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A Kőbánya Sport Club versenyzőinek 2009. évi Nemzetközi eredményei. 

1. ÚSZÁS: 

a, Ifjúsági Európa -bajnokság, 2009. július 08-12. Prága. 
KOZMA DOMINIK 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz, 1 negyedik helyezés 
BERNEK PÉTER 2 ezüst, 1 bronz, 1 negyedik helyezés 
PULAI BENCE 1 ezüst, 1 bronz, 1 hetedik helyezés 
DOBÁR ÉVA 1 ötödik, 1 hatodik helyezés 

b, Felnőtt Világbajnokság, 2009. július 26-augusztus 02. Róma 
CSEH LÁSZLÓ 1 ezüst, 1 bronzérem 1 kilencedik helyezés 
DARA ESZTER 1 hatodik helyezés 
BERNEK PÉTER 1 kilencedik helyezés 
c, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál / EYOF /, 2009. július 18-25. Tampere. 

DUSKA IVETT 1 negyedik helyezés 
/ Edzők: Túri György és az úszószakosztály edzői kollektívája / 

2, KAJAK-KENU: 

a, Felnőtt Európa Bajnokság, 2009. június 25-28. Brandenburg. 
KUCSERA GÁBOR 1 db ezüstérem 

b, Felnőtt Világbajnokság, 2009. augusztus 13-16. Dartmouth. 
KUCSERA GÁBOR 1 db ezüstérem, 1 hetedik helyezés 

c, U23 Európa Bajnokság, 2009. július 16-19. Poznan. 
HADVINA GERGELY 1 db arany, 1 db bronzérem 

/ Edző: Sári Nándor/ 

Mint minden évben így az idén is a tájékoztató elkészítésével legfőbb 
célunk, hogy áttekintést adjunk a Kőbányai Képviselőtestület részére a sport
egyesület éves tevékenységéről. 

Mozgalmas és eredményes négy év után, Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzatával 2009. január 1-jétől 2012. december 31.-éig tartó 
együttműködésben állapodtunk meg a sporttörvényben, valamint a Kőbányai 
Önkormányzat sporttevékenységével kapcsolatos önkormányzati rendeletben 
foglalt célok megvalósítása érdekében Kőbánya, illetve a magyar sporttársa
dalom javára. Az együttműködés kereteit a Szerződő Felek a fenti célkitűzés 
megvalósítása érdekében az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az önkormányzatok
ról szóló 1990. évi LXV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör
vény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezéseinek figyelembe vé
telével állapították meg. 

Terveink és célkitűzésünk a 2009-es évben sem változtak. Egyesületünk 
célkitűzése, hogy Kőbánya és a környező kerületek lakosainak, különösen az 
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utánpótláskorúak részére, biztosítsa a rendszeres mozgást, az Önkormányzat 
sportfejlesztési / 2007-2010 / programjában leírtakkal összhangban. 

Éves feladatokról és eredményekről rendszeresen tárgyaltunk egyesüle
tünk elnökségi értekezletein, valamint tájékoztattuk tagságunkat az éves kül
döttközgyűlésen. Számvizsgáló Bizottság élére új elnök került, Kertész Éva 
személyében, aki éves ellenőrzései folyamán több módosítást javasolt pénz
ügyi szabályzataink és alapszabályunk megújításához / 2009. szeptember 30-
án rendkívüli küldöttközgyűlést tartunk, ahol módosítjuk alapszabályunkat /. 

Egyesületünk tagja lett a Magyar Olimpiai Bizottságnak, elnökünk Öcsi Gá
bor MOB kitüntetést kapott, valamint Túri György úszószakosztályunk vezető
jét Kőbánya Díszpolgárának választották. 

A Kőbányai Polgármesteri Hivatallal és annak főosztályaival, különöskép
pen a Sport, Ifjúsági és Civil kapcsolatok főosztályával, együttműködésünk jól 
működik. Rendszeresen tájékoztatjuk egymást, fontosabb egyesületi, és kerü
leti eseményekről. Részt veszünk mindazon testneveléssel, sporttal, rekreáci
óval kapcsolatos feladatok elvégzésében, amelyre felkérnek bennünket. 

Egyesületünk gazdálkodása kiegyensúlyozott, költségvetési eredményei az 
elvártak szerint alakultak, mely köszönhető a szakosztályok és az apparátus 
megfontolt költségvetési tervének és azok időarányos, takarékos teljesítésé
nek. A 2009-es évre 100.000.000.- Ft., bevételt terveztünk, augusztus 31-ig 
78.151.000.-Ft érkezett meg egyesületünk számláira / 43% Önkormányzat, 
28% ÖM Sport szakállamtitkárság, 21% Szakosztályok tagdíjbefizetései, 0,3% 
Pályázatok, 7,7% Egyebek, benne bank bevét, támogatások /, egyesületünk 
működésére 15%, versenysport 79%, és szabadidősport 6%, szakosztályaink 
kiadásaira összesen 74.441.OOO.-Ft-ot költöttünk. 

Könyvelésünk továbbra is az aktuális előírásoknak megfelelően, áttekinthető
en, szakosztályokra / verseny és szabadidősport /, tevékenységi témákra, 
széttagoltan történik / úszóknak, birkózóknak külön bankszámlán /, a pénzünk 
mozgása folyamatosan követhető. A kerületi önkormányzati támogatást, -
mely rendszeresen havonta került átutalás formájában egyesületünk számlájá
ra - rendeltetésszerűen, az elfogadott tervek alapján használtuk fel. Az Ön
kormányzati és egyéb pénzek időben kerültek átutalásra a szakosztályok 
bankszámlájára. 

Szervezetünk pályázatai rendszeresen elérik céljukat. Minden lehetősé
get megragadtunk annak érdekében, hogy minél több szervezet által meghir
detett pályázaton részt vegyünk. 
Pályázatot nyújtottunk be: a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványhoz, a 
Nemzeti Civil Alaphoz. Versenysport szakosztályaink / úszó, birkózó, kajak
kenu /, az elmúlt évi eredmények alapján, az ÖM szakállamtitkárságán keresz
tül műhelytámogatásban a Sportegyesületek Országos Szövetsége, és a Ka-
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jak-kenu Szövetség javaslatára pedig verseny és utánpótlás támogatásban 
részesült. Ebben az évben még lehetőségünk lesz a fővárosi pályázatokon 
részt venni. 

Diáksport, utánpótlás-nevelés. 

Egyesületünk taglétszámának 55%-a utánpótláskorú. Elnökségünk fon
tosnak tartja e korosztály minél több sportágban való foglalkoztatását, vala
mint, azt hogy minél több gyermek kőbányai lakos legyen /jelenleg 60 % /. 
Szakvezetőink elkészítették, és elnökségi értekezleten tárgyaltuk szakosztá
lyaink rövid és hosszú távú utánpótlás nevelési tervét, feladatait. 
Úszó szakosztályunk évtized óta tartó világszínvonalú eredményessége, ver
senyzőink kiváló eredményei elsősorban edzőink kiváló utánpótlás nevelő 
munkájának köszönhető. Szakosztályunk ún. „piramis rendszerként" működik, 
- megelőzve korát, mely a mai évfolyamos (sportiskolái) képzési rendben mű
ködő műhelyek munkájának felel meg. Ennek lényege a „feladásos - évfolya
mos" rendszer. Alapja a megfelelő utánpótlás bázis, melyet csak úgy lehet ki
alakítani, ha a környező intézményekkel; óvodákkal, iskolákkal megfelelő 
munkakapcsolatot létesítünk. 

Az ő példájukat követve kívánják kialakítani utánpótlás-nevelő munkájukat bir
kózóink, akik már eredményeikben is sikeresek, és asztaliteniszezőink, akik az 
elmúlt tanévben első fázisaként a BEM DSE-vel kötött együttműködés kereté
ben az iskola diákjaival edzői irányítás mellett igyekeztek minél több gyermek / 
jelenleg 24 fő /, bevonásával heti két alkalommal egy-egy óra időtartamban 
rendezett edzéseket. A sportág alapjainak elsajátítása, a szabályok megismer
tetése, és megszerettetése az elsődleges cél. Hozzájuk kapcsolódik még az 
öttusa és a kajak-kenu, mely sportágak megismertetése elsősorban a legfon
tosabb cél. 

Fiatal sportolóink részt vesznek a Héraklész Bajnokprogramban, sportági mű
helyeink a Sport XXI. Programban, kiemelt versenyzőink a Héraklész Csillag
programban, valamint edzőink a patrónus-programban. 

Ennek megfelelően megállapodási szerződéseket meghosszabbítottuk, meg
újítottuk, vagy újat kötöttünk a környék óvodáival, általános iskoláival, középis
koláival. A szerződések tárgya az úszó sportág óvodai, iskolai és birkózó, asz
talitenisz, kajak-kenu és öttusa sportágak iskolai, kereteken belüli munkájának 
elősegítése, koordinálása, a kiválasztást követően pedig a versenysportba va
ló beintegrálódás, majd azt követően a versenysport feltételeinek biztosítása, 
ezzel szinkronban az úszó, birkózó, asztalitenisz, kajak-kenu és öttusa sport
ágak népszerűsítése. 

A verseny és szabadidősport segítése, valamint a kerületi diáksport szak
mai segítség nyújtása érdekében, együttműködésünket folytatjuk a X. kerületi 
Diáksport Bizottsággal, valamint a kerületi általános iskolákkal, különös képen 
a Bem József, a Kápolna téri, az Üllői-Bánya, Szent L. tér, Kada utca és 
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Harmat 196-os általános iskolákkal, valamint az iskolákkal együttműködő di
áksport egyesületekkel is. 

Részt vettünk a kerületi iskolai rendszer szakmai részének kidolgozásában. 
Testnevelők oktatása az úszó sportágban, valamint a birkózás és kajak-kenu 
sportágakban. 2008. szeptember hónapban Kiss Miklós tartott előadást 
úszásban, valamint ez évben Péteri András a birkózásban és Sári Nándor a 
kajak-kenu sportágban. 

Verseny-élsport, szabadidősport. 

A rendszeresség, folyamatosság elvét egyesületünk sportmunkájában el
sősorban a szakosztályokban tudjuk megvalósítani. Év elején, a szakosztály 
vezetők javaslatát figyelembe véve, amatőr sportolóinkkal, valamint az edzé
seket vezető edzőkkel, meghosszabbítottuk, ill. megkötöttük a szerződéseket. 
Szakosztályi struktúránkon az eredményes pekingi olimpia után nem változtat
tunk. Az elnökség véleménye, hogy abban a szervezeti formában működjön 
továbbra is, amelyben eddig is működtünk. Önkormányzati megállapodás 
négy évre megtörtént, egyesületünk továbbra is a versenysport mellett a sza
badidősportos szakosztályok működését is támogatja. 

Új szakosztályt alakítottunk, az öttusát, / 2009. 07. 29-én a Magyar Öttusa 
Szövetség tagjai közé felvette /, mellyel kezdetben lehetőséget tudnánk adni 
úszószakosztályunk fiatal sportolói részére, akik az öttusa sportág kezdeti 
számában az úszás és futás / két tusa, biathle / versenyezzenek. Ez a formá
tum azon fiatalok részére is megfelelő lehet, akik az úszóosztályban nem ér
nek el jobb eredményeket, az öttusa sportágban is kipróbálhatják magukat. 
Természetesen a kőbányai iskolákkal is felvesszük a kapcsolatot a sportág 
kerületi népszerűsítésével kapcsolatban. 
2009 márciusában megalakult az úszó mesteredzők tíztagú tanácsa. Elsődle
ges feladata a hazai szövetség elnökségének segítése. Egyesületünk képvise
letében három mesteredző, Pecsics Zsuzsa, Kiss Miklós és Túri György tagja 
a tanácsnak. 

A Magyar Olimpiai Bizottság „Bay Béla sportágfejlesztési programijának egyik 
kedvezményezettje az úszósportágban Friedl Bernadett úszó szakedző. 

Úszó szakosztályunk legfontosabb célja volt, valamint legfőbb tevékeny
sége, hogy az egyesületünk úszószakosztályában sportolóknak biztosítsa a 
rendszeres edzési lehetőségeket, feltételeket. Az óvodás korútól kezdődően 
az iskoláskorúig, egészen a felnőtt válogatott versenyzőkig végzik úszóink ko
ra reggeltől késő estig edzéseiket, tíz edző irányításával, illetve segítségével. 
Edzőink, de az idősebb, eredményesebb versenyzőink is, a tehetséges gyere
kek felkutatásával, „toborzásával", komoly szervezőmunkával az úszó sportág 
népszerűsítése érdekében is kifejtik tevékenységüket. 
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Fontos feladat volt számukra, hogy a mennyiség mellett, a minőségi képzés, 
melynek eredményeként a későbbiekben versenyzőink elindulhattak a Buda
pesti, Megyei, Vidéki, Diák, valamint a Magyar Úszó Szövetség versenyein, 
országos korosztályos bajnokságain. 

Ez évi célja szakosztályunknak megvalósult, az országos korosztályos bajnok
ságokon, mint egyéni, mint váltó számokban sikeresen szerepeltek, mely alap
ján a nemzetközi és hazai viszonylatban is a legjobb egyesületek között je
gyeznek. Sikeresen szerepeltek válogatott ifjúsági sportolóink az EB-n, vala
mint válogatott sportolóink a világbajnokságon. 

Az év folyamán szakosztályunk tagjai, különböző hazai és nemzetközi korosz
tályos versenyeken / számuk 34, / vettek részt. A korosztályos országos baj
nokságokon 76 arany, 56 ezüst, 47 bronz, érmet szereztek versenyzőink. Egy 
rövid pihenés után szeptemberben kezdték meg a felkészülést a 2010-es esz
tendőre, az első alkalommal megrendezésre kerülő szingapúri nyári ifjúsági 
olimpiai játékokra valamint a budapesti Európa-bajnokságra. Még ebben az 
évben, legjobbjaink a rövidpályás Magyar és Európa-bajnokságon vesznek 
részt. 
Nagyszerű nemzetközi és hazai eredményeket elért felnőtt és ifjúsági sportoló
ink mellett meg kell említeni utánpótlás korosztályos versenyzőinket is / Parnó 
Roland, Benke Balázs, Deák-Bili Gyula, Zombai Annamária, Berky Fruzsina, 
Dombrádi Ákos, György Réka, Szabó Norbert, Kovács Zsanett, Pulai Vince, 
Kádas Vivien /, akikről néhány év múlva hallani fogunk kiváló eredményeik el
érése után. 

Külön szeretnénk kiemelni az úszókat, felkészítő edzőket a „ a KSC edzői kol
lektíváját", akik Túri György vezetőedző irányításával sikeresen készítették fel 
versenyzőinket a hazai és nemzetközi versenyekre. 

Birkózó szakosztályunk, a 2008. év végén elkezdett, és a 2009. év ele
jén folytatott alapozó munkát a versenyzők tudásuk, képességük túlszárnyalá
sával igyekeztek elvégezni. Erőnléti fejlődésüket a felmérések eredményei 
mutatják. Az év elején megrendezett versenyeken fejlődésük aranyérmek 
megszerzésével is mérhetővé vált. Az első félévben 16 aranyérem, 18 ezüst
érem, 27 bronzérem és 15 ötödik helyezés fémjelezte a szakosztály munkáját. 
Rögler Gábor a junior OB-on bronzérmet szerzett. Sárkány Vivien minden 
rangsorversenyt megnyert, sajnos az Országos Bajnokságon nem sikerült 
megismételni jó teljesítményét, így saját korcsoportjában a diákok között 
bronzérmet szerzett. Őt is nagyon bántotta ez a kisiklás és egy korcsoporttal 
feljebb a serdülők között ezüstérmes lett úgy, hogy az első fordulóban kétvál
las győzelmet aratott az országos bajnokkal szemben. Felnőtt versenyzőink ne 
hozták ? tőlük elvárt teljesítményt hiszen Gérnyi Dávid és Kálmán Péter „csak" 
ötödik helyen végzett. Különösen bántó hogy csak egy-egy pont jelentette a 
különbséget. A Női bajnokságon Berta Ágnes ezüstérmet Supka Zsófia ötödik 
helyen végzett a felnőttek között. Fábián Katalin megsérült így nem vehetett 
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részt a viadalon pedig Ő biztos éremszerző versenyzőnkként indult volna. 
Utánpótlás korú versenyzőink csak a második félévben bizonyíthatják felké
szültségüket, hiszen nekik szeptember után rendezik az országos bajnoksá
gokat. A diákolimpiákat rendezték az első félévben, ezekben a korosztályok
ban ahol Juhász Péter és Pozsár Attila ezüstérmet Sárkány Vivien bronzérmet 
Orosz Tibor és Horváth István ötödik helyet szerezte meg. A versenyekre jel
lemző volt az igen magas induló létszám így még nagyobb értéket jelent szak
osztályunknak a megszerzett eredmény. 2009. május 28-29-30. között a Kő
bányai Önkormányzat és a Kőbányai SICK főosztály támogatásával szakosz
tályunk tíz versenyző és egy csapatvezető kíséretével Balánbányán /Románia/ 
birkózó versenyen vett részt. Pozsár János csapatvezető beszámolója alapján 
versenyzőink ügyes, jól felépített technikai küzdelemmel magabiztos 11-4 ará
nyú győzelmet értek el a vendéglátó csapattal szemben. 
Hasonló erőpróbákra a jövőben is nagy szükség lenne. Az első félévet egyhe
tes edzőtáborral zárták. Az itt felmért teljesítményeket az augusztusi folytatás
ban szeretnék hasznosítani a második félévben megrendezésre kerülő verse
nyekre. 

Kajak- kenu szakosztályunk, 2009.évi felkészülése zökkenőmentesen, 
az előre kitűzött feladatnak megfelelően, jól sikerült. Köszönhetően az önkor
mányzatnak, akik hathatós segítségükkel biztosították a zavartalan és nyugodt 
felkészülést. Ennek köszönhetően nemcsak felnőtt, hanem junior korosztály
ban is nemzetközi pontokat és érmeket sikerült szerezni. 
A szakosztály vezetői és versenyzői azt gondolják, ha a következő években is 
tovább tudják élvezni az önkormányzat hathatós támogatását, úgy további si
kerek várhatók, mellyel tovább tudják öregbíteni a "KŐBÁNYA" nevet. 

A férfi felnőtt korosztályban 1fő versenyzőnk van, Kucsera Gábor. Ő ezt 
az évet egy hosszabb olimpia utáni pihenővel kezdte, mely az év eleji hazai 
szereplésén nem is.de a nemzetközin sajnos nagyon meglátszott. Terveinknek 
megfelelően az idén megpróbálkoztunk az egyes kajak 1000 méterrel. Idehaza 
könnyen vette az akadályokat, de úgy a hazai VK, mint a brandenburgi EB na
gyon gyengén sikerült. Felüdülést a továbbra is fenntartott K2-500 méter jelen
tett, melyben a VK-t megnyertük, az EB-n ezüstérmet szereztünk. A világbaj
nokságon egy közel kéthónapos, erőltetett, nagyon kemény felkészüléssel si
került bejutni a döntőbe és ott az igen értékes 7-ik helyet megszereznie, amely 
újra visszaadta a hitét az egyes további erőltetésére. Párosban nagyszerű 
versenyzéssel érték el a csodálatos 2. helyet. így azt gondoljuk, összességé
ben igen pozitívan és eredményesen zárta az évet. A jövőre nézve egy sokkal 
hamarabb elkezdett felkészüléssel további fejlődés, előre lépés várható tőle. 

Junior korosztályban a tavalyi évben igazolt Hadvina Gergely nagyon 
szépen fejlődött. Jól kezdte az évet az egyes rangsoroló verseny fő számában 
7. lett, ami igen szép eredmény. Bekerült a felnőtt VK csapatba, ahol a 
Kammerer, Benkő, Molnár, Hadvina alkotta K4-1000 méteren 3. helyezést ért 
el. Utána következő felnőtt válogatón Kammerer Zolival 3. lett K2-
1000méteren sajnos itt még nem tudta "helyettesíteni" Kucsit, így a felnőtt VB 
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szereplés még nem sikerült. Annál inkább a junior Eb, aho l,mint a K-4-es 
egység oszlopos tagja nagy fölénnyel Európa Bajnok lett és ehhez még páro
sult egy K2-500 méteres 3. hely,az építős Dombi Rudival. Fejlődése töretlen 
volt ebben az évben is, a jövőre nézve,az olimpiát is figyelembe véve számí
tunk rá,ha továbbra is így tud fejlődni és sérülés nem gátoljajövőre meg kell 
célozni a felnőtt világversenyeken való indulást. 
Holicza Péter év közben, egy villám igazolással került a szakosztályhoz. 19 
éves fiatalemberről van szó, aki igen jó alapokkal rendelkezik. Az utolsó pilla
natig versenyben volt K1-500 méteren az U-23-as Eb csapatba való bekerülé
sért, de sajnos a végén nem sikerült. Egy nagyon jó szellemű versenyzőt is
mertünk meg benne,és jó igazolásnak gondoljuk, annál is inkább, mert igen 
gyors és a felnőtt 200 méteres válogatón, amely új olimpiai szám, kétszer is 4. 
lett. A jövőre nézve cél az U-23-on való indulás. 

Masters korosztály, Ránitsné Kovács Emma szervezésével továbbra is 
igen lelkesen dolgoznak, bajnoki címmel is büszkélkedhetnek. Összességé
ben mindegyik korosztályban sikerült az idén bajnokságot nyerniük. 

Asztalitenisz szakosztályunk, a 2008. évben az előző évhez viszonyítva 
gyengébben szerepelt a különböző csapatbajnokságokban. 
Az első csapatunk az NB l-ben a kilencedik helyen végzett és egy osztállyal 
lejjebb került. Ennek oka, hogy két él játékos átigazolt évközben más egyesü
lethez, illetve külföldi csapathoz szerződött. 
Második csapatunk a Bp. l/a. osztályban képességének megfelelően játszott, 
dobogós helyezést ért el. Harmadik csapatunk a Bp. l/c. osztályból kiesett és a 
jövőben a Bp. II. osztályban fog játszani. Ez a Csapat is a legjobb ját nélkülöz
te és így nem tudott a várakozásnak megfelelően szerepelni. Negyedik és 
ötödik csapatunk a Bp. II. osztályban jól játszott és a csoportjukban a harma
dik, illetve a kilencedik helyen végzett. A bajnokság befejeztével, az előző évi 
jó szereplésünknek köszönhetően, újból részt vettünk, az olaszországi 
Camerinoban rendezett tornán, ahol az elmúlt évekhez hasonlóan több nem
zet versenyzői vettek részt. Csapataink az 5. Ml. 6. helyen végeztek, mely 
igen jónak mondható a kicsi, de erős mezőnyben. 
Az ősszel kezdődő bajnoki évben a Budapest bajnokságban négy csapatot 
indítunk. Szakosztályunk első csapatát az NB ll-be neveztük, annak érdeké
ben, hogy a nehezen megszerzett jogcímünket a Nemzeti Bajnokságban való 
szereplésre ne veszítsük el. A csapat tagjai utánpótláskorú versenyzők, akik
nek lehetőséget kívánunk adni a magasabb osztályba való szereplésre. 

Kézilabda szakosztályunk, a 2008-2009. évi bajnokságban is egy-egy 
csapatot indított a Bp. l/a és Bp. l/b osztályban. 
A bajnokság befejeződött, sajnos a vártnál gyengébb szerepléssel zárták a 
bajnoki évet. A tavalyinál több nyert mérkőzéssel sem sikerült előrébb végezni, 
de a lelkesedésük töretlen volt a lányoknak. 
A január-februári egységes Budapest teremtornán is indultak. Új barátokra tet
tek szert így már rendszeresnek mondható, hogy Gödön edzőmérkőzéseket 
játszanak. Ennek köszönhetően június 27-én meghívták a csapatot egy kupá-
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ra, amelyen örömmel vettek részt, hiszen új csapatokkal mérhették össze erő
iket. Idén nyáron is a Velence kupán zárták a bajnoki szezont. Az idő is jó volt 
és a mérkőzéseinket is szerencse kísérte, hiszen győzelmet arattak két-három 
olyan csapat ellen, akiket a bajnokságban nem sikerült megverni. Hogy 
edzésben maradjanak - strandkézilabdáztak. Augusztusban részt vettek a 
"Mezey Ancsa" szenior tornán. Szeptemberben indul a Budapest bajnokság, 
melyen egy-egy csapattal képviselik Kőbányát. 

Testépítő szakosztályunk, által működtetett kondicionáló terembe 18 
éves kortól járnak nők és férfiak. A többnyire szabadidős sporttevékenységet 
végző tagjaink súlyzós edzésekkel, vérkeringés-szív és izomrendszerüket te
szik edzettebbé. Természetesen versenyszerűen, többen a testépítés külön
böző szakágaival is foglalkoznak. Négytagú csapatunk, az év elejétől kezdő
dően fő versenyére a Naturál Testépítő Világbajnokságra készült, mely sajnos 
a H1-N1 vírus miatt elmaradt. A hazai Magyar Fitness Kupán Béres Nóra, a 
Bady Fitness kategóriában harmadik helyezést ért el. 

Az év második felében sűrűbb lesz a mezőny, hisz fiatal versenyzőink 
most lesznek először a színpadon. Horváth Tibor, Zsákai László, Kronome 
Zoltán, Bakos Bettina, és Kökény Csaba tapasztalt versenyzőnk a modell ka
tegóriában indulnak. Béres Nóra az IFBB angliai versenyére készül. Verseny
zőink felkészítését Kenderes Attila szakosztályvezető és Taksonyi Erika te
remvezető végzik. 

Természetjáró szakosztályunk, tagjai havi rendszerességgel túráztak 
előre kialakított terv alapján. Éves szinten 15 alkalommal kirándultak. Gyalog
túráik során felkeresték a Budai, a Pilis, a Börzsöny és a Mátra hegység cso
dálatos tájait, de meglátogattak több városunk földrajzi és történelmi neveze
tességeit is. Ott voltak kerületünk, valamint a Budapesti Természetbarát 
Sportszövetség és a Magyar Természetbarát Szövetség rendezvényein. A 
májusi négynapos Gyalogtúrázók XV. Országos Találkozóján, amelynek a 
színhelye az idén Szolnok város és környéke volt. Részt vettek Verőcén a 
harmadik alkalommal megtartott „Erdélyország a mi hazánk" elnevezésű fesz
tiválon. Bejárták a hagyományos Kőbánya Kupa erre az évre kiírt útvonalait is. 
Szakosztályunk vezetője Wagensommer Ferenc több alkalommal részt vett a 
túrizmus kérdéseivel foglalkozó előadásokon. 

Rekreációs szakosztályunk tagjai, a Budapesti Szabadidősport Szövet
ség által meghirdetett sporteseményeken több alkalommal / kilenc / vettek 
részt egyre nagyobb létszámban, köszönhetően a kézilabda csapat és a szak
osztály jó szervezésének. Csapataink, két fordulóval a vége előtt, az össze
tettben az 5. ill. 10. helyen állnak. Kispályás labdarúgó csapatunk a kerületi 
bajnokságokon szerepelt, valamint más szervezetek által kiírt kupa küzdelme
ken is sikeresen. Újjá alakult Harcművészeti szakosztályunk tagjai / egyre na
gyobb létszámban /, többféle ágban / Lo Man Kam Wing-Chun kung-fu, Jiu 
Jitsu, Escrima, Kyokushin karate, Okinawa Kobudo, Kempo karate /, próbálják 
ki tudásukat heti öt alkalommal az egész év folyamán. Szombati napokon az 
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Ihász utcai sportlétesítményen rekreációs szakosztályunk asztaliteniszezői 
sportolnak, akik Budapesti szabadidős eseményeken is képviselik egyesüle
tünket. 

Rendezvényeink közül kiemelkedik az úszók hazai házi versenyei me
lyen a 4 éves gyerekektől egészen a 11 éves korig vesznek részt. Szakosztá
lyunk közösen szervezi a sportfőosztállyal a kerületi úszó diákolimpia verse
nyét a Kőér utcában. 
Birkózóink két alkalommal szerveztek versenyt, melyből kiemelkedett a kerüle
ti Diákolimpia versenye. Július elején Dunavarsányban tökéletes körülmények 
között egyhetes edzőtáborral zárták az első félévet. 33 fő vett részt az alapozó 
és technikai jellegű táborozáson. 
Testépítőink május hónapban, II. alkalommal rendezték meg Fekvenyomó há
ziversenyüket, mely nagy sikert aratott szakosztályunk tagjai körében. Három 
kategóriában mérhették össze erejüket tagjaink. Első alkalommal az idősebb / 
50 év felettiek / Masters kategóriát is indítottunk lelkes sportolóink számára. 
Büszkék vagyunk az eredményeikre. 
Kézilabdásaink augusztusban rendezték meg az ÉGIS SE segítségével, hat 
csapat részvételével a "Farkas Judit Kézilabda emléktornát" is immár 16. alka
lommal. 

Szakosztályaink programjait, eredményeit széles körben terjesztettük a 
Kőbányai Hírekben, a Helyi Téma újságban, a X. ker. kalauzban, a Kőbányai 
Kisokos X. és XVIII. kerületi számában. Több alkalommal írtak helyi lapok 
szakosztályaink valamint sportvezetőink életéről, elképzeléseiről. 
Ez év végére elkészül egyesületünket bemutató reklám anyag DVD formájá
ban, melynek keretében bemutatjuk egyesületünket és szakosztályainkat. Az 
anyagot elsősorban az iskolákba kívánjuk eljuttatni. 

Az interneten megújítottuk honlapunkat / www.kobanvasc.hu /, valamint 
a Kőbányai Önkormányzat honlapján, bővebb és folyamatosabb tájékoztatást 
adtunk egyesületünk tevékenységéről, szakosztályainkról és eredményeiről. 
Néhány kiemelt sportolónk / Cseh László, Kucsera Gábor, Kovács Ágnes / 
önálló honlappal is rendelkezik. 

Tájékoztatónk összefoglalója.  

Egyesületünk számára megnyugtató volt, hogy fő támogatónk a X. ker. 
Önkormányzat, kerületünk nehéz pénzügyi gondjai ellenére, továbbra is fon
tosnak tekinti, és támogatja egyesületünk működését, verseny és szabadidő
sport tevékenységéhez erkölcsi és anyagi támogatást nyújt. 

Elnökségünk értékelte, versenyzőink éves szereplését, mely alapján el
mondhatjuk, hogy olimpikonjaink, válogatott versenyzőink, az országos baj
nokságokon, nemzetközi versenyeken, kivétel nélkül mindent megtettek a si
keres felkészülés és szereplés érdekében. Kiemelkedő munkát végeztek a 
szakosztályokban tevékenykedő edzők is. 
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A 2009. évi időszakról elmondhatjuk, hogy a kitűzött célokat, feladatokat 
az alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően, a Kőbányai Önkor
mányzattal kötött megállapodásban leírt elvárásoknak, valamint Kőbánya 
Sportfejlesztési tervében meghatározottak szerint teljesítettük. 

Mindent megtettünk és a továbbiakban tenni is fogunk, hogy versenyző
ink részére nyugodt felkészülést biztosítsunk, edzőink részére pedig, hogy 
versenyzőink felkészítését, minél zökkenőmentesebben tudják ellátni. Egyesü
letünk további tagjai részére, biztosítjuk a kellemes sportolási lehetőséget, me
lyet szabadidejükben végeznek. 

Budapest, 2009. szeptember 15. 
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A KŐBÁNYA SPORT CLUB úszó szakosztályának bajnoki érmei. 

ARANY EZÜST BRONZ 
ÉV BD C GY S 1 F BP R N E BD C GY S I F BP R N E BD C GY S I F BP R N E Ossz. 
2005 1 0 2 5 1 14 13 9 4 12 9 0 1 2 5 6 11 8 1 5 4 3 4 1 5 4 11 7 2 9 159 
2006 13 4 5 15 5 37 14 12 4 14 14 10 11 20 27 6 7 12 5 8 9 11 13 6 9 7 10 7 4 7 326 
2007 8 20 12 23 6 26 8 13 6 18 6 27 8 19 15 20 1 5 0 18 4 6 2 12 14 5 15 10 1 15 343 
2008 9 16 13 6 16 22 13 2 38 7 24 6 11 21 21 19 3 22 6 11 5 2 8 6 3 3 29 342 
2009 2 16 10 23 25 15 1 58 3 16 9 9 19 4 5 69 7 18 7 10 5 11 4 53 399 
2010 0 
2011 0 
2012 0 
2013 0 
2014 0 
2015 0 
2016 0 
Ossz. 33 40 48 59 51 124 50 47 17 140 39 61 42 61 77 72 23 44 14 122 30 31 42 28 46 27 47 27 14 113 1 569 

Jelmagyarázat: BD: BÉKA-DELFIN OB 
C: CÁPA OB 
GY: GYERMEK OB 
S: SERDÜLŐ OB 
I: IFJÚSÁGI OB 
F: FELNŐTT OB 
BP: BUDAPEST BAJNOKSÁG 
R: RÖVIDPÁLYÁS OB 
N: NEMZETKÖZI / Olimpia, VB, EB felnőtt, Ifjúsági EB, Rövidpályás EB / 
E: EGYÉB HAZAI és NEMZETKÖZI 
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2009. évi KÖLTSÉGVETÉS ELSZÁMOLÁS / 08. 31 -ig / Kőbánya S.C. 
BEVÉTEL í 

TERV TÉNYaug-31ig. 
X. ker. Önkormányzat: 51 000 000,00 51,00% 33 500 000,00 43,00% 

- egyesületi működés 12 500 000,00 24,50% 8 320 000,00 
- szabadidősport 1 000 000,00 2,50% 680 000,00 
- versenysport 37 500 000,00 73,00% 24 500 000,00 

- birkózás 4 000 000,00 11,00% 2 700 000,00 
- kajak-kenu 6 500 000,00 17,00% 4100 000,00 
- uszas 27 000 000,00 72,00% 17 700 000,00 

OM sport szakállamtitkárság 16 200 000,00 16,00% 21 901 000,00 28,00% 
sosz,musz - úszás 13 000 000,00 80,00% 18 501 000,00 

sosz,mbsz - birkózás 900 000,00 6,00% 400 000,00 

sosz,mkksz - kajak-kenu 2 300 000,00 14,00% 3 000 000,00 

Tagdíj: 26 650 000,00 27,00% 16 640 000,00 21,00% 
- szabadidősport 5 000 000,00 19,00% 3 012 000,00 
- versenysport 21 650 000,00 81,00% 13 628 000,00 

- birkózás 1 500 000,00 7,00% 920 000,00 
- kajak-kenu 150 000,00 1,00% 108 000,00 
- uszas 20 000 000,00 92,00% 12 600 000,00 

Pályázat: 6 150 000,00 6,00% 230 000,00 0,30% 
-WMSK 500 000,00 8,00% 230 000,00 
-NCA 1 400 000,00 23,00% 0,00 
- Főváros, egyéb 250 000,00 4,00% 0,00 
- Utánpótlás 4 000 000,00 65,00% 0,00 

Egyéb: bank, támogatás 0,00 0,00% 5 880 000,00 7,70% 
OJSZiS§N:!i!IÍ lOOOŐOOOiOO lüü liiiiillliöpiOO ilH 
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍSWíííí^^ KIADÁS IIIIII ̂^i^^lSilSi^^ii^^l: 

TERV TÉNYaug-31ig. 
Működés: 16 000 000,00 16,00% 10 951 000,00 15,00% 

- bér és járulékok 12 800 000,00 80,00% 8 615 000,00 
- ügyviteli kiadások 3 200 000,00 20,00% 2 336 000,00 

Szabadidősport: 4 000 000,00 4,00% 4 527 000,00 6,00% 
- szakosztályok 4 000 000,00 100,00% 4 527 000,00 

- működés 900 000,00 22,50% 1 443 000,00 
- létesítmény 2 200 000,00 55,00% 1 750 000,00 
- versenyek 900 000,00 22,50% 1 334 000,00 

Versenysport: 80 000 000,00 80,00% 58 963 000,00 79,00% 
- birkózás 5 000 000,00 6,00% 3 958 000,00 

- működés 3 000 000,00 60,00% 2 357 000,00 
- versenyek 1 000 000,00 20,00% 738 000,00 
- utánpótlás 1 000 000,00 20,00% 863 000,00 

- kajak-kenu 8 000 000,00 10,00% 6 639 000,00 
- működés 1 000 000,00 12,50% 459 000,00 
- versenyek, táborok 2 000 000,00 25,00% 1 997 000,00 

- megbíz, költségtér 5 000 000,00 62,50% 4183 000,00 
- uszas 67 000 000,00 84,00% 48 366 000,00 

- bér, járulékok 12 000 000,00 18,00% 7 889 000,00 
- működés 8 000 000,00 12,00% 5 627 000,00 
- versenyek, táborok 7 000 000,00 10,00% 6 560 000,00 
- megbíz, költségtér 40 000 000,00 60,00% 28 290 000,00 

Egyéb: 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

ÖSSZESEN: 100 000 000,00 100% 74 441 000,00 100% 

különbözet: 3 710 000,00 S ■ 
Öcsi Gáboj 
, , S4\xÁ 



5./ Napirendi pont: 
A Kőbánya SC tájékoztatója 

246/2009. (X. 20.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(8 igen, egyhangú szavazattal) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy 
a Kőbánya SC tájékoztatóját vegye tudomásul. 


