Új otthonunkban másodvirágzásnak indult az Airnergy HFC. Néhány év odaadó szervező munkájának
köszönhetően számtalan IX. és a XIX. kerületi iskolát és óvodát tudhattunk partnerünknek. Ekkor alakult ki az az
elképzelés, hogy a magyar labdarúgás felemelkedésének egyetlen útja az lehet, ha a magas szintű sportszakmai
képzést „bevisszük" az általános iskolákba, így téve elérhetővé minden kisiskolás számára tehetségének
kibontakoztatását.
Az alapoktól újraépített egyesületünkben ismét több, mint négyszáz gyermek sportolhatott. Ifjúsági csapataink
több területi és országos bajnoki címet és nemzetközi kupasikert ünnepelhettek.
Az újabb sikerkorszaknak ismét egy kényszerű költözés vetett véget. Az Építők Sporttelep új gazdára talált az
ország legnagyobb klubja, az FTC személyében. Minden bizonnyal a „második otthonunk" helyén felépülő „Fradi
Város" európai szinten is kiemelkedő sportlétesítmény helyszíne lesz. Az Airnergy HFC-nek 2013-ban ismét új
otthon után kellett néznie.
A IX. kerületi Szily Kálmán Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal kötött együttműködési
megállapodásnak köszönhetően sikerült megnyugtató megoldást találni. Az iskola és a kollégium közelsége
páratlan lehetőségeket hordozott magában. A 2014-benévben megalapítottuk a TOP Football Labdarúgó
Akadémiát ahol műszaki informatikusnak tanulhatnak ifjú labdarúgóink. Jelen pillanatban már a VI, évfolyam
beiskolázása van folyamatban.
A mögöttünk álló néhány év is sikerekben bővelkedett számtalan dobogós helyezés mellett ismét sikerült
országos bajnokságban az élen végeznünk. Az elmúlt időszakban futsal szakosztályunk is önálló lábra állt és
szép sikereket értünk el. Mivel a futsalos csapataink a labdarúgó korosztályokra támaszkodnak, így minden
korcsoportban képviseltetjük magunkat. 2015-től a labdarúgás női szakágában is jelen van az Airnergy HFC és
mára megkerülhetetlen tényezővé váltunk. NB II-es csapatunk tavaly a dobogónk végzett, az U19-es leányok
bajnokságot nyertek és több játékosunk kapott meghívót a nemzeti korosztályos válogatottakba.
Jelen pillanatban labdarúgás és futsal szakágakban, mind a női, mind a női szakosztály képviselteti magát a
legfiatalabb korosztályoktól kezdve egészen a felnőtt csapatig. Ez több tucat versenyző csapatot jelent, akik
hétről-hétre megmérettetik magukat a különböző bajnokságokban, Bozsik Programokon és meghívásos
tornákon.
A költözés kapcsán az általános iskolás programunk fókusza a XX. IX és VIII. kerületekre tevődtek át. Továbbra
is meggyőződésünk, hogy az egyesület által biztosított, magas szintű sportszakmai képzést sportiskolai keretek
között lehetne a leghatékonyabban folytatni. A tehetségek megtartása a labdarúgás számára csak úgy
képzelhető el, ha a szülőkre minél kisebb teher hárul gyermekük sportoltatása kapcsán. A VIII. kerületi Vajda
Péter Ének-zenei és Sportiskola ideális helyszín lehetne elképzeléseink megvalósításához, hiszen kiváló
sportiskolai múltja és létesítményeinek fejleszthetősége alkalmassá teszi sportszakmai céljaink
kibontakoztatására.
Hosszú távú célunk egy olyan klub kialakítása ahol az óvodától a felnőtt kor küszöbéig nem csak a sport
területén, de partner intézményeink segítségével- a közoktatás világában is támaszkodhatnának az Airnergy
családra ifjú labdarúgóink. Reményeink szerint az így támogatott gyermekekből egészséges és sikeres felnőttek
lesznek és az a törekvésünk, hogy akadjon közöttük néhány, aki majd kiemelkedő labdarúgó pályafutást
teljesíthet be.
Az Vajda Péter Sportiskola és az Airnergy FC együttműködésének bemutatása:
A Vajda Péter Sportiskola és az Airnergy FC együttműködése a 2016-2017-es tanévben indult, és napjainkban is
sikeresen működik. Az egyesület együttműködési megállapodást kötött az iskolával, labdarúgó tömegsport
foglalkozások megtartására, valamint az iskola intézményi Bozsik programban való részvételének szakmai
felügyeletére, és koordinálására.
Az elmúlt évek alatt, az iskolai tömegsport edzésekből egyre többen kerültekbe az egyesület kiemelt korosztályos
csapataiba és lettek az Aimergy FC igazolt labdarúgói.
A mind két fél által sikeresnek tartott együttműködés tapasztalatai alapján, a Sportiskola és az Airnergy FC a
2019-2020-as tanévben labdarúgó osztály indítását tervezi.

Az úgynevezett „pre akadémiai" program keretein belül, elképzeléseink szerint egy előzetes kiválasztási folyamat
után, 24-28 fős osztály kerülne kialakításra. Az osztály kialakításakor, lehetőség szerint kétharmad fiú,
egyharmad leány kerülne beiskolázásra.
Az Airnergy FC által biztosított sportszakemberek segítségével, a kerettantervbe illeszkedve kiemelt óraszámban
foglalkoznának a tanulók a labdarúgás alapjainak elsajátításával.
Az iskolai labdarúgás legfőbb célja, hogy a játékon keresztül minél több gyermek és fiatal (fiú és lány egyaránt)
fedezhesse fel a labdarúgás élményét. A pozitív hatások eredményeképpen pedig rendszeresen jelenjen meg a
szabadidős tevékenységek között is. Az iskolai labdarúgás oktatási szemlélete a játékosságra és a
játéktevékenységre épít, amelynek egyszerűnek, izgalmasnak és örömtelinek kell lennie. A játéktevékenység a
legfőbb motiváció a tanulók számára, amely segítségével autentikus körülmények között kezdődik meg a sportág
alapjainak elsajátítása. A legtöbb gyermek számára a labdarúgás egyet jelent a szórakozással, a társas együttlét
és az önkifejezés fő formájával. Mindezeken túl a labdarúgó játékokban megjelenő, egyéni és társas
problémamegoldást kívánó helyzetek a motoros szférán túl kiválóan fejlesztik a szociális és kognitív
képességeket.
Az alsó tagozatos testnevelésben a tanulók alapvető mozgásmintáinak és mozgáskészségeinek kialakítása,
formálása, illetve a szabályozott mozgásvégrehajtás alapjainak elsajátítása a legfontosabb cél. Ebből fakadóan
az alapkészségek mozgásmintáinak megszilárdulása, magabiztos végrehajtásuk kialakulása kiemelkedően
fontos ebben az időszakban, melyek a hatékony és gyors mozgástanulás, továbbá a bonyolultabb sportági
mozgások az iskolai labdarúgás alapfeltételeiként jelentkeznek. A labdarúgó tevékenységek során a természetes
hely- és helyzetváltoztató mozgások mellett hangsúlyosan fejlődnek a manipulatív mozgások. A labda rúgása,
megállítása, görgetése, dobása, elkapása és különböző testrészekkel történő kezelése a labdarúgó játékok
sajátos készségcsoportját képezik, amely hozzájárul a szem-kéz és szem-láb koordináció fejlődéséhez.
A program elindításához elengedhetetlenül szükség van a megfelelő infrastruktúra kialakítására. Az Airnergy FC
a rendelkezésére álló TAO források segítségével a VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzattal együttműködve
szeretne a Vajda Péter Sportiskola területén a program megvalósításához megfelelő műfüves labdarúgó pályát
megépíteni. A pályához épülne egy könnyűszerkezetes öltöző épület is, így a tervek szerint az új
sportlétesítmény különálló egységként működhetne az iskola működésétől függetlenül. A pályát téli időszakban
sátorral szeretnénk befedni, ezzel biztosítva a foglalkozások megtartásának évszaktól független folyamatosságát.
Az új létesítmény természetesen nem csak a labdarúgó osztály számára teremtené meg a megfelelő tárgyi
feltételeket, hanem az iskola valamennyi tanulója számára elérhető lenne, a mindennapos testnevelés órák, az
iskolai és kerületi sportrendezvények keretein belül.
A létesítményfejlesztés finanszírozása:
A fejlesztés finanszírozása 100%-ban (70% TAO támogatás + 30% önrész) az Airnergy FC által biztosított
forrásból valósulhatna meg, ami az egyesület rendelkezésére áll. A beruházás összértéke bruttó 104.431.790.-Ft.
A létesítmény tulajdonjoga:
Az új létesítmény átadás után 30 napon belül az Önkormányzat tulajdonába kerül.
A létesítmény üzemeltetése:
Az Airnergy FC vállalja a létesítmény üzemeltetését.
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