
Kedves Elnökségi Tagok! 

 

Engedjétek meg, hogy bemutassam az ATTE bocsa szakosztályát. 

A szakosztály közel 17 éve működik azzal, hogy közreműködésem mellett csatlakoztunk az akkor 

Magyar Bocsa Szövetségnek hívott szövetséghez, amit ma már Magyar Golyósportok Szövetségének 

hívnak. A kezdetekben először a szövetség társelnöke voltam, jelenleg pedig egyszemélyben az elnöke 

vagyok és a szakmai munkáért felelős személy, főleg utánpótlás vonalon. Nagy szerencsénkre 4 évvel 

ezelőtt 4 lelkes ifi csatlakozott a golyósportokhoz és Angyalföldi TTE-hez, akikkel 2019 már nagyszerű 

eredményeket tudtunk elérni. Hetente kétszer kedden és pénteken 17-19 óra között rendszeresen, 

elhivatottan járnak edzeni, még ott is maradnak néha a felnőttek edzésén péntekenként. 

2019-ben a sok edzésnek és főleg annak, hogy a ifiket beneveztük 2018 óta a felnőtt egyéni és páros 

bajnokságokba, taroltak a versenyzőink a magyar bajnokságokban. Az U18 egyéni versenyen Perger 

Patrik, Rácz Gergő, Rácz Lili sorrendben végeztek, Rácz Eszti pedig rendszeresen megnehezítette a 

„nagyok” dolgát. A Magyar Kupában a staféta csapatversenyben 3. helyen végeztek. Gergő és Patrik a 

felnőtt egyéniben 4-5. helyen végzettek, Lili fantasztikus teljesítménnyel megnyerte a felnőtt női 

bajnokságot (a 2019/2020 versenyt is már megnyerte!!!). A nyílt felzárkóztató páros bajnokságban Lili 

2. helyen végzett, Patrik pedig Gergővel indulva, pedig 3. helyett szerzett. Ezzel a teljesítményekkel 

indulási jogot nyertek a Németországban Gersthofenben rendezett U18 Európa Bajnokságon 4 

kategóriában indultak és mindenhol megszerezték 1-5. helyezésért járó VB kvalifikációs indulási jogot 

Magyarországnak! Ráadásul Patrik és Gergő bejutott a döntőbe a fiú páros versenyben, de ott még az 

olasz fiatalok megoldhatatlan feladatot jelentettek. Na majd a világbajnokságon! Felnőtt vonalon 3 

férfi egy női versenyzőnk van, folyamatosan ajánlom az egyesületet az újonnan érdeklődő 

játékosoknak, vagy a sportághoz visszatérő játékosoknak. 

Személyemben OKJ-s golyósport edző és sportmenedzseri van a sportágban, ezért minden edzésre 

készülök, amikor velük 2 hetente találkozom (ilyen a munkabeosztásom), de írok nekik arra a hétre is 

edzéstervet amikor nem találkozunk, amit mindig maradéktalanul betartanak. Sándor Péterrel kísérjük 

el a külföldi versenyekre a fiatalokat, Péter delegáció vezetőként segít ezeken az eseményeken, több 

nyelven is kiválóan kommunikál. 

Az edzés feltételek adottak, de nem kiválóak, mert a pálya talaja nem felel meg a nemzetközi 

szabványoknak, de legalább fedett pálya és időjárási körülményektől függetlenül tudunk edzeni. 

Minden versenyzőnknek van saját golyója, ami a szakághoz elég fontos, mert mind a mérete, súlya 

bizonyos keretek között változik az eszközöknek, ehhez a versenyzőknek hozzá kell szokni. Két új vagy 

használt pályafelület jó lenne, de kb. 6-8 millió forintos beruházás lenne, szállítással és beépítéssel 

együtt. 

A becsatolt képet azért küldöm, mert egy iskolai programhoz kapcsolódóan, az angyalföldi lakosok vagy 

a tagjaink gyerekei felé szeretnénk nyitni, de természetesen bárkit szívesen látunk. Örülnénk, ha az 

ATTE Facebook oldalán ez a plakát megjelenhetne, papír alapon is elkészült, esetleg az Újpalotai 

Sporttelepen is kihelyezhetnénk. Szerepeltünk Patrikkal és Gergővel a Digisport Reggeli adásában, 

illetve folyamatosan kapunk felkéréseket a Kult13 angyalföldi divíziótól a kerületi Lakóközösségi 

napokon és a Családi és Életmód napokon. Az ifi játékosainkkal járunk a Magyar Szabadidősport 

Szövetség Családi és Beactive Night programjait. A programokra játékosainknak közreműködői díjat 

állapítunk meg, de ezeket beépítjük a nemzetközi versenyek utazási, vagy szállásköltségeibe. 



2020-as terveink. Reméljük az októberi U18 VB nem kerül halasztásra, folyamatosan készülünk rá, a 

távolságtartás szabályainak megfelelően két játékossal 2 órai váltásban hetente egyszer edzéseket 

tartunk. A tavalyi jó szereplés kapcsán meghívást kaptunk augusztus 1-re az ausztriai Innsbruckba egy 

rangos U18 tornára, bízunk benne a járvány addigra annyira visszahúzódik, hogy meg is rendezhetik 

osztrák barátaink, mert a világbajnokságra való felkészülésben nagyon fontos lenne, ráadásul a verseny 

előtt ott 3 napos edzőtábort is terveztünk. 

Felajánlásom lenne, hogy egyszer lehetne kihelyezett elnökségi ülést a későbbiekben tartani a 

Városligeti Edzőbázison, ahol megismerhetne az elnökség a körülményeinkkel. 

Szeretném megköszönni az egyesületnek és az elnökségnek az eddigi támogatást, különösen az EB 

szereplésért kapott Decathlon vásárlási utalványt, játékosaink nagy örömmel használták fel új 

sporteszközök, ruhák vásárlására. 

 

Tisztelettel 

 

Kecskés Péter 

 

 

 

 

 



 


