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2010/2011-es bajnoki
évtõl a pályázat segítsé-
gével elkezdõdött egy

olyan program, amely a kõbá-
nyai általános iskolák alsó tago-
zatainak felsõ részével (neve-
zetesen a harmadikos, de job-
bára a negyedikes) diákokkal
ismerteti és szeretteti meg a
kosárlabdázást. A program ke-
retében együttmûködést kötöt-
tek a Ferencvárosi Torna Club-
bal is, és házi versenyek szerve-
zését is elkezdték ennek a kor-
osztálynak.

A cél az, hogy az alapokat mi-
nél szélesebbre tárják, minél
több gyerek tudjon megismer-
kedni ezzel a sportággal, és a
Kada utcai tornaterem felépü-
lése után új bázist szeretnének
kialakítani.

Budapest Fõváros X. kerület
Kõbányai Önkormányzat által
1997-ben alapított egyesület
azzal a céllal jött létre, hogy a
kerület területén lakó és tanu-
ló diákok részére kosárlabda
sportágban rendszeres képzést
biztosítson. Ennek érdekében
naponta edzéseken és hétvége-
ken egy vagy két mérkõzésen
vesznek részt a gyerekek.

A Kõbányai Darazsak filozófi-
ája, hogy senkit nem küldenek
el, elsõsorban a sportágat akar-
ják megszerettetni a gyerekek-
kel és egészséges, a sportot
szeretõ embereket akarnak
nevelni. Ez egyébként az ön-
kormányzat elvárása is az
egyesülettel szemben. Nem el-
sõrendû cél – de természete-
sen fontos – az eredményes
szereplés, hiszen akár élver-
senyzõk is kinevelõdhetnek az
egyesületbõl.

A Darazsak vezetése külön-
leges figyelmet szentel a hátrá-
nyos helyzetû gyerekeknek,

akikkel Kõbányán sajnálatos
módon nagy létszámban talál-
kozhatunk. Helyzetük kezelé-
séhez felhasználják a kerületi
esélyegyenlõségi tervet és
programot is.

Jelenleg több mint 100 iga-
zolt és 43 elõkészítõs tagja van
az egyesületnek. Bázisaik a
Szent László Gimnázium és a
Zrínyi Miklós Gimnázium, az
elõkészítõ csoportok pedig több
kerületi általános iskolában
mûködnek együttmûködési
megállapodások alapján.

A nem igazoltak száma a kü-
lönbözõ iskolákban 80 fõ, õk
elõkészítõ csoportokban sajá-
títják el a sportág alapjait az
együttmûködõ oktatási intéz-
mények diáksport csoportjai-
ban. A kerületben jelenleg hat
oktatási intézményben dol-
goznak együttmûködési szer-
zõdés alapján: Kincskeresõ
Óvoda; Kada Mihály Általános
Iskola; Harmat Általános Isko-
la; Szent László Általános Is-
kola; Keresztury Dezsõ Általá-
nos Iskola; Széchenyi István
Általános Iskola.

A kerületi iskolai „Kenguru”
bajnokságot is a Darazsak bo-
nyolítja. Különleges figyelmet
szentelnek a nagycsaládosok-
nak, részükre fizetési kedvez-
ményeket biztosítanak az ed-
zõtáborok, versenyekre való
utazás alkalmával, valamint a
tagsági díj fizetésénél.

Az alapok egyre szélesed-
nek, és ma már nemcsak
Budapesten, de országos szin-
ten is meghatározó egyesület
a Darazsak, hiszen az orszá-
gos versenyeken már nagy
hagyományokkal rendelkezõ
klubokat is legyõztek. 2001-
ben a kadet, 2002-ben az ifi
korosztály bejutott az ország

legjobb nyolc csapata közé.
Még ugyanebben az évben a
gyermekcsapat budapesti elsõ
és országos harmadik lett.
2003-ban lány gyermekcsa-
patuk is bejutott az országos
döntõbe, majd 2004-ben a
serdülõ fiúcsapat a klub addi-
gi legnagyobb sikerét érte el:
megnyerte az országos baj-
nokságot. Azóta 2005-ben a
kadet csapat ezüstérmes lett,
majd 2006-ban megvédte or-
szágos bajnoki címét. Az azóta
eltelt idõben a különbözõ kor-
osztályú csapataik többször is

az ország legjobbjai közé vere-
kedték be magukat, és ez a
mai napig is így van.

Ez az egyesület ma már Kõ-
bányáé, a szülõk szeretik, a ke-
rület vezetõi támogatják, a
szakemberek, edzõk pedig ren-
delkeznek azzal a tudással,
amely szükséges ennek a sport-
ágnak az oktatásához. A fentiek
szellemében dolgoznak a jövõ-
ben is, és ajánlják figyelmébe
egyesületüket minden támo-
gatónak és azoknak a szülõk-
nek, akik a kosárlabdasport
ûzésére bíztatják gyermekeiket.

A

A sportegyesület csatlakozott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
meghirdetett „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidõs
tevékenységeinek támogatása” c. pályázati felhíváshoz, melyen eredményesen 
vett részt és 15 790 509 forint támogatást nyert el. 

Kõbányai Darazsak


