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Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 

2019. évi szakmai beszámolója 

 

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület a 2019-es évi tevekénységét három jól 

működő szakosztályával; több, mint 500 fő utánpótláskorú, valamint 38 fő felnőtt sportolójával 

indította. A célunk a 2019-es évre vonatkozóan - a működéshez szükséges gazdasági feltételek 

megteremtése mellett – a már meglévő sportolóink számára a folyamatos edzések tartása, 

versenyzési lehetőségek, hazai és külföldi tornákon való szereplés, valamint a fejlődés 

biztosítása volt.  

Ezek a célokat az Egyesület által foglalkozatott edzők és sportszakemberek alkalmazásával, 

bérelt létesítményeinkben a rendelkezésre álló idő megfelelő beosztásával és az elmúlt 19 év 

szakmai tapasztalatára alapozva igyekeztünk elérni. 

 A sport minél szélesebb körű megszerettetése, a gyermekek aktív életre való buzdítása és 

létszámunk növekedése érdekében az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektettünk az iskolákkal 

való kapcsolattartásra.  

A Csata utcai Általános Iskola BGC kéttannyelvű osztályai számára testnevelés óra keretein 

belül edzőink kézilabda és labdarúgás sportágban 2019-ben (januártól- májusig, szeptembertől-

decemberig) is sportszakági foglalkozásokat tartottak. A gyermekek számára versenyzési 

lehetőséget is biztosítottunk a korosztályos sportszakági bajnokságokban.  

A kézilabda szakosztályunkból egy fő rendszeresen járta a környező általános iskolákat (IV. 

kerület, XIII. kerület), ahol labdás bemutató órákat tartott, bízva abban - hogy az Egyesület 

eredeti céljának megfelelően - a testnevelő tanárok bevonásával és iskolai csapatok alakításával 

növeljük majd létszámunkat, és végezzük utánpótlás-nevelő munkánkat. Ez a kezdeményezés 

érdemi eredményt nem hozott, azonban így is azt gondoljuk, hogy fontos mind az intézmények, 

mind az egyesület és végül, de nem utolsó sorban a gyermekek számára a folyamatos 

kapcsolattartás és a kerületben választható sportágak bemutatása. 

Az 2019-es év tavaszán körvonalazódott egy nem várt váltás a Labdarúgó Szakosztály életében: 

10 év közös munka és megannyi siker után a szakosztályvezetés lemondott. Ez edzői 

stábunkban és sportolóink létszámában is csökkenést eredményezett. 

Április 30-i határidővel beadtuk a Látvány-csapatsport támogatás 2019/2020-as időszakára 

vonatkozó Kérelmünket a Labdarúgó-, a Kézilabda- és Vízilabda Szövetség felé. Nehézséget 
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okozott, hogy a Magyar Vízilabda Szövetség EMMI által meghatározott kerete csökkent, így 

az Egyesület előző két évi támogatás átlagának 70%-át tudtuk csak megpályázni. Később ezen 

szerencsére módosított a szövetség, így mi is módosítottuk a következő idényi programunkat.  

Nyitottak maradtunk a Magyaroszágon még kevésbé elterjed, Tchouckball sportág irányába, 

amelyet jelenleg a világ leggyorsabb kézilabda jellegű játékaként tartanak számon. Az Ady 

Endre Gimnáziumban heti két alkalommal szervezett edzésekre több szülő is lelkesen járt. Úgy 

gondoljuk ez a sportág nagyszerű lehetőség azon sportolóink számára, akiknek a heti 4-5x edzés 

és a versenysport soknak bizonyul, azonban a sporttal, a testmozgással nem szeretnének 

felhagyni. A vegyes, koedukált csapatoknak köszönhetően kortól-nemtől függetlenül tudunk jó 

hangulatú, szórakoztató, mégis sport értékkel bíró, szabadidős edzéseket biztosítani.  

A TAO-t érintő határidőket az Egyesület minden esetben betartotta (negyedéves jelentések, 

tervezés, elszámolás), a jóváhagyott összegek nagy részét sikerült feltöltenünk.  

Ősszel fennállásunk 20. születésnapjához közeledve Jubileumi rendezvény sorozatot 

szerveztünk, melynek keretein belül részt vettek csapataink a Spar Maraton futóversenyen, 

közös falmászáson, korcsolyázáson és éjszakai, földalatti futáson, valamint a Vizes Gálán    is. 

A rendezvényekkel, az ünneplésen túl szerettük volna a nálunk sportoló gyermeknek és 

szüleiknek, családjaiknak színes programokat szervezni, ahol megismerkedhetnek a többi 

szakosztály sportolóival is, hiszen „ A sport összeköt és közösséget teremt.” A rendezvényeken 

a fent említett célunk elérésnek érdekében többnyire „vegyes” csapatokat alkottunk.  

A Jubileum megújulást is hozott: sokat megélt, szeretett logónk cseréjére logó pályázatot írtunk 

ki. Gyermekek, szülők, testvérek együtt és külön-külön is megmutatták kreativitásukat, és öröm 

volt nézni a beérkezett pályázatokon keresztül, hogy kinek mit és mennyit jelent az ASI. 

Nyertesünk Somodi Ádám lett, aki kislánya (Somodi Sára, Kézilabda 2009) kérésre nevezett 

be a versenyre és készítette el a győztes grafikát. Bízunk abban, hogy sportolóink a következő 

20 évben ugyanolyan szeretettel és hűséggel öltik magukra az Angyalföldi Sportiskola és DSE 

jelképét, mint azt az elmúlt 20 évben tették.    

Október hónapban elkezdtük a háttérmunkát (adminisztráció, megfelelő hely és partner 

keresése, toborzás) három éve inakítv Kajak-Kenu Szakosztályunk újbóli indításához 

kapcsolódóan. 
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Az év méltó és immár hagyománynak mondható zárásaként a Budapesti Kézilabda 

Szövetséggel közösen megrendeztük a XXII. Budapest Ferenczy Kupát, amely évek óta az 

utánpótláskorú kézilabdázók számára nyújt versenyzési lehetőséget.  

Az ünnepekhez közeledve, az előző évhez hasonlóan 2019-ben is „Cipősdoboz gyűjtést” 

szerveztünk; és az összegyűjtött dobozokat rászoruló, XIII. kerületi családok gyermekei 

számára ajándékoztuk.  

 

Labdarúgó Szakosztályunk 2019-es évi tevékenysége 

Labdarúgó szakosztályunk életében 2019 a változás éve volt. Májusban vált biztossá, hogy a 

szerződéseik lejártával a szakosztályvezető és néhány edző kolléga más szektorban folytatja 

tovább munkásságát. A szakosztályvezetői feladatok ellátására Zsimala Györgyöt kértük fel, 

aki már évek óta az ASI labdarúgó edzői csapatát erősítette. Szakosztályvezető helyettesként 

munkáját Szentkatolnay Miklós segíti. Nem volt könnyű az új kezdet, hiszen a kialakult 

bizonytalan helyzetnek köszönhetően több labdarúgó döntött a sport befejezése mellett.  

Az szakosztály vezetés felállása után a szülőkkel való kommunikáció volt a legfontosabb 

feladat, mert olyan hírek keltek szárnyra, hogy megszűnik az ASI, illetve az ASI Labdarúgó 

Szakosztálya. 

A nyár az újra tervezésről szólt. Szerencsére sikerült jó szakemberekkel pótolni a hiányzókat 

és a tervezett korosztályainkat be tudtuk nevezni a szövetség versenyeibe. 11 korosztállyal és 

10 edzővel vágtunk neki az idénynek.  A szezon nyitó jól sikerült: Szász Kitti, négyszeres 

freestyle világbajnok tartott bemutatót a megjelenteknek és tanított néhány trükköt.  

Elindult a szezon, ahol a létszámcsökkenés jelentősen befolyásolta a bajnokságokba benevezett 

csapatok (BLSZ U14, U15,U16) minőségi játékát, de a játékosaink becsületesen küzdve, 

mérkőzésről-mérkőzésre mutatták meg, hogy a befektetett munka kamatoztatható és nem 

elsősorban számszerű eredményekben megmutatva, hanem az edzéseken tanultakat alkalmazva 

tudtak olyan játékot produkálni, amit a külső szemlélő is úgy értékelt, hogy van elgondolás, van 

tudatosság a pályán. Eközben a kisebb korosztályaink (U7,U8,U9,U10,U11,U12,U13) a Bozsik 

tornákon és fesztiválokon, valamint a Kölyökliga mérkőzéseken szerepeltek. A programokat 

színesítette a téli szünetben elindított teremben játszott futsal bajnokságok, amik remek 

kiegészítőként épültek a versenynaptárba. Ekkor 140 versenyzője volt a szakosztályunknak, 
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kiegészülve a grassroots korosztállyal, akik nem a versenyzés miatt, hanem a labdarúgás 

szeretetéért jártak az edzéseinkre (2007-2008 korcsoport). 

Jövőbeli terveink között szerepel az értékeink megtartása, a játékoslétszám növelése, ennek 

érdekében szorosabb kapcsolat kiépítése a kerületi iskolákkal és óvodákkal. Célunk továbbra is 

a magasszintű korosztályos képzés biztosítása, a gyerekekben erősíteni a játék szeretetét, 

próbáljuk a hibáktól való félelmeket visszaszorítani és arra sarkallni őket, hogy merjenek, 

vállalkozzanak, akarjanak, mert a tehetség nem minden, azt kellő alázattal és céltudatossággal 

kell megtámogatni és akkor a céljaik felé könnyebben eljuthatnak. 

 

Kézilabda Szakosztályunk 2019-es évi tevékenysége 

Az elmúlt évben több, mint 200 fő utánpótlás-korú játékosunk sportolt versenyszerűen. A 2019-

es, új évet méltón indítva, január 3-án 2005-ös és 2006-os lány csapatunk buszra szállt, hogy a 

nemzetközi Hummel Cupon képviseljék egyesületünket. Januárban három csapatunk indult a 

szombathelyi Student Comfort Cup-on, illetve négy csapattal vettünk részt a győri AUDI ETO 

Balázs kupán is. Minden kupáról szép eredményekkel, és megannyi élménnyel tértek haza 

sportolóink. A tornák biztosították a gyermekek és edzőik számára, hogy a bajnokság „téli 

szünete” alatt se essenek ki a versenyzés ritmusából. Az eredményességen túl fontosnak tartjuk, 

hogy minden nálunk sportoló számára megfelelő mennyiségű játéklehetőséget biztosítsunk.  

Tavasszal folytatódott a bajnokság, ahol U8—tól Serdülőig minden korosztály, mindkét 

nemében indítottunk csapatot, néhány korosztályban a létszám és a játéklehetőség biztosítása 

miatt 2, illetve 3 csapattal is képviseltük az Egyesületet.   Két legidősebb lány csapatunk (2005, 

2006) számára részvételi lehetőséget biztosítottunk a nemzetközi Prague Handball Cup-on.  

A másfél évtized alatt felépített szakmai együttműködés a Vasas Sport Clubbal folyamatos. 

Áprilisban a 2004-2005-ben született lányok részére közösen kiválasztót szerveztünk, melynek 

eredményeképpen plusz egy serdülő csapatot tudtak indítani a következő bajnoki szezonban. A 

2018-19-es idényben a serdülő lány bajnokságan a Vasas által nevezett csapat teljes egésze ASI 

nevelésű játékos volt. 

Az év folyamán nagy hangsúlyt fektettünk a környező iskolákkal való kapcsolattartásra, 

edzőink több alkalommal tartottak bemutató órákat 1-8. osztályig. Ezzel is még szélesebb 

körben tudtuk megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel a kézilabdát. Két iskolában, a 

Csata utcai Általános Iskolában, valamint a Magyar-Kínai Kéttannyelvű Általános Iskola és 
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Gimnáziumban tartottunk kihelyezett edzéseket is, azonban utóbbiban októberben fel kellett 

függeszteni az edzéseket. Szeptember hónapban elkezdtük a munkát az V. kerületi Szent István 

Magyar-Angol Két tanítási Nyelvű Általános Iskolában, ahol alsó tagozatos diákok számára 

tartunk szivacskézilabda edzéseket. 

A 2019-es nyári időszakban a felkészülés során helyben napi két edzést tartottak edzőink. Az 

edzéslehetőségek az elmúlt évhez hasonlóan jók voltak, az újonnan átadott Sterbinszky Amália 

Kézilabdacsarnokban is biztosítottunk edzéslehetőséget csapatainknak. Ezen kívül tartottunk 

edzést a Vasas edzőcsarnokban, az Angyalföldi Sportközpont csarnokaiban, a Budapesti 

Gépészeti Szakképzési Centrum tornatermében és a Magyar-Kínai kéttannyelvű iskolában. 

Az ősz folyamán is több tornára neveztünk. A Connext Hungary Kft. szponzori támogatásának 

köszönhetően kiegészítettük három csapatunk felszerelését. Az Üstükös Kupán elért 

helyezésekért Dechatlon vásárlási utalványt és számukra névre szóló mezeket vásároltunk.  

Csapataink az elmúlt évekhez képest is folyamatosan bővülnek, fejlődnek és előkelő helyen 

szerepelnek a Regionális és korosztályos bajnokságokban. 

 

Vízilabda Szakosztály 2019-es évi tevékenysége 

Szakosztályunk létszáma ebben az évben 38 felnőtt és 89 utánpótláskorú sportoló.  

A szakosztály életében, a versenyrendszer miatt még mindig nehézkes a sportolóink számára a 

megfelelő szintű bajnokságban való versenyeztetés. Ennek a problémának orvoslására, a 

gyermekek folyamatos fejlődésének és a hosszútávú sportpályafutásuk biztosításának 

érdekében az Angyalföldi Sportiskola és a Vasas Sport Club évek óta egy megállapodás mentén 

dolgozik.  Ennek értelmében 2019 nyarán 2005-ös csapatunkat átigazoltuk a Vasashoz, akik a 

2019/20-as Országos Gyermek Bajnokság Felsőházában 10/10 mérkőzés győzelemmel a 

tabella első helyén szerepeltek. Ez az eredmény mindenképpen jó visszajelzés utánpótlás-

nevelő munkák eredményességét tekintve.  

A folyamatos létszámbővülés miatt nem csak a női OB I/B, a férfi OB I/B, hanem  a Budapesti 

Területi Felnőtt Bajnokságban is szerepeltünk. Minden felnőtt csapatunk az elvárásnak 

megfelelően készült és szerepelt az év folyamán.  

Két utánpótlás, a 2006-os, valamint a 2009-es csapatunk számára 2019-ben is sikerült 

biztosítanunk az olaszországi HabaWaba vízilabda tornán való részvételt. Fontosnak tartjuk, 

hogy a gyermekek megismerkedjenek más (sport) kultúrával is, melyre ez a torna nagyszerű 
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alkalmat biztosít. Több edzőtábort is szerveztünk (Cegléd, Leányfalu, Kecskemét, Szarvas), 

melyek nagyban segítették a sportolóink felkészülését a Bajnokságokra.  

Szeptember hónapban az alábbi, Magyar Vízilabda Szövetség által szervezett utánpótlás 

bajnokságokba neveztünk: 

A Szívós István Budapest Területi Gyerek 2005-ös bajnokságban második csapatunkkal, ASI 

DSE néven indultunk. 

A Rusorán Péter Budapest Területi Gyerek 2006-os bajnokságban ASI-VASAS néven két 

csapatot indítottunk. Egyes csapatunk a bajnokság felső csoportjában szerepelt (1-8.hely), míg 

kettes csapatunk az alsó házban szerepelt. Ebben a korcsoportban 23 csapat 

indult.                                            

A Markovits Kálmán Budapest Területi Gyerek 2007-es bajnokságban ASI-Kistarcsa néven két 

csapatot indítottunk. Egyes csapatunk a bajnokság középső csoportjában szerepelt (10-18.hely), 

míg kettes csapatunk az alsó házban szerepelt. Ebben a korcsoportban 26 csapat 

indult.                                 

A Kőnigh György Budapest Területi Gyerek 2008-as bajnokságban ASI-MSA néven a ’C’ 

csoportban szerepeltünk. Ebben a korcsoportban 24 csapat 

indult.                                                                                 

Évek óta szeretnénk, ha utánpótlás korosztályban megerősödne lány vonalunk, így 

toborzásainknál erre fektetjük a fő hangsúlyt. Együttműködve a Modern Sport Akadémiával a 

hozzánk érkezők számára előkészítő csapatokat biztosítunk. Az előkészítő csoportunkban 

jelenleg 15 lány van (2008-2009-2010-es születésű).  

Minden utánpótlás korosztályban részt vesznek sportolóink, az MVLSZ tehetséggondozó 

programjában. 
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Összegzés 

Az elmúlt évre visszatekintve sok érzés kavarog bennünk. Az Egyesület számára minden év 

tartogat meglepetéseket, nem várt fordulatokat, azonban szerencsére a sok szép eredmény, az 

elégedett gyermekek és a hozzá tartozó mosolyok, sportszakembereink elhivatottsága azt 

bizonyítja, hogy az utánpótlás-neveléssel az ASI jó úton jár. Igyekszünk tanulni az esetleges 

hibáinkból és folyamatosan dolgozunk azon, hogy az a gyermek, aki hozzánk kerül a sport 

szeretetén túl is kapjon valamit tőlünk.  

Sportolóinkat tanítjuk és neveljük. Alázatra, kitartásra, fair-play-re, küzdésre, összetartásra. 

Szerencsések vagyunk, hogy biztosítani tudjuk szakosztályaink és csapataink számára a 

szükséges infrastruktúrát, a korszerű eszközöket és a hitet, amely elengedhetetlen a 

munkánkhoz. Hiszünk edzőink szaktudásában, hiszünk sportolóink elhivatottságában, hiszünk 

a támogató szülői erőben. Az elmúlt húsz évbe fektetett idő, rengeteg munka, olykor áldozat 

eredményes, hiszen az Angyalföldi Sportiskola sportkörökben az „ASI”-vá érett, és bízunk 

abban, hogy munkánkat a következő húsz évben is legalább olyan szinten tudjuk majd végezni, 

mint eddig. 

HAJRÁ ASI! 

 

Eperjesiné Muts Éva 

ügyvezető elnök 

 

 


