BONYHÁD-BÖRZSÖNY SPORTEGYESÜLET
SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM
a 2013/2014. bajnoki évre
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
A Bonyhád-Börzsöny Sportegyesület az MLSZ égisze alá tartozó mindhárom "sportággal"
(labdarúgás, strandlabdarúgás, futsal) foglalkozik. Egyesületünk a nehéz anyagi helyzete
közepette a TAO támogatással kívánja elősegíteni napi működését - főleg az utánpótlásnevelés területén - és a létesítményhelyzetének javítását. A szervezetet "működtetők" egytől
egyig TÁRSADALMI MUNKÁBAN végzik tevékenységüket, így dolgoznak vezetőink,
edzőink, segítőink, sőt néha idejükön kívül a pénzüket is áldozzák az egyesület működése,
fennmaradása érdekében. Játékosaink felkészítését szakképzett edzők végzik. Csobot Zoltán
elnök, UEFA B képesítéssel a felnőtt csapaton kívül 7 éves kortól foglalkozik a helyi fiatalok
képzésével, munkáját UEFA D-s edzők segítik.
A Bonyhád-Börzsöny SE 2012/2013. évi sportfejlesztési programjának megvalósítása
folyamatban van, eredménye viszont már érzékelhető, ezt várjuk az idei kiírástól is.
Az alábbiakban pontokba szedve mutatnánk be az egyes területeket.
1., Labdarúgás. A Tolna M-i II. osztályban szerepelünk felnőtt és ifjúsági (U19) csapattal. A
támogatási rendszernek is köszönhetően csapataink felkészítése sikeres volt, ami az
eredményeinkben is megmutatkozik. A felnőttek a 2011/2012. évi kiírást a 8. helyen zárták,
most a 6. helyen állnak, az U19 pedig a 8. hely után most dobogós. A létesítményünk adott, a
sporttelepet hosszútávra kaptuk meg használatra a tulajdonos önkormányzattól, helyzete
viszont katasztrofális, melyen az idei előminősítéses pályázat révén kívánunk változtatni.
Rövidesen szeretnénk bekapcsolódni a Bozsik programba, több korosztállyal.
2., Strandlabdarúgás tekintetében jó eredményeket tudunk felmutatni. Felnőtt csapatunk évek
óta az ország legjobbjai közé tartozik Bonyhád BFC néven, több válogatott játékossal. 2012ben az U19-es csapatunk ezüstérmes, míg az U17-es gárdánk negyedik lett az országos
bajnokságon. Az idei évben U15, U13, U11 korosztályokban is elindítjuk a gyerekek
képzését, sőt a női csapatunk is szervezés alatt van. A strandlabdarúgás fejlődéséhez adott a
nemzetközi előírásoknak megfelelő strandfoci pálya, melyet bérlünk. A létesítmény sikeresen
adott otthont tavaly a válogatott edzőtáborának, valamint amatőr és országos utánpótlás
bajnokságnak.
3., Futsal tekintetében sajnos nem ilyen jó a helyzet. A Bonyhád Városi Sportcsarnok nem
alkalmas bajnoki mérkőzések rendezésére, így jelenleg futsal tornák szervezésében,
teremtornákon való részvételben merül ki a tevékenységünk, melyek viszont igen sikeresek.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése,
valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program
közti kapcsolat bemutatása.
Sportfejlesztési programunk illeszkedik a szakszövetségi stratégiához, mivel elsősorban a
tömegesítést tartjuk szem előtt, legfőképpen az utánpótlás-nevelés területén.
Terveink között szerepel a felnőtt és utánpótlás játékosok számának folyamatos növelése.
Csobot Zoltán elnök már ma is rendszeresen foglalkozik a börzsönyi fiatalokkal 7 éves kortól

és ha versenyeztetésük még nem is, legalább képzésük megoldott. Rövidesen szeretnénk
bekapcsolódni a Bozsik programba, valamint terveink között szerepel az U16-os csapat
létrehozása. Strandlabdarúgás területén 2012-ben létrehoztuk az U19-es és U17-es
csapatunkat, 2013-ban U15, U13, U11 felállítása és versenyeztetése a cél, valamint a női
gárda. A későbbiekben ugyanezt az utat szeretnénk bejárni futsal vonalon is.
Egyesületünknél törekszünk arra, hogy igazi "családias" hangulat legyen, másra anyagiak
hiányában nem is alapozhatnánk. Legtöbbször a csapattagok toborozzák számunkra a
játékosokat ismeretségi körükből, családjukból, akiknek aztán megtetszik a kialakított légkör,
azokat be tudjuk vonni a sport, a foci világába. Arról sem feledkezünk meg, hogy mindez
csak akkor működik, ha a hölgy partnereket, feleségeket is meg tudjuk nyerni az ügynek, ezért
rendezvényeinkre rendszerint őket is meghívjuk, így lesz teljes a "börzsönyi focicsalád".
A 2012/2013. évi és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat:
A megvalósítás alatt álló programunkban az U19-es labdarúgó csapatunkhoz kapcsolódó
beszerzéseket (sportfelszerelés, sporteszköz, stb.) helyeztünk előtérbe, az ő
versenyeztetésükkel kapcsolatos egyéb költségek (utazás, bérleti díj, stb.) élveztek prioritást.
E mellett a legsürgősebb tárgyi eszköz beszerzéseket eszközöltük. Jelen programunkban a
sportlétesítmény helyzetének javításán van a fő hangsúly, de az utánpótlás-neveléshez
kapcsolódó költségeink ez évben is aktuálisak, beszerzéseinket e téren pedig egyrészt
kiegészítenénk, másrészt strandlabdarúgás vonalon lépnénk benne idén előre. A
pályatartozékok beszerzése pedig kicsit már előre is mutat, a korosztályok bővülése felé
vezető úton.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös
tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő
kockázatok megjelölése
A sport társadalmi szerepe, hatása kiemelkedő. Különösen manapság, amikor a gyerekeket
megannyi egyéb dolog csábítja el az egészséges életmódtól. Az egyesületen belüli sportolási
lehetőség biztosítása pedig még a tömegsport rendezvényeknél is nagyobb súllyal bír, hiszen
közösségépítő szerepet is betölt egyúttal. Az adott közösségen belül, a csapategység révén
eltűnnek az etnikai és társadalombeli különbségek, egy jó gárdában megférnek egymás mellet
a gazdag és szegény, vagy a roma és nem roma fiatalok, sőt életre szóló barátságok alakulnak
ki közöttük, ellentétben az élet más területével. Börzsönyben ráadásul a foci az egyetlen
szórakozási lehetőség a "kocsmázáson" kívül, akár a játékosok, akár a nézők számára.
A támogatási időszak egybeesik a 2013/2014. évi bajnokság idejével. Célunk nem is lehet
más, mint folytatni a munkánkat annak érdekében, hogy Magyarország számára egyre több
egészséges, szellemileg értékes embert neveljünk ki, kulturált szórakozási lehetőséget
kínáljunk a börzsönyi és környékbeli fiatalok számára.
Azt várjuk, hogy a támogatás segítségével vonzóbbá tudjuk tenni egyesületünket a sportolni
vágyó fiatalok számára, vagy éppen a sport helyett eddig egyéb szórakozást választók
számára. Mindezek társadalmi hatása egyértelmű. A gazdasági helyzetünk stabilizálódásától
egész rövid időn belül azt várjuk, hogy a nálunk sportoló fiatalok száma megnő, a sportoló
gyerekek családjának terhei csökkenek és nem pénzkérdés lesz, hogy a gyerek sportoljon-e.
Ez valószínűleg egyúttal az eredményeink javulását is magával hozza majd, sőt az egyéb
fejlesztések révén a közönségünket is jobban ki tudjuk majd szolgálni, a kettő együtt pedig a
nézőszám emelkedésében is meg kell mutatkozzon.

