Gárdonyi DSE 2016. évi beszámolója
A Gárdonyi DSE két szakosztállyal működött, a kézilabda és a természetjáró – turisztikai
szakággal.
A kézilabda szakosztályban létszámunk 145 fő, ebből 90 lány és 55 fiú. Sajnos most már évek
óta megfigyelhető tendencia, hogy a lányok létszáma megfelelő, a fiúk közül viszont kevesen
választják ezt a sportágat. Pozitívumnak tekinthető, hogy alsó tagozaton elsőtől negyedik
osztályig elégséges a létszám, és ez ötödik osztálytól mutat csökkenő mértéket. A vezetőséggel
átbeszélve arra megállapításra jutottunk, hogy a felsősök több törődést igénylenek, több
mérkőzést és foglalkozást.
Az ETO KC-val talán az új edzők ráhatására jók a kapcsolataink. A tavalyi évben felmerülő
gond, hogy az egyesületi versenyek és a diákolimpia nem volt összhangban. Mivel az ETO-ban
is igényként jelentkezett a diákolimpia fontossága ez jó alapot biztosíthat az eredményes
felkészülésnek és a versenyeztetésnek.
A bevezetésre került utánpótlás rendszerrel összhangban dolgozunk, így a sportolóink hatodik
(U12) korosztály után kerülnek az ETO KC-hez. A diáksport-egyesületünk számára ez nem
mindig pozitív. Örülünk annak, hogy egyre több olyan sportolónk van, aki kiválasztásra kerül,
de így az itt maradók közül elmegy a „húzóerő”, s ezeknek a fejlődése megtorpanni látszik.
Sokszor az eltávozottaknak is gondot okoz, hogy kevés játéklehetőséget kapnak, illetve a felfelé
versenyeztetés során idősebbekkel kel játszaniuk, és így bátortalanná válnak, a teljesítményük
visszaesik. Ennek az oknak a felismerése már az ETO KC utánpótlás vezetésének feladata.
A fiú csoportoknál továbbra is konkurenciát jelent a nagypályás és teremlabdarúgás. Az ETO
SZESE átalakult vezetőségével sikerült megállapodnunk a támogatások mikéntjéről.
Megállapodás született a sportcsapatok vezetőinek juttatásáról, a tanulók versenyeztetéséről és
a felszerelésekről, az edzésen használt eszközök pótlásáról. Bizonyos kereteken belül
támogatják a tornákra történő utazásainkat is.
A 2016-17-es tavév végén új tárgyalásokat fogunk folytatni a további együttműködésről a
SZESE utánpótlás vezetőivel a kialakult létszámcsökkenésből adódó gondok miatt.
A turisztikai szakosztályt továbbra is Turner László vezeti. Itt állandó létszám nem alakult ki,
de nem is ez a cél. örömmel vettük tudomásul, hogy sportolóink és diákjaink körében nagy
sikere volt a téli sítábornak és a nyári vándortábornak is.
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I.
Edzők:

KÉZILABDA SZAKOSZTÁLY
Baksa Péter
Bella Viktor
Benes Alíz
Gellér Ferenc

A testnevelés megnövekedett óraszáma miatt az egy lány csoport edzéseit a közeli Baross iskola
tornatermében tudtuk megoldani az ETO KC TAO-s támogatásának terhére. Így hétfőn, szerdán
és pénteken ott edzettünk. A többi fiú és lány csoportjaink edzései a Gárdonyi iskolában
kerültek megtartásra.
Kézilabda csapataink különböző korosztályokban, szivacskézilabda tornákon, alapfokú
bajnokságokban, diákolimpiai versenysorozatban, meghívásos tornákon vettek részt. A nyári
felkészülést egy augusztusi edzőtáborral kezdtük meg Alsóörsön. A szállásunk egy
tornacsarnokban volt az edzések színterén, így napi három edzést tudtunk teljesíteni. A
körülmények optimálisak voltak, hisz a közelben volt füves labdarúgópálya is, és az étkezéseket
a szállásunktól 50 m-re tudtuk megoldani.
Lányok
1-2. osztály
Szivacskézilabdát Benes Alíz tartotta. Létszám: 17 fő
Edzések időpontja: hétfő 15.00-16.15, csütörtök 15.00-16.00
Legjobb eredményeik:

Nemzetközi Balázs Kupa

U8

4. helyezés

Kétkapus dobójáték

U8

3. helyezés

ETO Kupa

U9

2. helyezés

UKB

U9

1. helyezés

3. osztály
Edzőjük: Benes Alíz

Létszám: 15 fő

Edzések időpontja: hétfő 16.30-17.30, csütörtök 16.00-17.00
Legjobb eredményeik:

UKB

1. helyezés

Nemzetközi Balázs Kupa

5. helyezés
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Gyermek Bajnokság

5. helyezés

4-5. osztály
Edzőjük: Gellér Ferenc

Létszám: 20 fő

Edzések időpontja: hétfő, szerda, péntek 14.00-15.30
Legjobb eredményeik:

Nemzetközi Balázs Kupa

3. helyezés

ETO Kupa

4. helyezés

UKB

1. helyezés

5-6. osztály
Edzőjük: Gellér Ferenc

Létszám: 25 fő

Edzések időpontja: hétfő, szerda, péntek 16.00-17.30
Legjobb eredményeik:

UKB

1. helyezés

Diákolimpia Városi Döntő

2. helyezés

Diákolimpia Megyei Döntő

2. helyezés

Diákolimpia Országos Elődöntő

3. helyezés

Alapfokú Bajnokság

1. helyezés

Mivel az ETO KC már U12-es korosztálytól kezdődően „elkéri” a kiválogatott sportolókat,
ezért az edzéseken a 4. és 5. valamint a már többet tudó „haladó” 5. osztályosok a hatodikkal
alkot egy-egy csoportot.
Fiúk
1-2. osztály
Edzőjük: Bella Viktor

Létszám: 23 fő

Edzések időpontja: hétfő 15.00-16.15, szerda 15.00-16.00
Legjobb eredményeik:

UKB

U8

4. helyezés

UKB

U9

5. helyezés

3-4. osztály
Edzőjük: Bella Viktor

Létszám: 15 fő
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Edzések időpontja: hétfő 16.30-17.30, szerda 16.00-17.00
Legjobb eredményeik:

UKB U10

3. helyezés

Alapfokú Bajnokság

5. helyezés

5-6. osztály 7-8. osztály
Edzőjük: Baksa Péter
Létszám: 5-6. osztály 7 fő
7-8. osztály 10 fő
Edzések időpontja: kedd 14.00-15.15, szerda 14.00-15.00, csütörtök 14.00-15.00
A nagyfokú létszámcsökkenések miatt csak összevont edzéseknek van értelme.
Legjobb eredményeik:

UKB

U12

2. helyezés

UKB

U14

1. helyezés
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II.

TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY

Vezetője: Turner László
Sítábor
Hagyományos sítáborunkat 2016 telén a hagyományoknak megfelelően ezúttal is az ausztriai
Gerlitzen hegységbe szerveztük. Az Ossiacher See nevű hegyvidéki tó partján a 63 diákból és
35 szülőből álló csapat csodálatos 6 napot töltött el. A síelés szempontjából tökéletes időjárást
fogtunk ki: mind a szállásról, mind az 1911 méteres csúcsról festői panorámában
gyönyörködhettünk. Síeléskor a lejtők örömeit a jól bevált módon: kezdő, közép haladó és
haladó csoportokban élvezhettük. Az Ausztriában megszokott remek hóviszonyok a völgyben
és fenn a hegyen egyaránt kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy kezdő síelőink gyorsan
elsajátítsák el az újszerű mozgásforma alapjait, tapasztaltabb síelőink pedig a jövőben – a 6 nap
rutinjával a lábukban – még magabiztosabban vághassanak neki a komolyabb pályák
kihívásainak is.

Vándortábor
Hosszú, 19 éves hagyományokra visszatekintő erdei iskolánkat a korábbi évekhez hasonlóan
ezúttal is a Balaton-felvidék egyik gyöngyszemeként nyilvántartott településén, Balatonakalin
szerveztük meg. Aktuális ötödik évfolyamunk tanulói ezúttal is május végén keltek útra a tótól
pár száz méternyire fekvő szálláshelyünkre. Az osztályok tanulmányi kirándulását helyettesítő
négy napos program a szokásokhoz híven ezúttal is sikeresnek bizonyult. A tanév végéhez
közeledve a kellemes környezetben a gyerekek és a kísérő pedagógusok is jóval oldottabbak és
felszabadultabbak voltak. Balatonakali és a választott szálláshely kedvező adottságaik miatt
kiváló helyszínei voltak a tervezett programoknak. Az időjárás is a szebbik arcát mutatta, így
még fürdésre is módunk volt a kellemes hőmérsékletű Balatonban.
Erdei iskolánk sajátos eleme, hogy tanulmányi eredményük és példás magatartásuk
eredményeként megjutalmazzuk a legkiválóbb 6-7. osztályos tanulóinkat. Közülük az idén 28
fő jöhetett velünk az erdei iskolába segítőként. Nagy könnyebbség volt ez a kísérő
pedagógusoknak, hiszen idősebb társaikat a kisebbek hamar elfogadták, felnéztek rájuk. A
nagyobbak amellett, hogy saját ötödikes tapasztalataikból jól ismerték a helyszínt és a
programokat, folyamatosan odafigyeltek az ötödikesekre, és mintegy mentorként támogatták
őket a különböző problémás helyzetek leküzdésében.
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Vándortábor a Bükkben
Az idei nyáron 7-8. évfolyamos diákjainkkal a Bükk hegységben vándortáboroztunk. Több,
mint ötven fős csoportunk számára kiváló lehetőségeket tartalmazott az ott eltöltött kilenc nap.
Ez a korosztály tapasztalt táborozóként könnyen alkalmazkodott a megpróbáltatásokhoz:
keveset nyafogtak, nemcsak elfogadták a szokatlan körülményeket, hanem próbálták rutinosan
megoldani a felmerülő problémákat. Romantikus gyalogtúráinkkal bebarangoltuk szinte az
egész hegységet, emellett kiváló programlehetőségek közül is válogathattak a részt vevők,
miközben számukra észrevétlen módon fejlődött személyiségük és nőtt az önállóságuk.
A bázishelyek kiválasztása egyszerűen ment, hiszen kiválóan ismerjük a környéket. A hegyek
meredek emelkedői persze mindig tartogatnak meglepetéseket, miként az időjárást sem lehet
előre kiszámítani. Volt részünk mindenben, forróságban, óriási esőben, de izzasztó kaptatókban
sem volt hiány. Persze a körülményekkel nem igazán törődik az ember, amikor olyanokkal lehet
együtt az ember, akikkel szívesen tölti el az idejét. Örömmel láttuk, hogy a táborozó diákok között
is meghonosodni látszik ugyanez a szemlélet. Büszkék voltunk rájuk, amikor ezeket a pozitív
tulajdonságokat a kívülállók is felemlegették. A nem mindennapi élményeket tartogató napok
programjai között a túrák mellett természetesen megtalálhatók voltak a hagyományos tábori
tevékenységek is: a számháború, a tábortűz, a bográcsos főzések és a vetélkedők.
Vándortábor a Zempléni-hegységben
5-6. évfolyamos diákjaink a Zempléni-hegységben töltöttek el kilenc napot. Ez a tájegység
fekszik a legtávolabbra a lakóhelyünktől, illetve a fővárostól. Talán ez az oka annak, hogy a
Zemplén viszonylag kevésbé népszerű a turisták körében: nincs zsúfoltság sehol, szinte
romlatlan a környék, sok a felfedeznivaló. Ötven fős csoportunk a táborozás minden pillanatát
élvezte. Kedves emberek, remek bázishelyek vártak ránk, az első vándortáborban részt vevő
ötödik évfolyamosaink remek ízelítőt kaptak erről a csodálatos szabadidős programból.
Figyeltek, tanultak, rengeteget fejlődtek az együtt töltött napokban. Gyalogtúráinkkal
bebarangoltuk a hegység északi vonulatát, de emellett számtalan kiváló programból is
csemegézhettek a részt vevők, miközben számukra észrevétlen módon fejlődött személyiségük
és nőtt az önállóságuk.
Örök emlékek maradnak a tájegység Rákóczihoz kötődő várai, de a kőkapui bázis luxusára is
nagyok szívesen emlékszünk majd vissza. A zempléni szokásoknak megfelelően ezúttal is
menetrendszerűen megérkezett a záporeső, de szerencsére a csapat vidámsága ekkor sem
csorbult. Kiválóan sikerült a helyismereti vetélkedő is, amit valószínűleg Mogyoróskán is
emlegetni fognak egy ideig a helyi lakosok. soha rosszabb nyári tábort!
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III.

ATLÉTIKA

A szakosztály keretein kívül szép eredményeket értünk el atlétikában is, ahol a kézilabdások
mellett más tanulók is részt vettek.
Legjobb eredményeink:

Mezei futóverseny II. korcsoport lányok
városi

1. helyezés

megyei

2. helyezés

országos

15. helyezés

III. korcsoport lány városi

1. helyezés

megyei

2. helyezés

országos

17. helyezés

Pályabajnokságokon II. korcsoport
városi

1. helyezés (lány)

megyei

2. helyezés (lány)

Ezen felül az egyéni bajnokság szinte minden ágában van városi és megyei helyezésünk.
Az atlétika sportág versenyeire való felkészítésben az alsóban tanító pedagógusok, valamint
Baksa Péter és Turner László vettek részt.

A 2017-es év tervei
Az előző évben a DSE elé kitűzött sport jellegű feladatokat maradéktalanul teljesíteni tudtuk,
több országos elődöntős és döntős helyezésünk is volt. Az idei évben erre kisebbek az esélyeink.
Az ETO KC által szervezett bajnokság mellett sikerült más bajnokságokban (UKB, Alapfokú
Bajnokság) is elindítani csapatainkat, itt is sikeresen helyt álltunk, így azokat folytatni kell.
A lányok létszámát stabilizálni, a fiúk létszámának csökkenését megállítani kell! Tovább
folytatjuk sportolóink nyári foglalkoztatását alsós – felsős edzőtáborok szervezésével.
Az anyagi helyzetünk továbbra is stabil, több pályázaton is részt vettünk, számítunk a szülői
támogatásokra, valamint az adó 1%-ából befolyó összegekre.
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