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Egyesületünk, a Maglódi Torna Club életét - mint oly sok, hozzánk hasonló településen,
nálunk is - leginkább a labdarúgás határozza meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség irányelveit
követve próbáljuk meg felépíteni azt a rendszert, amely sokáig fenntartható és folyamatosan fejlődő
képet mutat. Országos és megyei szinten is leginkább a felnőtt labdarúgás kerül előtérbe, annak
eredményei kapják a legnagyobb visszhangot, ugyanakkor az egész rendszer nem működhet az
átgondolt utánpótlás nevelés nélkül. Egyesületünk fő célja a rendszeres sportolás, testedzés és
versenyeztetés lehetőségének megteremtése, biztosítása mellet ezen igények iránti érdeklődés
felkeltése, a lakosság motiválása. Ennek megfelelően a futball sportágon felül a súlyemelés, az
asztalitenisz, a kézilabda, vagy akár a darts iránti elhivatottság erősítése, ösztönzése, a közösségi és
csapatszellem elősegítése is kiemelt célunk. A klub nagy hangsúlyt fektet továbbá a szabadidő
hasznos eltöltéséhez szükséges környezet megteremtésére, valamint tagjaink sportemberhez méltó
nevelésére.
Labdarúgó szakosztályunk korosztályai az elmúlt évekhez hasonlóan a megyei
pontvadászatokban vesznek részt. Továbbra is célunk az országos mezőnyben szerepelni, melyhez a
legfontosabb tényező az utánpótlás bázis növelése, mely idén már végre a tervezett ütemben halad.
Korosztályaink az U7, U9, U11, U13, U14, U16, U19, felnőtt és öregfiúk, amiket idén is sikerült
bővíteni, mégpedig a felnőtt futsal csapattal, akik megfelelő terem hiányában a szomszédos Gyömrő
sportcsarnokában rendezik meg hazai bajnoki mérkőzéseiket.
A tavaly újonnan indított U14-es korosztályunk némileg javított az U16-os csapatunk létszám
problémáján, de a létszámhiányos kiállások veszélyét elkerülendő együttműködésre léptünk a
rákospalotai székhelyű Testvériség SE csapatával, akik kilenc olyan labdarúgóval segítették
korosztályunkat, akik ott kevesebb játéklehetőséghez jutnak.
A tavasz folyamán U19-es együttesünk is létszám problémával küzdött, de szerencsére a bajnoki
rajtra megteremtettük azt a minimális létszámot, amivel a bajnokságban el tudtunk indulni.
Szerencsére eredményeink jól alakultak, így több fiatal is visszatért csapatunkhoz, sőt, Budapestről
is igazoltak hozzánk játékosok - ezzel némileg stabilizálódott a létszámunk.
Az alapok erősítése továbbra is labdarúgó szakosztályunk legfontosabb feladata. A felépített
szakmai munka edzőink erőfeszítéseit igazolja, hiszen a Bozsik-korosztályok tornáin (U11-U13)
csapataink kiemelkedő csapatjátékkal, és rendkívül gólerős teljesítménnyel rukkolnak elő. Ahhoz,
hogy a következő években minden korosztályban megfelelő létszámú fiatal labdarúgóval tudjunk
szerepelni, nagyon fontos, hogy a helyi oktatási intézményekkel, iskolákkal és óvodákkal jó
kapcsolatot ápoljunk. A 2016 nyarán elkezdett szorosabb együttműködés hatására edzőink az
óvodákban összesen mintegy száz gyermeknek tartanak edzéseket heti rendszerességgel. A tavalyi
évfolyamokból ez év nyarán 27 gyermek jelezte szándékát, hogy szívesen versenyeznének
egyesületi keretekben belül, így őket folyamatosan integráljuk be a Maglódi Torna Club labdarúgó
szakosztályába (azon belül az U7 és U9-es Grassroots fesztiválokon résztvevő csapatainkba).
Gyermekeink fejlődése továbbra is felkelti más klubok érdeklődését, így idén nyáron is
„ostromolták” őket átigazolásuk reményében. Bozsik régiós alközpontunkba, Monorra két fő igazolt
át. A jelenlegi magyar bajnok, Bp. Honvéd utánpótlás együttese két U11-es játékosunkat szerette
volna megszerezni, de a gyermekek és szülők - a megtisztelő megkeresést megköszönve - a
maradás mellett döntöttek, persze a későbbi együttműködést nem kizárva. A maradás mellett
döntött az a további hét U14-es labdarúgó is, akit a rákoskeresztúri RKSK „csábított”. Maradásuk
remélhetőleg igazolja, hogy játékosaink jól érzik magukat egyesületünknél, és biztosítottnak érzik
fejlődésüket.
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Edzőink száma a bővülő létszám miatt hatról nyolcra nőtt. U 7-től U 19-ig hét korosztályban
működtetünk csapatot a fiatalok részére. Heti három edzés mellett a Bozsik-programban, a körzeti
tornákon és a Pest Megyei Igazgatóság által szervezett bajnokságokban nyílik lehetőség a
versenyszerű labdarúgásra.
A tavasszal véget ért bajnokságokban felnőtt egyesületünk a 10., az öregfiúk a 9., U19-es csapatunk
a 7., az U16 8. helyen végzett. Legeredményesebb korosztályunk az U14 volt, akik csak rosszabb
gólkülönbségük miatt szorultak le a dobogóról. A nyáron indult bajnokságokban célunk az volt,
hogy minél több korosztályunk javítani tudjon, ami eddig az elvártaknak megfelelően alakul, hiszen
minden csapatunk jobb helyen áll, mint ahogy nyáron végzett. Futsal csapatunk jelenleg első, U14es együttesünk második helyen áll. Alsóbb korosztályaink olyan tornákon szerepelnek, ahol az
eredmény másodlagos, így helyezést sem érnek el.
A működésünket nagyban segíti a TAO támogatási rendszer, melynek köszönhetően nagy
fejlődésen ment át egyesületünk, aminek a gyerekek a fő haszonélvezői. Az előző pályázatnak
köszönhetően idén végre elkészül és átadásra kerül az új öltöző szint, ahol klubhelység is helyet
kap, illetve beszerzésre kerül egy húsz személyes busz is, ami csapataink utaztatását fogja segíteni.
Egyesületünk az edzéseken és mérkőzéseken kívül is igyekszik hangsúlyt fektetni csapatépítésre és
közösség formálásra. Nyáron két hétig gyermekeket táboroztattunk, ősszel pedig utazást
szerveztünk a Magyarország-Feröer-szigetek válogatott VB-selejtezőre, amire 50 gyereket
utaztattunk el.
Településünk egyesületi sportja is egyre színesedik, hiszen újra nőtt szakosztályaink száma
egy régi-új sportággal, a kézilabdával. Korábbi sikersportunk azért szűnt meg 2011-ben, mert
megfelelő sportcsarnok hiányában folyamatosan a szomszédos Gyömrő küzdőterére voltunk utalva,
amely olyan kiszolgáltatottságot szült, ami ellehetetlenítette csapataink versenyeztetését. Női és
férfi csapataink hiába szerepeltek kiemelkedően, jutottak fel az országos bajnokság második
vonalába, a megfelelő infrastruktúra hiányában a fel kellett adnunk a folytatást. Iskolai szinten azóta
is tapasztalható volt a törekvés és az igény a sportág feltámasztására, de az idei évig csak kevés
esély mutatkozott a megvalósulásra, így több tehetséges maglódi fiatal a szomszédos Gyömrő
csapatát erősítette. Idén az általános iskolával együttműködésben elindítjuk U8-as fiú és lány
csapatunkat, amihez megfelelő méretű tornateremmel rendelkezünk. Annak érdekében, hogy a most
leigazolt 22 gyermek későbbi versenyeztetését is biztosítani tudjuk, a TAO támogatási rendszer
keretein belül a Kézilabda szövetség irányában pályáztunk megfelelő méretű sportcsarnokra,
amelynek elbírálása jelenleg folyamatban van. A számunkra pozitív döntés rendkívül nagy lökést
adhatna a városi sportéletnek, azon belül a kézilabda sportágnak.
Az Ádám László által felügyelt súlyemelő szakosztályunk rendszeres résztvevője az országos
versenyeknek, ahol idén is szép sikereket értünk el. Meizl Máté tavalyi bajnoki címei mellé idén a
Junior országos bajnokságon a 62 kg-os mezőnyében a harmadik helyen végzett. De ez csak egy a
versenyzőink számtalan dobogós helyezése közül, amit a különböző kupákon és minősítő
versenyeken vívtak ki, nem kis büszkeséget okozva ezzel egyesületünknek, városunknak.
Kiemelkedő eredményeink alapján előkelő helyen állunk az országos ranglistákon, de korábbi
bajnokunk, az ifjúsági Európa bajnokságon is elinduló Vincze László versenyzéstől való
visszalépése némileg szakosztályunkat is visszavetette, így idén csak 300 000 forint
műhelytámogatásra volt jogosult. Az elnyert összeg természetesen idén is segítette a munkánkat,
hiszen sportfelszerelést és táplálék kiegészítőt is tudtunk belőle vásárolni. Ezek mellett
egyesületünk részt vállalt az utaztatási és a nevezési költségekből.
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A Bódi Imre által vezetett asztalitenisz szakosztály az előző bajnokságban a 7. helyen végzett az
országos harmadik vonalban, de miután két legjobb játékosunkat NB II-be „csábították” jelentősen
visszaesett együttesünk teljesítménye. A most zajló NB III-as bajnokságban sajnos kieső helyen
állnak, ahonnan az előrelépésre sajnos kicsi az esély. Második csapatunk viszont a Pest megyei első
osztály B csoportjában feljutó helyen áll, így az ott elért jó eredményeink tovább öregbítik
csapatunk jó hírnevét. Szövetségi és szponzorációs támogatás híján idén csak a legszükségesebb
kiadásokra, vagyis nevezésekre és utaztatásokra futotta.
Utóbbi két szakosztályunk számára nagy nehézséget okozott az iskola nyári felújítása, amikor is
nem tudtak a szokásos helyen, vagyis a központi iskola tornatermében készülni a versenyekre. A
problémát végül némi anyagi ráfordítással orvosolni tudták. A felújítás elkészültével a
visszaköltöztek a tornaterembe.
A két éve befogadott Maglódi Vikingek, azaz a Darts szakosztályunk idén is a Budapest
bajnokságban versenyez, ahol a tavalyihoz hasonlóan most is csoportjuk második helyén végeztek.
Nevüket székhelyük, a maglódi Viking söröző után kapták, ahol az edzéseiket és bajnoki
találkozóikat vívják, ezzel is Angliából eredeztetett sportág tradicionalistását ápolják. Vezetőjük,
Barta László nem szűnő lelkesedéssel toborozza a fiatal és felnőtt sportolókat, a régi művelődési
házban zajló Chips klub foglalkozásain. Tervezik egy utánpótlás csapat indítását is, ezek
feltételeinek megteremtése folyamatban van. A szakosztály működését szövetségi szinten nem
támogatják. Kiadásaikat kisebb szponzorációs segítséggel és egyesületi támogatásból oldják meg.
Végezetül essék néhány szó az egyesületünk publicitásáról, ami leginkább a csapat honlapján, a
www.maglodtc.hu-n keresztül zajlik, melyen a legnagyobb felületet a labdarúgáshoz kapcsolódó
naprakész információk kapják. Olvasottságunk igen jónak mondható, hiszen a felnőtt csapat bajnoki
mérkőzéseit rendszerint 400-500-an olvassák hetente, de több esetben ezer feletti olvasottság is
előfordult. Mind az öregfiúk, mind a fiatalabb korosztályok sok érdeklődőt vonzanak hétről-hétre.
A foci mellett természetesen a többi sportág is szerepet kap, igaz ritkább, de rendszeres
beszámolókkal, melyeket két további helyi sajtóorgánum, a Maglódi Hírhatár és a Maglód Újság is
átvesz. Egyesületünk népszerűségét mutatja Facebook csatornánk népszerűsége is, ahol mintegy
hatszáz felhasználó követi eseményeinket.

4

4/b. Beszámoló a Maglódi Szabadidősport- és Természetjáró Egyesület (Maszat) 2017. évi tevékenységéről

2017. november 16.

Maglódi Szabadidő‐, Természetjáró és
Sportegyesület

Beszámoló
az egyesület 2017. évi tevékenységéről

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
RÉSZÉRE

2017. NOVEMBER. 5.
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Változások a 2017‐es évben
Szervezetünk öt éves megalakulása óta jelentős átalakuláson ment keresztül. Kezdetben főként
az általános iskola tanulói számára igyekezett természetjárással, környezet‐ és
természetvédelemmel kapcsolatos programokat szervezni. Ez a szűk kör mára kiszélesedett,
minden korosztály képviselteti magát programjainkon, és a 200 fölötti tagságunkban Maglódon
kívüli tagjaink, résztvevőink is szép számmal vannak. Az igények is sokrétűbbek, többfélék lettek.
Ezért a 2017. március 30‐i taggyűlés arról döntött, hogy szervezetünk egyesületi formából
sportegyesületté alakul át, és szakosztályokban folytatja a megkezdett munkát. Így a város
legnagyobb civil szervezeteként jobban tudjuk differenciálni a feladatokat, kibővíteni a
lehetőségeket. A korábbi egyesület Túraszakosztályként végzi tovább a tevékenységét.
Az egyesületen belül az alábbi szakosztályok működnek:
‐
Túraszakosztály
‐
MASZAT – szakosztályvezető: Patkós Józsefné
‐
Futószakosztály
‐
SMAFU – Suhanó Maglódi Futók;
Szakosztályvezető: Katona‐Siklósi Gabriella
‐
Szabadidősport‐szakosztály Szakosztályvezető: Borbély Ákos
‐
Rögbiszakosztály
Fekete Oroszlánok Rögbi Klub;
Szakosztályvezető: Péczely Ákos
Az átalakítás jelenleg a bírósági szakaszban van.
Személyi változások:
Elnökség: Turóczi Csaba (elnök), Varga Zoltán (alelnök), Kovács Istvánné (gazdasági titkár),
Szakosztályok vezetői: Patkós Józsefné, Borbély Ákos, Katona‐Siklósi Gabriella, Péczely Ákos.

Éves programok:
Túraszakosztály
Rendszeres túráink
Általában 2 autóbusznyi utassal indultunk el havi rendszerességgel megtartott kirándulásainkra. Az
előző beszámoló óta eltelt időszakban kb. 800‐an vettek részt valamelyik utunkon. 8 túrát
szerveztünk ebben az évben. Végigjártuk a budai gyermekvasút útvonalát Széchenyi‐hegytől
Hűvösvölgyig, leereszkedtünk a Sátorkőpusztai‐barlang mélyére, távolabbi mátrai, cserháti, pilisi
kirándulóhelyek mellett folytattuk a környező települések megismerését is: Túráztunk Ócsán,
Úriból Mendére gyalogoltunk, majd a december végi „bejglilesétáló” túrán Gombáról jöttünk haza
Maglódra.
Ebben az évben még három túrát tervezünk. Novemberben a Magas‐Börzsönybe készülünk,
decemberben pedig két alkalommal Maglód közelében kirándulunk.
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Kiemelt rendezvényeink
Március 18.: Teljesítménytúra a Gödöllői‐dombság területén
Idén is négy távon hirdettük meg a túrát. 8, 15, 22 és 48 km között lehetett választani. Minden
távhoz színes vezetőfüzetet készítettünk. A résztvevők oklevelet és kitűzőt kaptak. Ebben az évben
a Futószakosztály lelkes szervezőmunkájának köszönhetően futva is lehetett indulni. Az időjárás
idén nem kedvezett ennek a programunknak. Legfeljebb a rövidtávot lehetett szárazon
„megúszni”, a hosszabb útvonalat választók hideg esőt kaptak a nyakukba, és ennek
következményeként csúszós, saras, túlélőtúra lett belőle. A kb. 200 körüli résztvevő jóval
kevesebb az előző évinél, de aki eljött, biztosan megőrzi emlékezetében ezt a kirándulást.
Június 17. Mindenki tehetséges valamiben
Szakosztályunk is részt vett a KEF Decathlon áruházzal közösen megálmodott kulturális‐,
sportrendezvényen. Nem sikerült Maglód város hivatalos ünnepségsorozatával összehangolni ezt
az egész napos, színvonalas, sok értéket, maglódi tehetséget bemutató programot. A
„város”részéről megtapasztalt ellenséges hangvételű hozzáállás miatt nem tudjuk sikerként
értékelni ezt a jó szándékkal, a városunkért tenni akarást célul tűző megmozdulásunkat.
Június 24‐27.: Sátoros tábor
Hatodik sátoros táborunkat tartottuk 80 résztvevővel június végén a Mecsekben. Mecseknádasdon
töltöttünk négy programokban gazdag, izgalmas napot kirándulásokkal, sportversenyekkel,
számháborúval, bonyhádi strandolással, gemenci kisvasutazással.
Július 28‐30.. Külföldi út
Ezen a nyáron folytattuk az ismerkedést az erdélyi Bihar‐hegység szépségeivel. 55‐en vettünk részt
a háromnapos, látnivalókban bővelkedő, szokásos túráinknál megerőltetőbb kiránduláson.
Szeptember 2. Családi nap
Tanévnyitó családi napunkat a Maglód Decathlon körüli füves területen és az áruház területén
tartottuk a Decathlon Vital Sportnapjához kapcsolódva. Sokféle sport kipróbálási lehetőség, játék,
az Ófalut bejáró teljesítménytúra, a Merzse‐mocsárt célul tűző kerékpározás, számháború,
nyeremények sora várta az idelátogatókat. A jól előkészített, megszervezett program sok
látogatót vonzott, de a korábbi évekre jellemző, tanévkezdő, sok családnak ismerkedési
lehetőséget, remek kikapcsolódást nyújtó hangulatot nem sikerült megteremteni. Jövő évben
visszatérünk a már megszokott helyszínünkre, a Fáy tanya fölötti bájos tisztásra.
OKT
Egy tavaszi és egy őszi többnapos túránk volt az Országos Kék Túra útvonalán.
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Egyéb események
Felvételt nyertünk a Magyar Természetjárók Szövetségébe. Részt vettünk a május végi patakparti
Mesenapon, az ecseri Ezerkéz Egyesület által szervezett sportnapon. Két csapattal is neveztünk az
„Indulj el egy úton!” levelező vetélkedőn, amely főként a kék túrás útvonalakhoz kapcsolódó
feladatokat tartalmazott. Igaz, hogy nem jutottunk be a 10‐es döntőbe, de sok hasznos, érdekes
tudással gazdagodtunk.

Futószakosztály ‐ Suhanó Maglódi Futók (SMAFU)
A Maszat egyesület vezetősége 2017 januárjában megkereste futóklubunkat, azzal a felkéréssel,
hogy sportegyesületté alakuló egyesületükhöz csatlakozzunk, mint futószakosztály. Csoportunk
aktív tagjaival megbeszélve döntöttünk a csatlakozás mellett és március végén megalakítottuk a
Suhanó Maglódi Futók futószakosztályt.
2017. március 18. ‐ Teljesítménytúra a Gödöllői‐dombság területén
Az egyesület két szakosztályának első közös projektjét a március 15‐e alkalmából megrendezett
teljesítménytúrához kapcsolódva rendeztük meg, „Ünnepi Futóverseny” néven. A Hong Kong
áruház parkolójából indulva három távon (5, 15, és 22 km), kiszalagozott pályán, két
frissítőponttal, és négy ellenőrzőponttal. Minden távon az első három beérkezőt férfi, női
kategóriában éremmel, aszalt gyümölcsökkel és emlék kerámia díszekkel jutalmaztuk. A többi
versenyző oklevelet kapott. Ezt a versenyünket a Decathlon támogatta. Nem csak maglódi lakosok,
hanem Gyömrőről, és Pécelről is érkeztek versenyzők. A szakosztály első versenyét sikerrel zártuk.
2017. május 28. – Piskóta Futam
Piskóta Futam néven hirdettük meg második terepfutó versenyünket. A temető mellől a piskóta
alakú körforgalomtól indítottuk szintén három távon (5, 11, és 22 km) kiszalagozott pályán, két
frissítőponttal a Pécel és Maglód közötti dombokon. Ezt a versenyünket a Decathlon, az Auchan, és
a GDN támogatta. A díjazást a különböző kategóriákban az előző versenyünkhöz hasonlóan
érmekkel, energia szelettel és oklevéllel oldottuk meg. Ezen a versenyen már többen vettek részt,
mint az előzőn. Budapestről, Vecsésről is érkeztek futók.
2017. június 17. ‐ Mindenki tehetséges valamiben
„Mindenki tehetséges valamiben” címmel a Maglódi KEF rendezésében, a Decathlonnal közösen,
egész napos programon vett részt szakosztályunk. Városi futást szerveztünk a Decathlon áruháztól
indulva és oda visszaérkezve terveztük meg az útvonalat az Ófaluba. Két távon hirdettünk
versenyt, 5 és 11 km‐en. A részvétel ingyenes volt. A frissítést és a díjazást a Decathlon adta. A
versenyt a maglódi rendőrség biztosította.
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2017. szeptember 30. ‐ Őszi SMAFUtam
Negyedik futóversenyünket ősszel rendeztük meg az új iskolaév kezdetekor. Ezen a versenyünkön
a helyi általános iskolát megkeresve, az iskola gyermekeinek, és az óvodát megkeresve is
hirdettünk távokat a gyerekeknek. Így öt különböző táv lett meghirdetve 2, 5, 10, 20 km, és 400
méteren a kicsiknek. Ezt a versenyünket a Maglódi határ vasúton túli részére terveztük. A nagy híd
mögül a pékség területéről indultak a versenyzők, majd a távok megtétele után ide érkeztek vissza.
A díjazás a távoknak megfelelően női és férfi kategóriában és a gyerekeknél is fiú és lány
kategóriában érmekkel és ajándékokkal, illetve mindenki számára oklevéllel történt. Eddigi
leglátogatottabb programunk ez volt. Gyerekek és felnőttek is egyaránt sokan jöttek el.
Meghirdetett versenyeinkre
elérhetőségen.

előnevezési

lehetőség

van,

a

maglodi.futoklub@gmail.com

2017. május hónaptól folyamatos közösségi futásokat szervezünk a településen, mellyel
elsősorban azokat a futókat igyekeztünk megcélozni, akik kacérkodnak a futás gondolatával, de
egyedül elindulni nem mernek. Ezeket a futó alkalmakat facebook oldalunkon hirdetjük
rendszeresen (facebook/SMAFU). Eddig 22 alkalommal tartottunk közösségi futást. A nyár
folyamán a meleg nappalokra tekintettel, 5 alkalommal éjszakai futást is szerveztünk. Ez Maglódról
indult a Gyömrői strandfürdő beiktatásával, úszással tarkítva utána futva visszatérés Maglódra. A
közösségi futások szervezésével elsődleges célunk az egészséges életmódra nevelés és egy helyi
futóközösség létrehozás a településen.

Rögbiszakosztály – Fekete Oroszlánok Rögbi Klub
Programunkat egészen az óvodás korosztálytól kezdve építjük, célunk, hogy az ott tartott ball‐
play oktatásban egyre jobban beleépítjük a rögbi jelleget.
Az alsó tagozatos gyerekeknek már kifejezetten rögbis foglalkozásokat (szalagos rögbi, kontakt
rögbi alapjait jelentő eséstechnikai alapok, fizikai fittséget fejlesztő erőnléti gyakorlatok) tartunk.
Az u14‐es korosztály a második félévtől már a maglódi pályán full kontakt rögbi alapokkal
ismerkedhetett meg, bekapcsolódva a nagyobbak munkájába.
Az u16‐u18‐as csapatunk a maglódi Decathlon melletti pályán edz heti két alkalommal, télen a
Maglódi Vermesy Péter Általános és Alapfokú Művészeti Iskola biztosít termet az erőnléti
edzésekhez.
A 18. életévet betöltő játékosaink a következő bajnoki évtől kezdve a Soproni Sasokkal
közösen indul a bajnokságban.
A klub által szervezett rendezvények:
Fekete Oroszlánok Kupa, Monor
3 Lakes Beach Rugby Torna, Vonyarcvashegy
Mindenkit tehetséges valamiben rendezvény
A szakosztály az MRGSZ rendezvényeken részt vett.
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A Nemzeti Rögbi válogatottban szerepet kapó játékosok száma:
7 fő
U16‐os válogatott keret tagjai:
Farkas Álmos, Szekeres Zsombor, Turóczi Áron
U18‐os válogatott keret tagjai:
Zsíros Zoltán, Golej Márton, Makai Viktor, Jakab Márk
Összegezve, úgy érzem, hogy egy jó szakmai évet zárt csapatunk, mely egyértelműen meglátszik a
tömegbázisunkban, és a felszerelések megújulásában.
A következő szakmai évben csapatunk elindul a bajnokságban, ezzel egy következő mérföldkőhöz
érkeztünk. Személy szerint, mint az idei évben, a következő évben is segítem az u18 válogatott
csapat munkáját technikai vezetőként.

Szabadidősport‐szakosztály
A megalakulás célja, hogy teret adjon olyan kezdeményezéseknek, amelyek még nem tudnak
önálló szakosztályként működni, de izgalmas programokkal színesíthetik az egyesület munkáját. A
tervek szerint vízi, kerékpáros és síelős programok kerülnek elsőként a kínálatba.
Az idei évben két vízitúrát szerveztünk a Mosoni‐Dunán. Július 8‐án és szeptember 16‐án
megrendezett evezős túrák osztatlan sikert arattak. Egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy az
elkövetkező években a vízitúrák a nyári programok egyik leglátogatottabb eseményei lesznek.
Ez a két alkalom és a többi tervben lévő programok előzetes visszajelzései igazolják, hogy egy
sikeres és közkedvelt szakosztály van kialakulóban.

Összefoglaló:
Egyesületünk megalakulása óta fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást. A benne rejlő
potenciális lehetőségek, miszerint egyszerre tudja megszólítani a családok minden tagját és
korosztályát, különösen fontos esélyt teremtenek a közösségi munka hatékony végzésében. Ennek
a legjobb és leghatékonyabb kihasználása meghaladja a Maszat kereteit. Meggyőződésünk, hogy
ha az intézmények is meglátnák az előttünk lévő, csupán részben kihasznált lehetőségeket, akkor a
kevesebb anyagi forrásból hatékonyabb prevenciót és közösségfejlesztő munkát is tudnánk
folytatni. Továbbra is szívesen vállalunk részt az ifjúság egészségnevelési programjaiban, ahogy
eddig is tettük. Kiemelten fontosnak tartjuk a drog‐, és egyéb szenvedélybetegségek
megelőzésében való aktív munkát. Továbbra is valljuk, hogy ebben a küzdelemben a
közösségfejlesztésnek, a sportnak és az egészséges életmódra nevelésnek meghatározó szerepe
van.
Az előző évi „Maszat” beszámoló azzal fejeződött be, hogy „Mindez a sok program nem jöhetett
volna létre Maglód Város Önkormányzatának segítsége nélkül. Ezúton is szeretném megköszönni
az egyesületünknek nyújtott támogatást, a felénk áradó bizalmat, megbecsülést.” A gondolat első
része most is igaz. Köszönjük az egyesületünknek megszavazott támogatást. De a „felénk áradó
bizalom és megbecsülés” a nyáron határozottan megcsappant, és Egyesületünk nehezményezi
azokat a velünk szemben megfogalmazott vádakat, lejárató véleményeket, amelyekkel
szembesülnünk kellett.
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Továbbra is reméljük, hogy a korábban megszokott zökkenőmentes és sikeres együttműködés
fogja jellemezni az előttünk álló időszakot és színesíthetjük, gazdagíthatjuk Maglód város
programjait.
Az idei évben 22 településről jöttek résztvevők az Egyesület szakosztályainak rendezvényeire.
(Budapest, Ecser, Gyömrő, Pomáz, Pécel, Szolnok, Sülysáp, Vecsés, Vác, Budaörs, Monor, Mende,
Miskolc, Sopron, Esztergom, Tatabánya, Üllő, Salgótarján, Gödöllő, Pilisszántó, Szentendre,
Törökbálint) Nagy lehetőséget érzünk és terveinkben is szerepel, hogy a város keretein túlmutató,
térségünkben meghatározó túra, futó és terepfutó programokkal emeljük Maglód város jó hírét.

Maglód, 2017. november 5.

Turóczi Csaba
elnök
Patkós Józsefné
Túra‐szakosztályvezető

Katona‐Siklósi Gabriella
Futó‐szakosztályvezető

Borbély Ákos
Szabadidősport–szakosztályvezető

Péczely Ákos
Rögbi–szakosztályvezető
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Maglódi Tenisz Klub 2017

Szakmai beszámoló

Egyesületünk élete kezd tradicionálissá válni. Nagy eltérések nem fordultak elő idén
sem. Taglétszámunk nagyjából változatlan. Csapatunk szépen szerepel a megyei
bajnokságban. Fiataljaink rendszeresen edzenek. Az infrastruktúrát továbbra sem sikerül
érdemben fejleszteni. Lényegében tehát hasonló dolgokat tudok leírni, mint az előző években.
Egyesületünk munkája ebben az évben is alapvetően négy területre koncentrálódott:
1. Felnőtt csapataink sikeres szereplése a megyei versenyeken. Pályák bérlése
versenyekre, edzésekre. A versenyzéshez szükséges labdák, utazási költségek
előteremtése.
‐ Felnőtt csapatunkat ‐ elsősorban a belépő új fiatalok fejlődésének érdekében ‐ a
második osztályba indítottuk. Az új összetétel eleinte még itt is nehézségekkel
járt, de az őszi fordulóban már ígéretesen szerepelt a csapat. Éppen hogy csak
lemaradtunk a dobogóról. Reméljük jövőre ‐ főleg a fiatalok megerősödésével–
még eredményesebbek leszünk.
2. Utánpótlás fejlesztése.
‐ Ebben az évben az utánpótlás fejlesztése az iskolai szakkör mellett a haladó
fiatalok csapatba építésére, valamint az egyéni fejlesztésekre koncentrálódott. A
8‐10 évesek csoportjában 15‐20 gyermek jár rendszeresen mini‐tenisz
foglalkozásokra, a nagyobbak csoportjában 6‐10 fő teniszezik.
‐ Kiemelkedő eredménynek tekintjük a Dunakeszin megrendezett egyéni megyei
versenyen elért szép helyezéseket: fiú 16 és lány 10‐es korosztályban elért
harmadik helyezéseket. Feltétlenül említést érdemel még, hogy a lány 16 éves
korosztályban egyik versenyzőnk közelít az országos ranglista ötvenedik helyéhez
Továbbra is nagy probléma a téli időszak kiesése számukra. A nyaralói csarnokban
a mini‐tenisz foglalkozások még csak megoldhatók valahogy, de a nagyobbak
rendes tenisze már nem. Egyszerre 6‐10 gyereknek nem lehet rendes edzéseket
tartani. Kisebb létszámhoz meg nem kapunk elég időt. Ez a probléma csak egy téli
sátor működtetésével lehetne megoldani, de ennek kiépítése és működtetése is
több millió forintba kerül. Nem tudom, mikor leszünk ehhez elég erősek, vagy
mikor kapunk ehhez jelentős segítséget.
3. Társasági tenisz élet gondozása.
‐ Több alaklommal rendeztünk kisebb‐ nagyobb versenyeket tagjainknak,
gyerekeknek, nőknek, fiataloknak, öregfiúknak, estenként megfűszerezve egy kis
sütés‐főzéssel.
‐ Rendszeresen kb. 25‐30‐an, időszakosan 15‐20‐an járnak teniszezni a Maglódi
Tenisz Klub pályáira.
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4. Infrastruktúra fejlesztése.
‐ Klubházunk fejlesztésére fordítottunk a legtöbbet ebben az esztendőben. Ennek
befejezése lesz a következő időszak legfontosabb feladata. Ezzel így voltunk az
előző évben is. Ahhoz, hogy igazán használatba tudjuk venni az, kellene, hogy
ráköthessük a csatornahálózatra. Így használhatóvá válna az öltöző, a WC és
konyha helység is. A bekötésre már többször kaptunk konkrét ígéretet , de
valahogy mégsem akar elkészülni.

Maglód, 2017.11.05.

………………………….
Sok Zoltán
Elnök
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