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Beszámoló a Békési férfi Kézilabda Kft. 2012. évi
tevékenységéről, helyzetéről

Készítette:
Polgár Zoltán
Békési Férfi Kézilabda Kft
ügyvezetője

A Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Békési Férfi
Kézilabda Kft ügyvezetői feladatait 2008. július 1-jétől látom el.
Három alapcélom volt, mikor elvállaltam az ügyvezetőséget:
- Stabil anyagi feltételekkel bíró és tartozás nélküli Kft létrehozása
- Egy szerethető, fiatal, versenyszellemű felnőtt csapat kialakítása
- Az utánpótlás széleskörű kialakítása és felépítése.
A 2012-es év legfontosabb feladata a felnőtt és az utánpótlás csapat rohamos
fejlődésének szakmai és anyagi feltételének biztosítása volt. E mellet az új
sporttörvény által adott lehetőségek kihasználása, koordinálása utánpótlás téren.
Az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy mi versenyszezonról beszélünk a
beszámolók pedig naptári évre vonatkoznak. Így két bajnokságról is beszélni kell.
A beszámolóban külön bontottam a felnőtt és utánpótlás csapatainkat, illetve
mellékletként található az év végi mérleg a felügyelőbizottsági jelentés és a
könyvvizsgálói jelentés.
Felnőtt csapatunkról:
Felnőtt csapatunk koncepciója továbbra is maradt, hogy a csapatépítés tekintetében
elsősorban békési és Békés megyei játékosok legyenek. Fontosnak tartom a minél
több ifjúsági játékos beépítését a felnőtt keretbe.
Kiemelem, hogy a klubvezetés, az edző és a játékosok között korrekt, jó kapcsolat
alakult ki. Ez abszolút sem elhanyagolható tényező. (Tapasztalatból mondhatom.)
Az alapelvvárás a felnőtt csapattal szemben az eredményesség oldaláról, hogy a
tabella első felében végezzen a bajnokságban. Meg kell említeni, hogy régen volt
ennyire erős bajnokság a második vonalban, ahol négy csapat is szeretné
megnyerni a bajnokságot
Törekedtünk, hogy lelkes és kézilabdában még valamit elérni akaró fiatal
játékosokat igazoljunk. 12 fő a szerződéses felnőtt játékosunk száma. Ebből békési
5fő, békési nevelkedésű 2fő, békésmegyei 5fő. Elértük azt, hogy csak békés
megyeiek alkotják a felnőtt csapatot. A csapat átlagéletkora 27 év!
Az elvárások a csapattal szemben:
- a bajnokság végén a tabellának az első felében végezzen
- tegyen meg mindent a győzelemért
- szerethető, a nézők számára szimpatikus csapat legyen
- a fél profi körülmények ellenére is professzionális gondolkodású legyen
A felnőtt csapatunk heti négy edzésen vesz részt és plusz a hétvégi mérkőzések.
A következő versenyszezonba a célunk a még több helyi fiatal beépítése úgy, hogy
az eredményesség megmaradjon. Megfelelő utánpótlásbázisunkból tudunk
meríteni, akik már több mint csak részfeladatokat képesek teljesíteni.

Utánpótlás nevelésünkről:
Az utánpótlás képzésünkről és stratégiai céljainkról hosszabban szeretnék beszélni,
mert így érthető meg az a cél, amit kitűztünk magunk elé öt éve: Békés az ország
legjobb utánpótlás csapatainak rendszerébe kerüljön vissza.
Alapcélok és a felépítettség:
A Békési Férfi Kézilabda Kft. minden korosztályban működtet versenyző csapatot.
Az utánpótlás csapataink öt országos döntőn vettek részt; az első, második,
harmadik, negyedik és ötödik helyet szerezték meg. Ez azt jelenti, hogy klubunk az
ország egyik legeredményesebb utánpótlás-nevelő egyesülete, amelyet a magyar
kézilabda sportban értékelnek.
A békési óvodák, általános iskolák illetve gimnázium nagycsoportosaitól a 12.
osztályig összesen 100-120 gyereket foglalkoztatunk heti 5 edzés keretében. A
gyerekek közül 75 fő igazolt játékos. A Békési FK utánpótlásrendszerében békési,
és a régióból bevonzott gyermekkel foglalkozunk rendszeresen. Célunk, hogy a
helyi és környékbeli csapatoknak, kézilabdázóknak játéklehetőséget biztosítsunk.
Az alkalmi, illetve vonzáskörzeti foglalkozás-látogatásokat is beleértve ennél jóval
több gyerek van szemünk előtt. Mivel már óvodás koruk óta foglalkozunk a
gyerekekkel(egyedüli klubként a városban!), minden évben „feltöltődik” az
utánpótlás.
A szakszerű kiválasztás után a kijelölt gyerekek szülei megkapják a szükséges
információt. Nem zárja el a lehetőséget klubunk a nagyon lelkes, de nem eléggé
ügyes gyerekek elől sem. Ők is csatlakozhatnak, ám ha nincs sikerélményük az
edzések során, ezek a gyerekek hamarosan lemorzsolódnak vagy második
csapatainkhoz csatlakoznak.
A Békési FK Kft. keretei között a helyi általános iskolákkal és a környékbeli
(Mezőberény, Köröstarcsa, Újkígyós, Gyula, Tiszaföldvár, Debrecen, Köröstarcsa,
Kétsoprony, Kiskunfélegyháza) települések általános iskoláival, testnevelőivel is jó
szakmai kapcsolatot ápolunk. Az iskolákban az első és második osztályokban
testnevelési órát látogatnak edzőink, innen is hívjuk a klubba a tehetséges
gyerekeket. A vidéki sportoló gyerekek elhelyezését egy kollégium is segíti.
Békés városa évente rendez sportág választó napokat, ahol a kézilabda sportot a
Békési Férfi Kézilabda Kft. képviseli. Innen is bekerülhetnek néhányan a
kézilabdázók közé.
A szilárd alapokon nyugvó, magas szintű szakmai munkát szakembereink és
edzőink alapcélként határozták meg. Nem egy-egy edzőben vagy egy-egy
csapatban kell gondolkodnunk, hanem rendszerben, ahol a korosztályok egymásra
épülve az NB I/B szintnek megfelelő serdülő és ifjúsági csapatot tudnak
versenyeztetni.
Három éve kezdte el működését békési sportiskola, ahol legnagyobb százalékban a
kézilabda klub „delegált” gyerekeket.
A kezdő csoportot atlétikaedző vezeti, mivel a kézilabda sportág alapjait az atlétika
mozgásanyaga képezi.

A korosztályos edzésterveket jóváhagyni és megvalósításukat ellenőrizni a szakmai
vezetőség hivatott: az edzéseket, versenyeket rendszeresen látogatjuk. Szakosztályvezetőink felügyelik az utánpótlás munkáját, továbbképzik a fiatal edző
szakembereket, folyamatosan ellenőrzik az edzéseket, hétvégén a mérkőzésen
tesztelik a játékosok fejlődését.
Létesítmény feltételeink:
A Békési FK utánpótlás-képzés rendszerének hátterét a város sportlétesítményei
biztosítják: a sportcsarnok és a sportpályák, a Református Iskola Rákóczi úti
tornatermeit használjuk. A nyári edzőtáborunk Mezőtúron volt.
Képzések:
Ami az edzők továbbképzését illeti, szükségét érezzük, hogy tisztába legyenek az
új szabályokkal, és ezek szerint készítsék fel a sportolóinkat. Tavaly a megyei
szövetség játékvezető bizottság elnöke tartott előadást külön az edzőknek.
Továbbra is szükség van ehhez hasonló találkozókra. A kötelező képzéseken
továbbra is részt vesznek. A mostani képzési rendszerünkben minden edző több
csapattal dolgozik, de a minőségi képzés érdekében további edzőket kívánunk
foglalkoztatni, egy edzőnek ne kelljen például 5 csapattal dolgoznia, hanem csak
kettőre kelljen koncentrálnia.
A képzések szempontjából is sokkal jobb, ha a fiatalok különböző impulzusokat,
edzésmintákat kapnak különböző edzőktől. Idén például egy kickbox világbajnok
edző, tartott erőnléti felkészülést, ami nagyban eltért az addig megszokottaktól.
Jövő év végéig 4-5 emberrel szeretnék bővíteni a szakember keretet.
A jelenlegi felszerelés elegendő a következő két-három évre, majd akkor
szeretnénk egy kis fejlesztést, bővítést véghezvinni.
Stratégiai célok és prioritások:
- A jelenlegi közoktatási intézményekkel meglévő jó kapcsolatainkat
formalizálni kívánjuk, és további iskolákat kívánunk bevonni az
együttműködés rendszerébe.
- A sporttörvény adta lehetőségeinkből ösztönözni és támogatni kívánjuk a
velünk kapcsolatban álló testnevelők munkáját: anyagi és erkölcsi
megbecsülés.
- A következő négy évben a szerződött közoktatási intézményekkel
rendszeresen foglalkoztatott, az egyesületben igazolt, illetve beiskolázott
utánpótláskorú kézilabdázók számát emelni kívánjuk.
Célok elérése, megvalósítás:
- A Békési FK már bizonyított, működő kiválasztási rendszert és
tehetséggondozási programot tudhatunk magunkénak – van mire
építkeznünk, de az elkövetkező években ezt a rendszert szeretnénk még
inkább tökéletesíteni és kiteljesíteni.
- Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést
és kiválasztást.

Pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági
hatásai:
- A Békési Férfi Kézilabda Kft. a legkisebb gyermekektől a hivatásos
versenysportig kívánja megteremteni a békési kézilabda sikeres működését.
A szövetségi célokat magunkévá téve, a környezeti adottságaink
figyelembevételével kívánjuk egyesületünk utánpótlás képzési rendszerének
fejlesztését megvalósítani. Miért?
• Mert a kézilabdázás Békés sportkultúrájának fontos eleme
• Mert elismert sportolók, edzők, vezetők fémjelzik a klubot
• Mert széles utánpótlásbázis építhető ki a hagyományokra alapozva
• Mert meghatározó közösségformáló erő
Az utánpótlás-nevelési rendszerben foglalkoztatott gyerekek számának emelése, a
bevont oktatási intézmények számának növelése, az oktatási intézményekkel
kialakított kapcsolatok elmélyítése és a tehetségmenedzselés a jövő. Az eddigi
önálló erőfeszítéseink azonban végesek. Források bevonására van szükség, hogy:
- A nemzeti kézilabda életben érvényesülni tudjon a klub
- Minél több gyermeket be tudjunk vonni az aktívan sportolók táborába
- Emeljük képzésünk minőségét
A szükséges elérni kívánt forrásokkal:
- Szélesíteni kívánjuk a kézilabdázás bázisát.
- A képzés minőségét javítja az utánpótlás-nevelésben a szükséges eszközök,
felszerelések biztosítása, a felkészülést és versenyzést segítő táplálék
kiegészítők és orvosság, gyógyászati eszközök rendelkezésre bocsátása.
- A kézilabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka
továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a kiválasztott iskolákkal jó
szakmai kapcsolat elmélyítése.
Klubunk népszerűbbé és szerethetőbbé teszi a kézilabdázást, miközben a
fiatalokban az egészséges életszemléletet, a sportszerű életmódot és magatartást
fejleszti, erősíti.
A gyerekek azzal, hogy sikeres sportolókkal együtt edzhetnek, motiváltak lesznek
és megfelelő példaképet kapnak. A felszerelések biztosításával és a megfizethető
sportolással fontos szociális funkciót látunk el.
Elősegítjük a cigány származású gyerekek kézilabdázását is a klubban. Jelenleg két
cigány gyermek országos bajnokunk van, akik szüleikkel együtt példát mutatnak.
Békés város marketingjének már fontos elemét jelenti a kézilabda. A szerethető
játékosok, a tiszteletre méltó eredmények nyomán haladva mi is szeretnénk
ismertebbé tenni Békés város nevét.
Az egyesület tagjainak közösségi életre való nevelése, öntevékenységük
kibontakoztatása, a hagyományok ápolása is lényeges. A junior korú gyerekkel
részt vettünk a városi sportbálon és színházi előadásokra is együtt látogattunk el.
Elismerő szavakat kaptunk egy helyi színházi előadás után, amikor egyforma
ingben és nyakkendőben megjelentünk, hogy kultúráltak ezek a gyermekek.

A képzési rendszert és fenntarthatóságot az önkormányzati háttér garantálja, illetve
jó néhány olyan támogató akik nem is reklámot látják bennünk hanem azt a
szakmai munkát ami példátlan a környéken. Ahhoz, hogy a program hosszú távon
is sikeresen fenntartható és működtethető legyen Békés városában
elengedhetetlenek e támogatási források.
Eredmények számokban:
„Óvodától az érettségiig!”
Utánpótlás csapatokat versenyeztetünk óvódás csoporttól az érettségi csapatig.
Három éve indítottuk útjára a "Kézilabda óvodától érettségiig!"szlogenünket. Ez
több mint 100 gyereket jelent. Minden gyerek minden nap edzésen vesz részt! Nem
volt az utóbbi négy és fél évben, hogy egyetlen egy edzés is elmaradjon! Hat
edzővel dolgozunk az utánpótlásnál. A gyerekeket külön kapusedző és atlétaedző is
tréningezi.
Óvodásaink heti négy alkalommal ismerkedtek a sportág alapjaival, tanulták a
rendszerességet, és a fegyelmet.
Szivacskézisek két korcsoportban, heti öt edzéssel készültek az országos Erimabajnokság mérkőzéseire. Mindkét korcsoportban a megyei a régió valamint az
országos elődöntőn veretlenül jutottunk tovább és kerültünk az ország legjobb
nyolc csapata közé.
Az 2001-ben születettek már nagypályás szivacskézilabdát játszanak, így ez még
nagyobb kihívás a klubunknak. Csapatunkban rendkívül sok tehetséges fiatal
bontogatja szárnyait.
A szivacskézilabdás csapatainkhoz hasonlóan ez a társaság is veretlenül került az
országos döntőbe.
Az 2000-ben születettek már nagypályás kézilabdát játszanak, így ez még nagyobb
kihívás a klubunknak. A Magyar Kézilabda Szövetség ránk bízta e korcsoport
döntőjének megrendezését. Az MKSZ utánpótlás igazgatója így harangozta be az
eseményt honlapjukon: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Békési Férfi KC Polgár
Zoltán és Kádas László vezetésével magas szintű utánpótlás nevelő tevékenységet
folytat, amelynek „jutalmául” elnyerték a korosztály országos döntőjének rendezési
jogát, tovább népszerűsítve sportágunkat ebben a régióban is. A végeredmény a
Békés győzelmével végződött."
Békés Város kézilabda történelmében utánpótlás vonalon először fordult elő ilyen
nagy sikert elérni hazai pályán.
Serdülő csapatunk az országos bajnokság első hat csapatában van.
Ifjúsági csapatunk az NB I/B-bajnokság dobogóján van, úgy hogy 70%-a serdülő
korú játékos.
Az utánpótlás korú kapusaink fejlődése érdekében heti egy alkalommal speciális
kapus edzést vezet Ajtony Ákos kapusedző.
A mezőnyjátékosok mozgáskoordinációjának, és futóteljesítményének javítása
érdekében atlétaedző tart foglalkozásokat heti egy alkalommal.
Igyekeztünk jól kihasználni a Városi Uszoda lehetőségeit is. Utánpótlás csapataink
versenyeztetése folyamatosan biztosított volt.

Az eredmények és a fejlődés alakulása számokban:

Jól látszik, hogy eredményesség miatt alig akad olyan mérkőzések ahol vesztesként
hagynák el a pályát a gyerekek.

Legnagyobb költségeinket az utazás emészti fel. Közel 16000 km-t tesznek meg
csak az utánpótlás csapataink. A távolságok adódnak az országos elődöntők,
országos döntőkre való utazás, mellette pedig a közelben nem lévén olyan tornák,
ahol a felkészülés elengedhetetlen része a megjelenés.
Megtett kilométerek

A Magyar Kézilabda Társadalom vérkeringésében ismét ott vannak a Békés
csapatai.
Jelenleg 9 korosztályban folyik a versenyeztetés közel 100 játékos, akikkel
foglakozik a Klub.
Ifjúsági 10-15 Fő
Serdülő 18-20 fő
Kisebb korosztályoknál 1 csoport 45-50 fő
Óvodás korcsoport 10-15fő
Szülői munkaközösségek!
A szülők hozzák gyermekeiket edzésre tudván jó kezekben vannak. Öröm látni
amikor például egy hétfői edzésen a sportcsarnokban egyszerre több korosztály
tréningezik és közel hetven szülő is nézi gyermekét az edzésen. Ez pedig „csak”
edzés. Sokan bajnoki nézőszámnak is örülnének ekkora számnak. Nem másnak az
eredménye ez, csakis annak, hogy a rendszer jól működik. Felépítettük,
megtöltöttük tartalommal és fenntartjuk. Korosztályonként külön szülői
munkaközösségek jöttek létre. Rettentő sokat segítenek munkánkban. Ha kell egy
hétig velünk vannak edzőtáborainkban és főznek, segítenek mindenben. Amennyire

a kis csapatok összekovácsolódtak, annyira ők is összeálltak egy nagy Kézilabda
Családdá! Ami pedig a legfontosabb buzdítják a csapatokat és minket.
További cél és konkluzió:
Továbbra is az eredmény centrikus nevelőmunkát folytatjuk, amely talán lassan
elhagyja a tömegsportot vagy már el is hagyta. Ebben óriási szerepe lesz az ősszel
beinduló gimnáziumi sportosztálynak. Nagy megelégedésére remélhetőleg az
osztályban tanuló gyermekeknek és szülőknek.
A spotosztály gerincét a kézilabda adja. Ezzel a beiskolázást is segítjük. Fontos a
város szempontjából a sportosztály fenntartás, mivel a rohamosan csökkenő
létszám mellett más település gyerekei is bekerülhetnek. Jó tanuló és jó sportoló
gyerekek kerülnek ebbe az osztályba. Egészségügyi és fizikai alkalmassági is
megelőzi ezt. Továbbra is tartania kell a városnak ezt az irányt, mert e nélkül
könnyen ismét szürkeségbe burkolózhatunk. Ezt nem csak a kézilabdára érvényes.
A cél továbbra is változatlan, szilárd, erkölcsi, és fegyelmi alapokra helyezett
eredménycentrikus utánpótlás nevelés.
Egy csapatnál legfontosabb a biztos anyagi háttér. A következő szezonban is
tartható az idei büdzsé?
Az új sporttörvény által adott lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. A kft.
eredménye, amely idáig sosem volt ekkora ennek köszönhető. Ennek is azért még
vannak az árnyoldalai is: az önerő előteremtése, az adók megfizetése. Nagyon
komoly erőfeszítéseket ad mivel ez nem finanszírozható a befolyt társasági adó
pályázati pénzekből.
Alapcélunk közé tartozik, hogy egy tartozásoktól mentes szilárd Kft-t építsünk ki.
2012. évet is felügyelő bizottság és könyvvizsgáló ellenőrízett minden
bizonylatunkat kiadás bevétel oldalon egyaránt. Mindent rendben talált és a
képviselő testület elfogadására ajánlotta beszámolónkat.
Nagyon nehéz következő év elé nézünk. Tavaly az Önkormányzat 20%-al
csökkentette támogatásunkat, nagyjából az utánpótlásra fordított összeg. Mivel
céljaink továbbra is az előrelépés (mind felnőtt mind utánpótlás szinten), így
nagyon komoly megszorítások mellett tudtuk csak ezt elérni. Az idei
önkormányzati költségvetés ismét 20%-al kevesebb pénzzel segít minket. Ez egy
bajnoki évben (mert itt nem naptári évről van szó), közel felével csökkenne a
támogatásunk. Megalapozottan állítom, hogy amit az előbb a beszámolómban
leírtam öt hónap alatt szertefoszlik! Kijelentem, hogy tarthatatlan a szinten tartás
nemhogy a fejlődés. Az elmúlt 4 év munkája, ami megteremtette az elmúlt hét év
álmait vége lesz. Egyszerűen elfog veszni az újra felépített békési kézilabdázás, ha
tervek szerint segít az Önkormányzat. Át kell gondolni mennyire fontos a sport a
városban. Át kell gondolni, hogy a 100 gyermek öt hónap után mit fog csinálni.
Néhány támogatót vesztettünk a gazdasági helyzetük miatt, de számuk még
korrigálható. A legfontosabb, hogy nem szabad hagyni, hogy ez a felépített
utánpótlás elvesszen. A városban az egyetlen sportág, amely ilyen szinten kiépített
utánpótlás rendszerrel büszkélkedhet, az pedig a kézilabdáé! Kialakítottunk egy
szerethető felnőtt csapatot és kiépítettük az ország „elitjébe” tartozó utánpótlását,
mindkettőt a nulláról. Azóta 20% elvonás, és most pedig ismét 20% elvonás
történik. Az elsőt átvészeltük sok munkával, mellette a fejlődéssel. A mostanit már

nem fogjuk! Nincsen olyan, hogy visszább lépünk. Az utánpótlás csak ilyen szinten
érdemes csinálni és ilyen szinten működik a jövőre nézve, mert minden más csak
tömegsport vagy „maszatolás”. Nem is beszélhetünk már tömegsportról, mivel
többszörös országos döntős csapatok vannak itt, amelyből nagyon sok tehetség van.
Ha tudunk tovább dolgozni ezen a szinten akkor sok-sok első osztályú és válogatott
játékost adhat Békés. Nincs ennél fontosabb a klub és a városi sportéletben.
Kérem a Képviselő testületet, hogy ezek mentén gondolja át a kézilabda
támogatását és fogadja el a Békési Kézilabda Kft. beszámolóját!
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