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Bemutatkoz6s

Az Egyestiletet 2005-ben alakitotta meg a csanddi sportiskola (korSbban KSI) lelkes tandri kara' hogy

az iskola sport6let6t sokszinfibb6 6s szervezettebbd tegydk. Az Egyes0let nagym6rt6kben hozzdjdrult,

hogy a csanddi 6vr6l-6vre a 1-3. helyek valamelyik6n szerepel a sportlskolik orsz6gos rangsordban' A

sikerek kulcsa az folyamatosan b6vi,il6, pedag6gusaink dltal <issze6llitott, a 6-14 eves gyerekek

kdzilabd6ztat6s6t c6lz6, saj6t fejlesztds( tudiisanyag'

Az egyesulet fejl6d6s6ben 2012-ban alapvet6 v6ltozds dllt be. A hagyom6nyokat megtartva az

Egyesglet kil6pett az alapit6 iskola 6rny6k6b6l megszerzett tapasztalatot rendszerezett tud6ss6, majd

az egy fejlesztesi rendszerr6 alakitva elinditotta az Un. Zugl6i Szivacsk6zilabda programot' A program

keret6ben kezdetben 6 iskoldban inditottuk le rendszerUnket az ottani testnevel6ket bevonva, nekik

6tadva fejleszt6si m6dszereinket. A siker nem maradt el, 6jabb 6s 0jabb iskol5k akarnak bel€pni

rendszerbe. A sz(k keresztmetszet mi magunk vagyunk, nem a pia'cunk' Be kell ldtnunk' hogy mi

mindenhol nem tudunk ott lenni. fgy .gy tij tev6kenys6gk6nt elkezdijnk ,,m6dszertant Srulnj" az

drclekl6d6 iskoldk fel6 6s ezen az riton hatni kornyezettinkre,

Miira rendszer0nk szerves r6sz6ve v6lt a legjobb marketing eszkoz, a sziijhagyomdny'

A szill6k a kdvetkez6k miatt ajdnlanak bennUnket:

- nem eredm6nyt akarunk kisajtolni a csapatainkb6l, hanem megtanitjuk felszabadultan,

stressz mentesen jdtszani, majd k6zilabdSzni, lly m6don, mi minden gyereket szivesen ldtunk!

- minden gyerekkel vdgigjSratunk minden l6pcs6fokot, lgy a gyerekeink megalapozottan

talSljdk szembe magukat a megoldand6 feladatokkal,

- az els6dleges cdl lelkileg 6s testileg egdszsdges tiatalok nevel6se, a kdzilabddzds az Sltalunk

kezelt korosztdlyok eset6ben,,csup6n" kdzponti eszk6ze a nevel6si c6lok el6r6sdnek,

Hitvalldsunk:

A gyerekek egyszer n6nek fell

Ezek szellem6ben rendezunk 6vente orszdgos kdzllabda tornat a nevelt koroszt6lyok csapatai illetve

a rendszerunkkel dolgoz6 iskoliik csapatai sziim6ra. C6lunk, hogy torndinkon az ,,6v k6zilabda

6lmdny6t" kapjdk meg a gyerekek. Torniiinkon {vente 2500+ gyerek fordul meg' Testnevel6ink 6s

egy6b szakembereink 6ltal kialakitott rendszer ennyi gyerekre van direkt vagy indirekt m6don

hatSssal.

A sport - l6nyeg6n6l fogva - magdban hordozza a versengdst, a sikert 6s veresdget is' Azon

dolgozunk, hogy a gyerekeink sikereket {ljenek meg, de el tudj6k fogadni, hogy a hossz( tdv0

dpftkezds megel6zi a mai gyors sikert. Kiemelt csapataink rendre az orszSgos megmdrettetdsek

le$obbjai k6zdtt szerePelnek.
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