
A 10 éves Egri Városi Sportiskola
és az 5 éves Agriasport

köszönti a megjelenteket! 



„A sport minden férfi és minden nő öröksége, 
és hiányát soha nem pótolhatja semmi.”

/Pierre de Coubertin/



2001. 
Az EVSI megalakulása

Dr. Gallovits László az EVSI megálmodója,

igazgató Ondecs Ferenc.

Szakosztályok: atlétika, birkózás, ökölvívás, kézilabda, 
kosárlabda.



2006: Mérföldkő az EVSI életében

• A szakmai program újraértékelése és 
új alapokra helyezése,

• A gazdasági és számviteli fegyelem 
megerősítése,

• A város és a támogatók megnyerése,

• A Sportiskola menedzselési 
programjának elindítása.



2009: A sportlétesítmények üzemeltetése
intézményünkhöz kerül!

• Új alapok a szervezetben, a  működésben és a 
gazdálkodásban,

• Komoly fejlődési lehetőség biztosítása,

• Az agirasport.hu tulajdonjog megvásárlása,

• A szakmaiság előtérbe helyezése.



Az Egri Városi Sportiskola felépítése
(Működésünket a törvényesség betartása, az átláthatóság,

a gazdaságosság és az eredményesség vezérel)

IGAZGATÓ

2 FŐ ADMINISZTRATÍV SZAKOSZTÁLYOK IGAZGATÓ HELYETTES
DOLGOZÓ VEZETŐEDZŐK 4 FŐ KARBANTARTÓ

(gazdasági és EDZŐK 4 FŐ TAKARÍTÓ
ügyviteli ügyintézés) KISEGÍTŐK 4 FŐ PORTÁS

(toborzás, edzés és versenyeztetés     (a sportlétesítmények 
kapcsolattartás a szülőkkel) karbantartása, berendezése, 

edzések, versenyek 
kiszolgálása, koordinálása)



KIEMELKEDŐ ESEMÉNYEINK
2009-2011

Világ-, Európa-, Nemzetközi-, Válogatott-és 
Országos Bajnokságok lebonyolítása,

Kulturális és egyéb rendezvények rendezése,

Gálák és konferenciák rendezése, szervezése.



Meghatározó az NSI Sportiskolai 
programja, amely biztosítja az EVSI 

szakmai hátterét



„Az élsport utánpótlása, az utánpótlás élsportja”

Jó kapcsolat kialakítása a Kemény Ferenc közoktatási típusú 
sportiskolával, akik biztos bázist jelentenek az egyesületi 

típusú  Egri Városi Sportiskolának!



KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEINK 
(2001-2011)

EGYÉNI SPORTÁGAKBAN 

Diákolimpián és Magyar Bajnokságon elért I-III. helyezések

– 141 aranyérem

– 222 ezüst érem

– 235 bronzérem

Az elmúlt időszakban 64 válogatott és 21 kiemelt válogatott sportolónk volt.

„2009 Magyarország Legjobb Sportiskolája” I. helyezés

„2010 Magyarország Legjobb Sportiskolája” III. helyezés



„Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg 
azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami 

lehetnél!”

/Dalnoki Jenő/

„Nyújtsd mindig a legtöbbet! Ne elégedj meg 
azzal, ami vagy! Próbálj meg az lenni, ami 

lehetnél!”

/Dalnoki Jenő/



EREDMÉNYEINK ELÉRÉSÉT SEGÍTETTE:

 Jó szakmai program elkészítése, amely rövid- és hosszútávon 
biztosítja az utánpótláskorú sportolók eredményes fejlődését,

 Sportot szerető és támogató városvezetés,
 Kiemelkedő kapcsolat kialakítása a fenntartóval,
 Jó kapcsolat az intézmények igazgatóival, testnevelő tanáraival,
 Elhivatott és szakmailag felkészült edzők foglalkoztatása,
 Toborzások és régiós versenyek lebonyolítása,
 Megfelelő létszámú utánpótlás biztosítása,
 Kapcsolattartás a családokkal, szülőkkel,
 Pozitív viszony kialakítása a médiával,
 Megfelelő együttműködés a szponzorokkal és támogatókkal.



Minőségfejlesztés  biztosítása:

• A tehetségek kiválasztása

• Elhivatott,  szakmailag felkészült és sportáguk 
iránt elkötelezett edzők megnyerése

• Megfelelő infrastruktúra biztosítása az 
edzésekhez

• A zavaratlan felkészülés és versenyeztetés 
biztosítása

• A szülők és családok érdekeltté tétele, 
gyermekük fejlődése érdekében



TOVÁBBI CÉLJAINK:

• Megnyerni a város vezetését a támogatásra
• Érdekeltté kell tenni az iskolákat a mindennapos 

testnevelésben való részvételre
• Szakmai segítséget nyújtani Eger város sport- és 

egészségnevelés koncepciójának kialakításához (figyelembe 
véve az új sport-, közoktatási- és önkormányzati törvényt)

• Együttműködést kötni a sportegyesületekkel
• Motiválni a testnevelő tanárokat
• Felkelteni a szülők (családok) érdeklődését az egészséges 

életre nevelésre a sporton keresztül
• Kihasználni a társasági adó adta lehetőségeket (A 

versenyeztetés mellett az infrastruktúra fejlesztés biztosítása és működési 
költség csökkentés)



„Mindannyiunk célja legjobbnak lenni a 
legjobbak között.”

/Michael Schumacher/

Intézményünk egy igazi nagy család!

A legjobb példa erre 

Petrovia József és Lakatos András 

a két boldog Sportiskolás edző és nagypapa, 

kiknek ezúton is gratulálok közös unokájuk 

Lakatos Gréta megszületése alkalmából!

(Aki pont 10 napos!)



A közelgő ünnepekre való tekintettel Áldott, 
Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok 
mindenkinek!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


