SPORTPROGRAM 2019
Kedves Szülők, Tanítványok, Edzők, Barátok, Ismerősök!
Elkészült pontokba szedve a sportprogramom. A REAC Sportiskola SE nyolc szakosztályt működtet.
Labdarúgás, futsal, kézilabda, atlétika, úszás, tollaslabda, súlyemelés, darts.
Stratégiai célom, hogy elérjük azt a szintet, hogy a kerületünkben, illetve a vonzáskörzetünkben lévő
szülők ne is gondolkodjanak másban, minthogy az egyesületünkben lévő szakosztályokhoz vigyék
gyermeküket. Ne is merüljön fel számukra más, mint az, hogy a REAC Sportiskola SE-be hozzák
gyermeküket.
Szerencsés helyzetben van a sportiskola, mert hosszú ideje masszív alapokra épül. Azért látni kell,
hogy változásokra is szükség van. Ezért szeretném pár pontban Önöknek, Nektek bemutatni
elképzeléseimet. A gyors növekedést, bővülést sajnos nem követte a szervezet hozzáigazítása.
Ezért a szervezet, a REAC Sportiskola SE nem minden esetben az alapszabálynak megfelelően
működik.
Rendkívül fontos feladatnak tekintem, hogy a gazdasági és pénzügyi fegyelmet erősíteni kell.
Véleményem szerint a legfontosabb ezeknek a hiányosságoknak az azonnali rendbetétele.
Alapvető, hogy már csak az új törvények, szabályzók miatt is a régi alapszabályt módosítsuk.
Rendkívül fontosnak tartom az átláthatóság nyíltság és ellenőrizhetőség követelményét.
Ennek jeleként szeretném átalakítani és megreformálni az elnökség működését. Első lépéseim egyike
lenne az elnökség kibővítése. A jelenleg öttagú elnökséget szeretném 7 tagúra bővíteni.
Az elnökség összetételét a következőképp képzelném el.
Elnök – alelnök – jogi végzettségű szakember – a REAC Sport Kft. képviselője – az önkormányzat
képviselője – a REAC Szülői Munkaközösség által kijelölt személy – a REAC családhoz kötődő,
de teljesen kívülálló személy.
Szeretném megszervezni a Szülői Munkaközösséget, akik így nagyobb szerepet tudnak betölteni
a sportiskola életében.
Legnagyobb támogatónk a XV. kerületi Önkormányzat, így az ő képviselője is jobban belelátna
munkánkba, ezáltal jobban is tudna segíteni problémáink megoldásában. Alapvetőnek tartom, hogy
az összes szakosztály természetesen a sportág jellegzetességének figyelembevételével egységes
felszereléssel lépjen pályára. Terveink között szerepel egy olyan szintű konditerem, rehabilitációs

központ kialakítása, amelyet az összes szakosztály sportolója, tagja használhat.
Meg kell vizsgálni, hogy a felszabaduló időben milyen jövedelem, plusz forrást teremtő bevételt tud
belőle generálni a sportiskola.
Természetesen ez nem minden ötletem, de ez alapvető fontosságú az új szervezet életében.
Labdarúgás
A szakosztályaink közül a labdarúgó szakosztály a legnagyobb. Az alábbi változtatásokat szeretném a
labdarúgó szakosztály életében. Jó irányba indultunk el, az óvodák, iskolák lefedésével megpróbáljuk
a folyamatos utánpótlásunkat biztosítani. A programot bővíteni kell újabb óvodák, iskolák
bevonásával, így fejleszteni szükséges. Az egyesület révén megpróbáljuk majd támogatni az
előkészítő csapatainkat, egységes felszereléssel ellátni. Rendkívül fontosnak tartom, hogy
sportegyesületünk amennyire az anyagi lehetőségei megengedik a szülői hozzájárulások mértékét
csökkentse és minden bármilyen jogcímen befizetett összegről bizonylatot kapjon. A tagdíj, mint a
legnagyobb bevételi forrást szeretném, hogy banki utalással teljesüljön. Természetesen biztosítani
fogjuk a készpénzbefizetés lehetőségét, de szeretném ezt minimalizálni. Rendkívül hangsúlyosnak
tartom, hogy minden korcsoportban a lehetőségekhez képest a legmagasabb edzői képzettséggel
rendelkező kollégák dolgozzanak. Ezért számukra a szakmai továbbképzésüket az egyesület anyagi
lehetőségéhez képest támogatni fogja. Szeretném, hogy az U19-es csapatból kiöregedett játékosaink,
akik még nem érték el a felnőtt profi csapatunk szintjét ne vesszenek el és kötelékünkben
maradhassanak. Ezért elindítanánk egy felnőtt „B” csapatot, amely a Budapest Bajnokságban fog
szerepelni. Alapvető cél, hogy az új felnőtt csapatunkba játszó sportolóknak minél nagyobb hányada
el tudjon jutni a profi felnőtt csapatunkhoz.
Megpróbálok megteremteni valamilyen formában egy olyan ösztöndíj rendszert, ami jelenleg nincs.
Rendkívül fontosnak tartom az MLSZ programjával összhangban a női labdarúgás fejlesztését is.
Ennek egy-két lépcsőfoka tárgyalás alatt áll.
Egységesíteni szeretném az egyéni képzést, véleményem szerint ez szintén az egyesület feladatát
képezi.
Terveim között szerepel az ifi csapatok téli, profi körülmények közötti edzőtáboroztatása.
A korosztályokban minden csapatban amennyire tudjuk növelni kell a létszámot, illetve rendkívül
fontos cél, hogy minden korosztályos csapatunk minél magasabb osztályban szerepelhessen.

Futsal
A Futsal szakosztály felnőtt csapata az NB/ II. bajnokságában játszik. Természetesen a folyamatos
fejlődés akadálya a létesítmény hiánya. Ennek ellenére serdülő csapatokat indítunk a korosztályos
bajnokságokban. Célom, hogy a Futsal szakosztály munkáját össze tudjuk hangolni a Futball
szakosztály tevékenységével. Alapvető cél, hogy játéklehetőséget biztosítsunk a REAC
sportnövendékeinek. Addig ameddig a létesítmény helyzet nem oldódik meg meg kell őriznünk az
NB II-es tagságunkat, illetve a lehetőségeinkhez képest bővíteni kell a serdülő, ifjúsági csapataink
számát. Természetesen tudni kell, hogy én a labdarúgás területéről jövök, így a többi szakosztály
szakmai munkáját kevésbé tudom befolyásolni. Alapvető cél, hogy minden szakosztály fejlődjön ne
sorvadjon el.
Kézilabda
A labdarúgáson kívül a legnagyobb létszámú szakosztályunk a kézilabda.
A szakosztály felnőtt csapata a Budapest I. osztályban játszik. Fontos célkitűzés, hogy a csapat, ha
tud visszakerüljön az NB II.-be. Sajnos alapvető probléma itt is az infrastruktúra. Mind a felnőtt,
ifjúsági, serdülő csapatok bérelt, különböző helyszíneken végzik tevékenységeiket.
Nehéz körülmények között dolgoznak, de szemmel látható a fejlődés az utánpótlás területén.
Rendkívül fontos, az utánpótlás nevelés magasabb színvonalra helyezése, és új gyermekek bevonása
a szakosztály munkájába. Véleményem szerint meg kell a szakosztálynál valósítani hosszú távon az
iskolai utánpótlásrendszer kialakítását.
Atlétika
Az atlétika szakosztály szintén nehéz körülmények között dolgozik. Létesítmény gondok abszolút
fennállnak, de ennek ellenére a korosztályos bajnokságokon komoly helyezéseket érnek el
versenyzőink. A programomban törekedni kell majd arra, hogy valamilyen formában az atlétika, mint
alapsportág fejlődhessen és végre megfelelő színvonalú pálya álljon rendelkezésre a sportolóinknak.
Valamilyen formában a szakosztályban felhalmozódott szakmai tudást, mozgás kultúra stb. a többi
szakosztály munkájába integrálni kell.
Úszás
Már csak ismételni tudom önmagamat, borzalmas mértékű a lemaradásunk a szakosztály a kerületi
tanmedencében ott is korlátozott időben végzi tevékenységét. Őszintének kell lenni, nagyon nehéz
ilyen körülmények között fejleszteni az úszószakosztály munkáját, de az látszik, hogy az ott dolgozók

mindent megtesznek ezért. A taglétszámot már nem lehet növelni, mert nincs hol úszni. Itt csak egy
esetleges uszoda építése segíthet, ami sajnos csak tervekben létezik.
Tollaslabda
A tollaslabda szakosztály a szakosztályvezető véleménye szerint is megfelelő körülmények között
dolgozik. Ennek ellenére célom, hogy a kerületben jobban elterjesszük a tollaslabdát több iskola
bevonásával és így több gyermekkel tudjon dolgozni a szakosztály. Amennyiben e célok
megvalósulnak a szakosztályban így a magasabb bajnokságban is el tudnak indulni majd a gyerekek.
Természetesen alapvető cél, hogy a szakosztály által használt eszközöket, felszereléseket modernebb
eszközökre, felszerelésekre cseréljük.
Súlyemelés
A súlyemelés szakosztály végre jó körülmények között dolgozik Takács Mária szakosztályvezetőnek a
segítségével. A jó infrastrukturális körülmények miatt elindulhat a tömegesítés, illetve a magasabb
színvonalú munka a gyermekekkel. Véleményem szerint nagy perspektíva előtt áll a szakosztály és
húzószakágunk lehet a későbbiek folyamán. Minden segítséget megpróbálunk majd megadni a
szakosztályunk fejlődéséhez.
Darts
A darts szakosztály a legújabb szakosztályunk. Folyamatos fejlődésben van a szakosztály mind
minőségileg, mind létszámban. Természetesen alapvető cél itt is, hogy az infrastrukturális
problémáikat megoldjuk, mivel létszámuk alapján kinőtték a sporthelységüket. Ez a sportág jelenleg
rendkívüli felfutásban van, 6-99 éves korig művelhető, így széles tömegek kezdték el játszani. Bizony
a szakosztály színvonala is nagyon magas ezt mindenféleképp meg kell őriznünk ezért hosszabb
távon újabb helységet kell nekik biztosítani.
Természetesen nem lehet programom mindenre kiterjedő minden esetben átfogó, de az irányokat ki
tudom jelölni. Egyet biztosan ígérhetek. Ha a Közgyűlés bizalmat szavaz számomra, látni fogja
mindenki, hogy elindulunk e feladatok megvalósítása felé. Természetesen joggal fel fog merülni, hogy
az új programok, fejlesztések miből valósulhatnak meg. A sportiskolának jelen pillanatban három fő
bevételi forrása van.
• önkormányzati támogatás
• TAO támogatás
• tagdíj bevétel

Ezek a bevételi források behatároltak. Ezért, hogy fejlődni tudjunk szponzorok, támogatók bevonása
szükséges. Jelen pillanatban sajnos alig van külső támogatónk. Ezt a problémát úgy vélem, hogy meg
akarom és nagy valószínűséggel meg is tudom oldani. Természetesen előrehaladott tárgyalásokat
folytatok cégekkel, akik támogathatják sportcéljainkat, működésünket. Alapvető célom, hogy egy
racionálisabb költségvetést is ki kell alakítanunk. Nehéz munka lesz az látható, de véleményem
szerint nem megvalósíthatatlan.
Természetesen programom a REAC Sportiskola SE honlapján is meg fog jelenni. Bárkinek bármilyen
kérdése, javaslata van a programmal kapcsolatosan személyesen is részletes információt adok.
Az alapszemléletem a következő és ezt mindenkitől el fogom várni!
NEM A GYEREKEK VANNAK A REAC SPORISKOLA SE-ÉRT, HANEM A REAC SPORTISKOLA SE VAN A
GYEREKEKÉRT!

Hajrá REAC!

Tisztelettel:
Kiss Tamás
REAC SPORTISKOLA SE ELNÖKJELÖLT
Budapest 2019.04.26.

