
 
 

 

 
Tóth János ágazatvezető úr részére  
Tisztelt ágazatvezető úr!  
 
Egyesületünk 2010. novemberében azzal a céllal alakult, hogy minél több csepeli gyermek számára 
biztosított legyen a rendszeres sportolás lehetősége, a sport segítségével tanuljanak meg küzdeni 
kitűzött céljaik érdekében, együtt örüljenek sikereiknek, ami nem minden esetben rekordokban és 
helyezésekben mérhető, erősítsék egymást a problémák megoldásához vezető út bejárásában és 
ezeket a sportolás során megszerzett képességeiket az élet bármely területén kamatoztassák.  
Fő feladatunknak tekintjük, hogy gyermekekben és szülőkben egyaránt felébresszük az igényt az 
egészséges élet és a rendszeres testmozgás iránt. Véleményünk szerint a tömegsport és a 
versenysport közé emelt falakat el kell bontani, átjárhatóságot kell biztosítani a két rendszer között. 
Első lépésként, leányokból szeretnénk egy olyan széles utánpótlás bázist kiépíteni, amelyre 
támaszkodva a csepeli kézilabda sportot minél magasabb szintre tudjuk eljuttatni. Céljaink eléréséhez 
garanciát jelent az olimpiai bronz és világbajnoki ezüstérmes női kézilabda válogatott egykori szövetségi 
kapitánya, Laurencz László személye, aki csepeli lakosként örömmel vállalta egyesületünk szakmai 
irányítását. Közösen léptünk rá arra az útra, amely reményeink szerint a helyi kézilabda 
felemelkedéséhez vezet. 
Azonban ahhoz, hogy ezen az úton végig is haladhassunk, bizonyos feltételek megteremtése 
szükséges. Az egyik és egyben a legfontosabb az edzések lebonyolításához szükséges megfelelő 
terem kapacitás. Csepelen egy szabvány méretű kézilabda pálya található, a Nagy Imre Általános 
Művelődési Központ csarnoka. Szeretnénk, ha heti két alkalommal (hétfő 16:00-17:30, csütörtök 16:30-
18:00) sikerülne a gyermekekkel olyan méretű pályán foglalkozni, melyen majd a mérkőzéseiket fogják 
játszani. Török Ildikó igazgató asszony által is támogatott elképzelésünk szerint, a fennmaradó 
időpontokban (kedd 15:30-18:00, szerda 15:30-18:00, péntek 15:30-18:00) a Gróf Széchenyi István 
Általános Iskola biztosítaná az edzések helyszínét. A felvázolt edzés beosztás a jelenlegi 
működésünkre, nagyságrendileg 40 gyermek minőségi oktatására elegendő, amit az Önkormányzattal 
folytatott tárgyalásoktól függetlenül teljes intenzitással végzünk. Hosszú távú működésünkhöz és 
céljaink megvalósításához azonban anyagi források is nélkülözhetetlenek. Jelen pillanatban részünkre 
az egyesület alapítói által felajánlott összegen túl csak a tagdíj befizetések állnak rendelkezésünkre. 
Ezért kérjük az önkormányzat képviselőit, hogy egy nemes gesztussal támogassák a helyi sportot, oly 
módon, hogy az általunk igényelt termek bérlésénél tekintsenek el a bérleti díjból származó haszontól 
és biztosítsák, hogy lehetőség szerint önköltségi áron jussunk terem időhöz!  
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