


































PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
DUNAKANYAR SE 2018 ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ.pdf



DUNAKANYAR SE 2018 ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Tevékenységek 

Labdarúgó, teremröplabda és strandröplabda szakosztályok utánpótlás csapatainak edzés, edzőtábor 

és verseny programjainak szervezése és lebonyolítása. A programokat vezető és szervező edzők 

foglalkoztatása és képzésének biztosítása. Egyesületi kisbuszok üzemeltetése, karbantartása. 

Bérelt sportingatlanok fejlesztése, üzemeltetése. TAO és egyéb pályázati támogatások 

adminisztrációjának kezelése, az egyesület gazdasági és szakmai irányítása. Az egyesület munkáját 

önkormányzati és egyéb támogatások is segítették 

Programok 

Labdarúgás 

Egyesületünk labdarúgó szakosztálya Bozsik központi státuszban szervezi a körzet tehetségkutató 

programját. Körzeti válogatott edzéseket és táborokat szervez. Labdarúgó utánpótlás csapataink 

emellett országos bajnoki rendszerben versenyeznek futball és a hagyományos kültéri 

bajnokságokban. A szentendrei központi sporttelepünkön családi napokkal is színesítjük az egyesületi 

sportéletet.  

A színvonalasabb környezet megteremtéséért 2018 évben is sikerült újabb fejlesztéseket elérni a 

szentendrei sporttelepen: 

megépült 104×52 műfüves labdarúgó pálya – előtető építés az öltöző épület köré – elválasztó kerítés 

beszerzés a füves pálya és a nézőtér közé – karbantartó géppark fejlesztés hótoló lapát 

beszerzésével. 

Továbbra is sikerült megfelelő teremlehetőséget biztosítani csapataink számára a téli időszakban 

Dunabogdányban és Szentendrén. A szakosztály második számú pályája a Tahitótfalui sporttelep, 

ahol szintén feladataként vállalta az üzemeltetést és karbantartást. 

A labdarúgó szakosztály feladatait 2018 évben 16 – 18 foglalkoztatott látta el. Szakmai vezetők, 

edzők, sportmunkatársak, technikai vezető és munkatárs, masszőr, szertáros. 

A csapatok számára sportszereket és a sportolás közben szükséges gyógyszereket, gyógy 

készítményeket vásároltunk.  

Röplabda 

Egyesületünk röplabda szakosztály csapatait országos, regionális és felkészülési versenyekre 

készítette fel és ezekhez teremtette elő a szükséges feltételeket. Körzeti szinten (Szentendre és 

környéke) felvállalta a sportág népszerűsítését az iskolákban, Suli röpi tornasorozat szervezésével, 

teremröplabda diákolimpia szervezésében való részvétellel. 

A 2018 évi munkát 5-6 szakember irányításával végeztük. Szakmai igazgató, technikai vezetők, edzők, 

sportmunkatársak. 

5 helyszínen bonyolítottuk edzéseinket és versenyeinket: Dunabogdány, Leányfalu, Szentendre. 

Az edzésre utazást a TAO támogatásból finanszírozott 2db egyesületi busszal, vidéki 

versenyhelyszíneikre való utazást buszbérléssel oldottuk meg. 

A TAO támogatási keretből a szakosztály sportolóinak biztosított diagnosztikai vizsgálatot, a 

sportoláshoz szükséges gyógyszereket és gyógy készítményeket, sportszereket és sportruházatot 

edző táboroztatást és röplabda tornák szállás és étkezési, versenyrendezési és személyi 

bérköltségeket. 

 


