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19 éve léptem be a Szigetszentmiklós Női Kézilabda Sportegyesület kapuin. Ezen belül 2 évet játszottam NBI/B-

s csapatban. 10 éve kezdtem el edzői pályafutásomat, 6 éve a Szigetszentmiklós csapatánál dolgozom. 

Végzettségemet tekintve szakedző és testnevelő - gyógytestnevelő tanár vagyok a Kardos István Általános Iskola 

és Közgazdasági Szakgimnáziumban. Jelenleg játékosként, edzőként és egyesületi vezetőként is ténykedek nap, 

mint nap az egyesületben. Az SZNKSE U10-es csapatának edzője vagyok, akikkel szivacskoruk óta dolgozom. 

Célom mindig az volt, hogy az egyesületben minél több gyerkőc lelje örömét a kézilabdában, és szeressen 

JÁTSZANI. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek és szüleik előtt legyen jövőkép, amely elengedhetetlen minden 

korosztály számára. Feladatomnak tekintem a leendő sportgimnáziummal való együttműködést, és az NBI/B felé 

történő haladást. 

 
 
 
 
 
 

Szűcs Beáta 

 
A jövőben tervem az egyesület számos feladatainak leosztása, azok hatékonyabb végzése,  
ellenőrzése, az elmúlt év tapasztalatai alapján. A szakmai munka hátterének napi szinten való 
támogatása, szakmai tudásom hasznosítása az egyesület vezetésében. Az elnöktársakkal és 
támogatókkal közösen kialakított célok és stratégia megvalósítása. Ehhez a szükséges éves tervek 
elkészítése, végrehajtása és ellenőrzése. Fontos számomra, hogy az egyesület jó kapcsolatot ápoljon 
a szigetszentmiklósi Önkormányzattal, a Magyar Kézilabda Szövetséggel, és megőrizze függetlenségét 
támogatók, szponzorok által. 



Szalai Ákos 

 
Fontosnak tartom, hogy az önkormányzati és állami támogatáson felül az egyesület stabil, független 
gazdasági háttérrel rendelkezzen, felkészülve esetlegesen arra az esetre, ha a TAO támogatást eltörlik 
a jövőben. Amit biztosítani tudok, hogy a jövő évre beadásra került TAO támogatási igényt (110 M Ft) 
fel tudjuk tölteni, akkor is, ha azt teljes mértékben elfogadják. Továbbá fontos kérdés a felnőtt csapat 
is, amelynek szponzorálásához, támogatásához olyan vállalkozói kört tudunk megmozgatni, amellyel 
biztosítani tudjuk az NBI/B-be való feljutást. Az anyagi segítségen és a kapcsolati rendszeren túl 
szakmai tapasztalatomat szeretném az egyesület rendelkezésére állítani. Elsősorban stratégiai 
döntésekben vennék részt az egyesület életében. 

 


