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Beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így újabb sportosztályt indul útjára a Gróf Széchenyi
István Általános és Kéttannyelvű Iskolában. A tanulást és a sportot kitűnően ötvöző komoly
hagyományokkal rendelkező osztály újabb diákokat vár soraiba.
Cserépné Varga Veronika
igazgatónő és Jenei János testnevelő egyaránt sikeres „vállalkozásként” aposztrofálta az
önkormányzat hathatós támogatásával újjáélesztett tagozat eddigi tevékenységét. –Jól látszik,
hogy az ide járók mind tanulmányi átlagukat, mind a sportban elért teljesítményüket tekintve
magas szinten teljesítenek- mondta el az igazgatónő. A srácok a sporttal egy olyan pluszt is
kapnak, ami sok mindenre megtanítja őket, és ez csak a hasznukra válik, amit később a szülők
is nagyon akceptálnak.
A sporteredmények tekintetében is igen jók a mutatóink - vette át a szót Jenei János. Sikeresen
szerepeltünk a kerületi diákolimpiákon kívül a fővárosi és az országos megmérettetéseken is,
ami azért is nagy szó, mert olyan sportág-specifikus, nagy múltú intézmények csapatainak is
borsot törtünk az orra alá, akik akár válogatott szintű versenyzőkkel rendelkeztek. Hogy csak
néhány kiemelkedő dolgot említsek: a Csepel DSE Főnix-kupán sikeresen szerepelt
kézilabdacsapatának tagjai szinte egytől-egyig hozzánk járnak, a labdarúgó diákolimpia
budapesti döntőjében szerepelt csapat java is Széchenyis diák, de van úszó, vívó, öttusázó és
vízilabdázó tehetségünk is. Megállapodás áll küszöbön a Csepeli Birkózó Clubbal és a
Csep-Gól FC-vel is, akik komoly szakmai hátteret biztosítanak, csakúgy, mint a Csepel DSEtette hozzá a testnevelő, aki azt is elmondta, hogy immár négytagú az a testnevelői gárda, akik
megfelelő szakmai képesítéssel rendelkeznek az atlétika, a kézilabda, és a labdarúgás terén.
Munkánkat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) helyi kirendeltsége is
maximálisan támogatja, és folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapunk a legkülönbözőbb
helyekről, de az igazi elismerést az jelenti, amikor egy-egy diák szinte „követeli” szülőtől, hogy
ebbe az osztályba járhasson.
- Legfőbb céljaink: a tehetséggondozás és az, hogy a kerületből kilépve méltó módon
képviseljük Csepelt, így az egykori országosan elismert csepeli sporteredmények, sportolók
nyomába eredjünk. A gyerekeknek hatalmas élményt, iskolánknak pedig nem kis büszkeséget
jelentett amikor 2013-ban Nagy László világválogatott kézilabdázó is személyesen tekintette
meg a nálunk folyó munkát és elismerően nyilatkozott intézményünk tevékenységéről.
Fazekas-Zur Krisztina olimpiai bajnok kajakozó is járt nálunk, aki ugyancsak megerősített
minket abban, hogy hasznos, amit csinálunk.
A későbbiekre is bőven akad motivációnk, amihez folyamatosan partnereket keresünk a
hozzánk jelentkező gyerekek személyében. Terveink között szerepel az országban található
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sportakadémiák végiglátogatása (a Puskás Ferenc labdarúgó akadémián már jártunk is),
különböző sporttal kapcsolatos programok, és természetesen az idén 10 éves Jó tanuló, jó
sportoló balatoni táborunk is tárt karokkal várja a diákokat!- zárta a beszélgetést Jenei János.

A szeptembertől induló sportosztályba április 11-ig lehet jelentkezni Jenei János
testnevelőnél a 06/70 334 6621
-es telefonszámon, a
jenei.j@freemail.hu
elektronikus levélcímen, vagy személyesen a Gróf Széchenyi Általános Iskolában.

Légrádi G.
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