
Tisztelt Tagok! 
 
Ezúton szeretnénk bemutatni nagyon röviden programunkat, amelyet követve szeretnénk a 
Szigetszentmiklós Női Kézilabda Sportegyesületért (SZNKSE) dolgozni, megválasztásunk esetén. 
 
Csapatunk ugyanazon lehetőségeket látja az egyesületben, Szigetszentmiklós és térsége adottságai 
számos perspektívát rejtenek. Ezen társadalmi, környezeti, gazdasági lehetőségek kiaknázásával a 
rendkívül jó alapokkal bíró egyesületünket fejleszteni tudnánk. Céljaink és elképzeléseink ugyanazok, 
amelyek megvalósításában önkormányzati támogatói és független vállalkozói anyagi háttér is 
rendelkezésre állna. 
 
 
Céljaink: 

- Fő irány az utánpótlás nevelése, olyan egyesület, amely a környék (Szigetszentmiklós, 
Halásztelek, Szigethalom, Taksony, Dunaharaszti, Tököl) gyermekei és szülei számára első 
számú választás 

- Olyan felnőtt csapat, amely minimum NBII csoport 1-5. helyezett, de fő célként NBI/B  
osztályban szerepel.  

- Az SZNKSE olyan szakmai és pedagógiai nevelést és munkát végezne, amely a jól képzett 
amatőr sportolók mellett az NBI/B játékosok nevelésének igényét is ki tudja elégíteni. Olyan 
egyesület, amely a magyar női kézilabdának, a válogatottnak is tud megfelelően képzett 
játékosokat nevelni. Perspektíva a játékosoknak. 

- A környék játékosai elsőbbséget élvezzenek 
 
Szakmai céljaink 

- Alulról felfelé építkezés: 
o 1-2 éven belül felnőtt csapat felkerüljön az NBI/B osztályba 
o 2-5 éven belül utánpótlás játékosainak beépülése NBI/B  junior és felnőtt csapatba 
o 5-10 éven belül stabil NBI/B osztályban szereplés, alsó korosztályokból feltöltve, 

saját játékosokkal;  
o Helyi játékosokból, saját nevelésből felépített felnőtt csapat 

- TEHETSÉGGONDOZÁS 
 
A fenti célok eléréséhez az alábbi szakmai stratégiát szeretnénk követni: 
 
Szakmai stratégia: 

3 pillér: 
1. Iskolai rendszer felépítése: testnevelő tanárokkal való együttműködés, szakköri csoportok 

kialakítása, kisiskolás bajnokságok (házibajnokságok, felkészülés a diákolimpiára, környező 
iskolák fokozatos bevonása) 

2. Korosztályok, csapatok: az adott év versenykiírása szerinti csapatok beosztása, gyerekek 
játéktudásának megfelelő bajnokságba való nevezés; minél több további versenyzési lehetőség 
biztosítása (saját rendezésű tornák, egyéb egy napos vagy több napos tornákon való 
részvétel), az előző éveknek megfelelően; edzők személyének fontossága; segédedzők a 
felzárkóztatáshoz; az utánpótlásban az elsődleges cél a játék lehetőségének megadása 

3. Felnőtt-ifjúsági-OSB rendszer: tehetséges serdülő játékosok feljátszanak ifi csapatba; 
tehetséges ifi korú játékosok feljátszanak a felnőtt csapatba; párhuzamosan: serdülő és ifi korú 
játékosok beépülnek a felnőtt csapatba, emellett a felnőtt csapatot bajnokságban való jó 
helyen szereplése érdekében az átmeneti időszakra kettős igazolásokkal, kölcsön játékosokkal 
(Fradival való együttműködés) vagy átigazolásokkal töltenénk fel.  

 
 
 



További tervek, szakmai célok: 

• Szakmai együttműködési lehetőségek, szakmai coachingok (Fradival 
együttműködve) 

• Felnőtt, junior korosztályok feltöltése Fradi játékosokkal: a Fradinál lehetőséget nem 
kapó játékosok játszhatnak nálunk; a nálunk kiemelkedő tehetségű játékosok 
szerencsét próbálhatnak a Fradinál. Egyszerűbb „átjárás” a két klub között. 

• Fradi szakemberei által tartott szakmai coachingok edzőink részére 

• Fradi meccsein való ingyenes részvételi lehetőség a gyerekek számára 

• Orvosi, Rehabilitációs szekció 

• Fizikoterapeutával való együttműködés: a sérülésekből való könnyebb és gyorsabb 
felépülés érdekében. Illetve prevenció fontossága. 

• Sportorvos: szakmai munkájával támogatná az edzők munkáját és játékosok 
sportolását (előadások, szakmai anyagok, sporttáplálkozás stb) 

• Prevenció: gyógytornász, masszőr, edzési programba gyógytorna beépítése 

• Tehetséggondozás 

• Coachingok 

• Játékos-szülő-edző hármas együttműködésének, jó kapcsolatának elősegítése 

• továbbképzésekkel 

• edzői coachingokkal 

• esetlegesen sportpszichológus bevonásával 

• Tehetséges játékosok átirányítása magasabb szintű klubhoz, felkészítés 

• Szülői bizottság állítása: az információáramlás biztosítása a szülők és vezetés között. 
 

A célok megvalósításához szakmai és anyagi támogatás szükséges. Csapatunk ezen célok 
megvalósításáért dolgozna az egyesületben, ahol az elnökségen belül az alábbi feladatok 
lennének személyenként: 

 
Szűcs Beáta (mint elnök): az egyesülettel kapcsolatos feladatok összefogása, követése; operatív 
szinten különösen pénzügyi és marketing feladatok ellátása, követése, ellenőrzése 
 

Szalai Ákos (mint elnökségi tag): az egyesület stratégiai kérdéseiben való döntések, szakmai 
kapcsolatok elősegítése, az egyesület anyagi támogatásának (támogatás, szponzoráció) biztosítása 
 

Balika Tímea (mint elnökségi tag): az egyesület szakmai felelőse, stratégiai és operatív szinten. 
 

Szalai Ákos révén csapatunk mögött már most felállt egy támogatói kör, amely biztosítaná azon 
területek (pl. felnőtt csapat) anyagi biztonságát, amelyet az állami (TAO) és önkormányzati 
támogatásból nem lehetséges fedezni. Így a jövőben ezen területek is fejlesztésre kerülhetnek, 
kiaknázva az egyesületben és Szigetszentmiklós és környéke által nyújtott lehetőségeket.  
 
A játékos létszám növekedésével és felnőtt-ifi csapat magasabb szintre való kerülésével 
természetszerűleg megnövekedik a jövőben a teremhasználati igény, főként a szabályos kézilabda 
méretű pálya iránt, amelyről mindannyian tudjuk, hogy híján vagyunk Szigetszentmiklóson. Így ezen a 
ponton egyesületünk a TAO támogatás által nyújtott csarnoképítési lehetőséget kihasználhatja. Ennek 
több feltétele van a sikeres pályázat benyújtása mellett. A két legfontosabb: földterület biztosítása a 
csarnok számára valamint az önrész előteremtése. Ehhez véleményünk szerint elengedhetetlen az 
önkormányzat támogatása és a már fent említett vállalkozói kör anyagi szerepvállalása. 
 
 
 
 
 
 



Látható tehát, hogy céljaink megvalósításához számos tényezőnek kell megvalósulnia. Szükséges 
anyagi és szakmai segítség és támogatás, amely a felálló elnökség mellé sorakozna fel. 
 
Konkrét, egyesületünket támogató és segítő személyek:  
 

A szigetszentmiklósi önkormányzat sportbizottságának elnöke, Virág Róbert, aki teljes 
mértékben egyetért céljainkkal és terveinkkel, és támogat azok megvalósításában. 

 
 

Illetve ugyancsak egyetért céljainkkal és elképzeléseinkkel, valamint szakmai tapasztalatával 
segítségünkre lesz Ballai Attila, aki többek között a Magyar Kézilabda Szövetség kommunikációs, 
PR és marketing igazgatója. Ő összekötő kapocs a Ferencváros női szakosztálya felé is, évekig volt a 
klub sajtófőnöke, felesége, Szarka Éva a Fradiban kézilabdázott, jelenleg is ott edzősködik. Már három 
alkalommal találkoztunk az FTC szakosztályának elnökével, Jeney Zsolt Ákossal, aki teljes 
támogatásáról biztosított bennünket. Lehetőség nyílhat majd játékosok oda-vissza igazolására, edzőink 
és játékosaink látogathatják a Fradi edzéseit, onnan is jönnek bemutató edzéseket tartani és a 
tehetségeket megfigyelni. A kezdődő együttműködés részeként az FTC-Békéscsaba felnőtt bajnoki 
mérkőzésre negyvenöt játékosunk kapott belépőt a Fraditól, egy szektort foglaltak le nekünk. 

 
 
 

A fő kérdés a szavazásra jogosultak számára úgy szól: mi ennek a választásnak a tétje, a jelentősége? 
Szerintünk óriási, mert a szigetszentmiklósi női kézilabdázás különleges, soha vissza nem térő lehetőség 
előtt áll. Most ugyanis egyszerre nyílik alkalom egy lokálpatrióta vállalkozói kör és a helyi 
önkormányzat megnyerésére, emellett eddig nem létező, közvetlen kapcsolataink épülhetnek ki a 
Magyar Kézilabda Szövetség és a Ferencváros irányába. Ha mindez megvalósul, a miklósi kézilabda 
– felnőtt és utánpótlás szinten is – legsikeresebb korszaka elé nézünk. 
Ha nem, még egyszer ez a kör és ez a sok szándék nem fog így összeállni. Marad a szinte kizárólag a TAO-
ra épülő költségvetés és a vegetálás – addig, amíg a jelenlegi formájában lesz TAO. De jelentős helyi 
szerepvállalás, tulajdonosi és befektetői kör nélkül ez is el fog sorvadni. 
 
Akik tehát 2017. június 20-án szavazhatnak, a szigetszentmiklósi női kézilabdázás hosszú távú jövőjéről 
döntenek. A lehetőség mellett ebben áll a tagok felelőssége is. 

 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 

Balika Tímea Szűcs Beáta Szalai Ákos 


