jelenleg 21 gyermekkel heti 3X1 órában a Balázsovits Sportcsarnokban 
tartjuk. Az edzések hétfőn, kedden, és pénteken 16-17 óráig tartanak. Fontosnak tartjuk a 
rendszerességet és az állandóságot az időpontokban. Az edzéseken változatos, játékos 
formában ismerkednek a sportmozgásokkal és a kézilabda alapjaival a gyerekek. Fő célunk az 
alap mozgások fejlesztése {járás, futás, ugrás, dobás). Ezek az alap mozgások 
elengedhetetlenek bármilyen sport űzésénél. A korosztálynak megfelelően folyik a négy 
{koordináció, kondíció, emocionális, kognitív) képesség fejlesztése. Elsősorban egy testileg és 
lelkileg is kiegyensúlyozott gyerekeket szeretnénk nevelni és emellett, ha elkötelezik 
magukat hosszú távon is a kézilabda mellett az csak jó, ha nem akkor az itt elsajátított 
képességek, készségek a későbbiekben az élet más területein is hasznosak lehetnek 
számukra.

Koordinációban a következő képességeket, készségeket fejlesztjük:

- Mozgásérzékelés képesség

- Egyensúlyozás képesség

- Ritmus képesség

- Reakció, reagálási képesség

- Téri-tájékozódó képesség
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Kondiéiban a következőket fejlesztjük

- Áblános erő, gyorsaság és állóképesség

- Az életkornak megfelelő sajátsúllyal végzett edzések

- Törzserősítés

- Aerob állóképesség fejlesztés

Emocionális képességeknél a következőket fejlesztjük

- Fájdalomtűrő és leküzdő képesség

- Félelem leküzdő képesség

- Fegyelem-önfegyelem képesség

- Motiváció, kitartás, szabály és monotónia tűrő képesség

Kognitívképességeknél a következőket fejlesztjük

- Emlékezeti, megfigyelési, érzékelési és döntési képesség

Az idei évben az U13-as gyermekbajnokság K csoportjában is részt vettünk a 
gyerekekkel. Havi rendszerességgel szervezünk edzőmérkőzéseket, és fakultatív 
programokkal (Füvészkert, Gyadai tanösvény) színesítjük a gyerekek programjait.

A mozgásszegény életmód a felnőtt korra számos betegség (szív és érrendszeri, 
ckorbetegség stb) kialakulását okozza. Ezért rendkívül fontos a rendszeres testmozgást már 
fiatal korban elkezdeni. Célunk az egész életen át tartó sportolás igényének kialakítása a 
gyerekekben.

A csapatszellem nem csak a sportpályán fontos. Az élet számos terülétén(iskola, mnkahely, 
stb) kamatoztathatják az itt szerzett tapasztalataikat.

Készítette:

Juhász Zsuzsanna

Edző



Tősér Tibor Sportszakmai beszámoló

Gödi SE U7-U10 csapata

A Gödi SE csapatában 2020.09.01-től vettem át a 7-10 éves korú leány gyermekeket. 2016 óta 
foglalkozom kisiskolás gyerekekkel, így könnyebb dolgom volt a fegyelmezésben és a 
gyerekekkel való kommunikációban egyaránt . Célom a kézilabda alapok megszerzése játékos 
feladattal, labda ügyesség fokozása , csapatjátékra való törekvése, és a lelkes, őszinte , tehermentes 
játéka. Ezekkel a feladatokkal összpontosítottam rá, hogy megkedveljék és megszeressék a 
kézilabda varázsát egyaránt. Hetente két alkalommal tartok nekik egy órás edzést a Gödi 
sportcsarnokban. Az elején 8-9 fővel kezdtük meg az edzéseket, majd hétről hétre gyarapodtak a 
gyerekek az edzéseimre, mára már 14 főnél tart a kis csapatom . Reményeim szerint ez meg növekedni 
fog. Elején egyszerű feladatokat mutattam nekik , próbáltam felmérni Őket milyen szinten lehetnek, 
majd ahogyan megismertem őket személyüket és tudásukat , mehettek a nehezebb komplexebb 
feladatok is , amivel szépen meg is tudtak birkózni I!

Próbáltam minden edzésbe sok csapatjátékos és harcos feladatot egyaránt belecsempészni. Mivel 
fiatal gyorsan tanuló gyerekekről beszélünk fontos számomra, hogy olyan biztos alapot nyújtsak nekik 
amivel könnyebben tanulják meg a kézilabda további technika és taktikai elemeit . Oda kellett 
figyelnem a gyerekek életkorára, testsúlyára és agresszivitására. Igyekeztem a hét éves kis 
játékosomat a hét éves játékosommal párba állítani . Oda figyeltem arra is hogy ne törjem le a 
"szarvukat" próbáltam nem büntetni őket hanem motiválni, építő jelleggel . Fiatal kis iskolás 
gyerekeknél február- márciustól vannak tornák, ahol úgy szeretnék részt venni velük hogy tisztában 
legyenek a játék szabályaival, és miértjével. Próbálom úgy felkészíteni a társaságot, hogy ne érje 
őket negatív hatás, vagy csak minimálisan . Gondolok itt a szabályokra és viselkedésükre a pályán.
Minden edzésen letisztázom velük , mit miért csinálunk és ha kérdésük van egyből fel is tehetik 
nekem . Izgatottan várom a tornákat új játékosaimmal, ez nekem is egy vissza jelzés mit kell még 
nekik jobban megtanítanom, miben van lemaradásuk, mi az erényük és a hibájuk, miket kell közösen 
"átrágnunk"... Mivel mi egy csapat vagyunk, így csakis közösen tudunk ezeken átlendülni111

Edző : Tősér Tibor
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