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A Projekt bemutatása: 
A Szitakötő SE célul tűzte ki hogy a windszörfözésen keresztül növeli a fiatalok sportolással 
töltött idejét és a helyi lakosság életminőségét, hogy közösséget épít a szabadidősportokon 
keresztül és a vízi-sportolóknak felhívja a figyelmét a térség természeti értékeire. 
 
A projektünk megvalósításához a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület által 
koordinált LEADER pályázaton keresztül adódott lehetőségünk, ahol a helyi 
értékfejlesztéshez a hozzánk és partnereinkhez közel álló területen, a sporton keresztül 
kapcsolódtunk be. 
 
A megvalósult projekt segítségével a jövőben sportolási lehetőséget tudunk biztosítani az 
általunk vállaltak szerint. 
 
Helyi együttműködések 
A projekt megvalósítása során több helyi partnerrel működtünk együtt. 
 
Tubel Blanka e.v. a fenntartási időszak során következő sportprogramjainkban lesz 
partnerünk. Evezős és vízi sportokban szerzett jártassága olyan tapasztalat, melyet kevés 
más vállalkozó birtokol a környéken. Egyesületünkkel összefogásban, a megvásárolt 
sporteszközöket felhasználva olyan sportrendezvényeket szervezhetünk, ahol teljes 
osztályok vagy nagyobb csoportok sportolását is tudjuk majd biztosítani. 
 
Just Creative Kft. a pályázat jövőbeni marketingstratégiájának kidolgozása kapcsán volt 
partnerünk. Szakértelmüket ötvöztük a mi sportolás terén szerzett tapasztalatainkkal és 
felmérve a tókörnyéki lakosság igényeit olyan programokat és szolgáltatásokat dolgoztunk ki 
melyek kiemelkedően vonzóvá teszik egyesületünket a versenytársak között. 
 



A szintén velencei székhelyű Spirulina BT már évek óta megbízható partnere a 
vízi-sporteszközöket keresőknek. Szakértelmük, a piaci és a helyi adottságok ismerete nagy 
segítségünkre volt a megfelelő sporteszközök kiválasztása során. A sporteszköz-parkunkat 
úgy állítottuk össze, hogy a kezdő, amatőr és versenysportolók számára is rendelkezzünk 
olyan felszereléssel, amellyel biztosítani tudjuk számukra a tudásszintjüknek megfelelő, 
biztonságos sportoláshoz szükséges sportfelszerelést. 
A Spirulina Bt által forgalmazott BIC és Nova termékek a jövőben az egyesületünk 
sporteszközei között megtalálhatók lesznek, ezzel is segítve partnerünket az általa 
forgalmazott termékek népszerűsítésében. 
 
Helyi lakosság - Aktív szabadidősport, egészségmegőrzés 
A helyi lakosság közösséggé kovácsolása során hatalmas szerepe van a szabadtéri 
sportolásnak. A kialakult járvány helyzetben a szabadtéri sportolás vált az 
egészségmegőrzés legbiztonságosabb formájává. Tehát az egyéni sportolás a közös 
élményeken keresztül összeköti az embereket, közösséget alakít, erősíti a közösséghez 
tartozás érzését. 
 
Turisztikai célcsoport 
A tó környéki sportszolgáltatások célcsoportját nem lehet egyértelműen a helyi amatőr vagy 
a visszatérő versenysportolókra korlátozni. A pénzügyi fenntarthatóságunkban a turisztikai 
célú sportszolgáltatásoknak jelentős szerepe van. Az újonann beszerzésre került 
eszközpark versenyképessé teszi egyesületünket a kizárólag profitorientált cégek között is, 
ezzel biztosítva, hogy forrásainkat a közösségi és sportcéljainkra fordíthassuk. 
 
 
Versenysportolók, utánpótlás korosztály 
Az utánpótlás nevelés fejlesztése, versenyzési lehetőségek biztosítása, a tehetséges szörf 
versenyzők számára. Gyerektáboraink alkamával egy nagyobb merítésből tudjuk 
kiválasztani a tehetséges versenyző jelölteket, akiknek a versenyfelszerelést is biztosítunk a 
Bajnokságokon való megmérettetésekre.  
 
 
Fejlesztések, eszközbeszerzés bemutatása: 
A pályázat megvalósítása során több eszköz került beszerzésre. 5db vitorla és 3 db deszka 
került beszerzésre, így több sportoló egyidejű sportolására van lehetőség. A Nova vitorlák, 
könnyű súlyának köszönhetően már a gyerekekkel is elkezdhetjük a szörfözés oktatását. Az 
innovatív “foil”-uszony napjaink legmodernebb ága a sporton belül. A haladó tudás szintű 
szörf felszerelésekkel aktív és lelkes tanulóink és oktatóink tovább csiszolhatják tudásukat.  
 
Kis méretű vitorlák beszerzése is történt a kezdők és gyerekek számára, ami azért 
különösen fontos, mert a könnyített felszerelés használata során a gyerekek kisebb 
erőkifejtéssel is sikereket érhetnek el a tanulás felé vezető úton. 
 
A beszerzésre került eszközpark kiemelkedő darabja a fent említett “foil”, mely egy speciális 
uszony, a szörfözés új olimpiai osztályának technikája sajátítható el vele. 
 
 
 



Szervezetfejlesztés 
Szervezetünk fejlesztésében azért nagy lépcsőfok, hogy több eszköz áll rendelkezésre, mert 
ezáltal növelni tudjuk tanulóink és oktatóink létszámát. Elindulhatnak versenyzőink a Magyar 
Szörf Bajnokságon.  
 
Az aktívan sportolók számára a foil egy új és innovatív sporteszköz, ami azt jelenti, hogy a 
szörfdeszka kiemelkedik a víz felszíne fölé. 
 
Fenntarthatóság 
A mérföldkő elérését követően rendelkezésre álló új sporteszköz-parkunk és az így újonnan 
létrejövő sportszolgáltatások fenntarthatóságának biztosítása a következők szerint alakul: Az 
újonnan megvásárolt eszközeink lehetővé teszik, hogy a kezdő sportolóktól a 
versenysportoló gyerekekig bezárólag mindenki számára tudjunk a szörfoktatás és edzések 
során felszerelést biztosítani. A két darab megvásárolt BIC Techno 293 D típusú 
szörfdeszka magas minősége és strapabíró kialakítása hosszútávon biztos verseny-eszköz 
lesz a sportolóink számára. 
 
Megvalósítás további eredményei 
A projekt megvalósításával szervezetünk olyan motívációra tett szert, mely sikeresen 
átsegített minket a mögöttünk álló időszakon. Fiatal egyesületként is lehetőségünk nyílt 
európai uniós források segítségével helyi célokért, helyi vállalkozókkal és szervezetekkel 
együtt dolgozni egy élhető és fenntartható Velencei-tavi jövőképért. 
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