
 

 

 

Gyermek és Ifjúsági bizottság beszámolója 2021 év. 
 

A Gyermek és Ifjúsági bizottság a 2021-es évben el tudta indítani az Ovi Foci Kupát a pandémia után, 

melyet nagy örömmel fogadtak az Intézmény vezetői és a kispajtások is. 
 

Az Ovi Foci Kupa első fordulóját 2021. június 24-én szervezetük a Margaréta tagóvodában 12 

dunaújvárosi óvoda részvételével. A kupát a Százszorszép tagóvoda  csapata nyerte. 
 

Az Ovi Foci Kupa második fordulóját 2021. szeptember 27-én szervezetük az Eszterlánc tagóvodában 12 

dunaújvárosi óvoda részvételével. Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, így az óvoda termében 

kellett lebonyolítani a kupát, melyet az Eszterlánc tagóvoda dolgozói remekül oldottak meg. A kupát a 

Római tagóvoda csapata nyerte meg.  
 

Az Ovi Foci Kupa harmadik fordulóját 2021. december 3-ára terveztük a Gárdonyi Géza Görögkatolikus 

Általános Iskolába, de a Covid19 vírushelyzetre tekintettel, egyeztetve az intézményvezető asszonnyal az 

a felelősségteljes döntés született, hogy a tornát 2022 tavaszára tesszük át. 
 

Az Ovi Foci Kupán rengeteg segítséget kaptunk Gyenes Évától, az óvoda vezetőitől, dolgozóitól, Tóth 

Imrétől, Horváth Attilától, Karmacsi Tamástól és további támogatóinktól is. Neszvecskó Zorica bizottsági 

tagunk pedig nagyon jól mutatkozott be a bizottságban és nagyban hozzájárult a kupák sikeres 

megszervezéséhez. 
 

Újabb támogatókat tudunk bevonni az Ovi Foci Kupa programjába, amellyel még több ajándékot 

kaphattak a gyerekek! 
 

A Suli Foci és a Centrum Kupa bajokságokat még elindítani sem tudtuk. Sajnos a dunaújvárosi 

sportlétesítmények bérlése nehézségekbe ütközik (anyagi, szakmai), ezért lehet, hogy egy tavaszi nyári 

időszakban kellene megrendezni a Suli és a Centrum kupát. 
 

A következő évre ki kell találunk egy új bajnoki rendszert vagy kupát, hogy a Suli és a Centrum 

Bajnokság / Kupa valamilyen formában megrendezésre kerüljön! 
 

Terveinkben szerepelt a Carissa kupán a 0. napon az U9 csapatok megversenyeztetése is, de a kupa nem 

kerül megrendezésre így a további szervezést leállítottuk. 

 

A 2022-es évben szeretnénk folytatni az Ovi, Suli és Centrum kupákat. 
 

A Gyermek és Ifjúsági bizottság eseményeinek támogatói: Diablo Pizzéria, Campus étterem, Shell 

Dunaújváros, V2 Motorock Cukrászda, Hungast Kft, Carissa Sportegyesület, Alba Fructus Kft, 

Pusztaszabolcsi Tej, MezDepo, Varázs Kép 
 

 

Gyermek és Ifjúsági Bizottság tagsága:  

• Petrás Gábor elnök 

• Gyenes Éva alelnök 

• Dudar Katalin tag, Horváth Attila tag, Lassingleitner Fruzsina tag, Neszvecskó Zorica tag 

 
 

Dunaújváros, 2021. november 19.  Petrás Gábor DLSZ Gyermek és Ifjúsági Bizottság elnök 


