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Tisztelt Szülők! 
 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a csepeli kézilabda sport felemelkedése érdekében végzett munkánknak 
kevesebb, mint egy év leforgása alatt már igen jelentős eredményei vannak! A semmiből nőtt ki egy 
egyesület, ahol jelenleg hat csoportban, hat edző irányítása mellett, több mint száz gyermek ismerkedik 
a sport és azon belül is a kézilabdázás szépségeivel. Egyesületünk keretein belül a tömegsport és a 
versenysport azonos támogatásban részesül, mindkét területen kiváló szakemberek irányítása mellett 
folyik az egyre eredményesebb munka.  
A minőségi kézilabda oktatásban mérföldkő lehet egyesületünk és a Gróf Széchenyi István Általános és 
Kéttannyelvű Iskola között a közeljövőben aláírandó együttműködési megállapodás, melynek 
értelmében a Csepel Diáksport Egyesület szakmai támogatásával, a 2012-2013-as tanévben az ötödik 
évfolyamon kézilabda osztály indul. A kézilabda osztály más dimenzióba helyezi a sportág fejlődését 
kerületünkben, hiszen az előzetesen kiválasztott gyermekek, egyesületünk aktív közreműködésével 
kidolgozott és folyamatosan kontroll alatt tartott szakmai munka mellett, a jövőben szép sikerek 
várományosai lehetnek. Több éves tapasztalat azt mutatja, hogy a sportosztályokban tanuló 
gyermekek, többek között az aktív testmozgásnak, azon keresztül a megfelelő koncentrációs képesség 
kifejlődésének és az életvitelükben szükségszerűen megjelenő rendszerességnek köszönhetően, a 
fizikális képességeken túl, a tanulás területén is előnyt szereznek társaikkal szemben. A sportosztályba 
felvett gyermekek a testnevelés mellett, két külön csoportban egy-egy idegen nyelvet (angol, német) is 
emelt óraszámban fognak tanulni. Nagy örömünkre, a következő (2012-2013-as) tanévtől a Jedlik 
Ányos Gimnáziumban is indul sportosztály. A Gróf Széchenyi István Általános Iskola és a Jedlik Ányos 
Gimnázium együttműködésének értelmében, a közeljövőben az általános iskola sportosztályának jól 
teljesítő diákjai a gimnázium sportosztályában folytathatják tanulmányaikat.    
Tisztelt szülők! Reméljük sokukban felkeltette az érdeklődést ez a nagyszerű lehetőség, ugyanakkor 
biztosak vagyunk benne, hogy rengeteg kérdésük lenne még a témával kapcsolatban. Egyesületünk 
vezetésén túl, Cserépné Varga Veronika a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola 
igazgatója is felajánlotta, hogy kérdéseik megválaszolásában ő és kollégái is bármikor állnak az Önök 
rendelkezésére. Az egyéni konzultációkon túl, 2012. március 26-án 17 órai kezdettel a Gróf Széchenyi 
István Általános és Kéttannyelvű Iskolában részletes tájékoztatás lesz az induló sportosztályról, melyre 
minden érdeklődő szülőt és diákot szeretettel várunk! A találkozó keretében megismerkedhetnek az 
iskolával, személyesen találkozhatnak az iskola vezetőivel, a testnevelő tanárokkal és a szakedzőkkel. 
Arra kérjük Önöket, hogy akiket érdekel a szeptemberben induló sportosztály, minél előbb vegyék fel 
velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges információk birtokában tudják meghozni döntésüket!   
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