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Tisztelt Küldöttgyűlés!
Egyesületünk, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete ‐ közkedvelt nevén Kőbányai Darazsak ‐ jelenleg több
mint 400 gyerek rendszeres sportolását biztosítja. Célunk, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük
meg sportolóink számára annak érdekében, hogy minél többen felnőtt élvonalbeli ‐ válogatott ‐ játékossá
váljanak. Az ideálishoz közeli állapotok megteremtése sok nehézséggel jár. Mára már több iskola csatlakozott
a programhoz, az alapok egyre szélesednek, és időnként már csípnek is a Darazsak, hiszen az országos
versenyeken már nagy hagyományokkal rendelkező klubokat is legyőztünk, sőt több országos bajnoki címet
is szereztünk.
Azóta is folyamatosan bekerülnek csapataink a különböző országos döntőkbe. A legfontosabb azonban,
hogy sok volt játékosunk játszik a Nemzeti Bajnokság első osztályában, amit szakmai munkánk legfőbb
mércéjének tartunk.
Továbbra is fő cél a kosárlabda játék népszerűsítése és fejlesztése. A kiváló minőségű edzői állomány
megfelelő záloga a minőségi szakmai munkának. Jelenlegi bázisunkon alapulva utánpótlásképző központot
hoztunk létre, melynek alapelvei illeszkednek az MKOSZ „Neveljünk kosarasokat” programhoz. Szakmai alapja
kidolgozott tematikánk. Jelenlegi állományunk 436 igazolt és 100 előkészítős utánpótlás korú játékos. Ezen
kívül – elsősorban a kerületi ‐ általános iskolákban foglalkoztatjuk a tanulókat. Részükre Kőbányai Kenguru
Kupa néven bajnokságot is szerveztünk az idei évben 15 csapat részvételével.
Bázisunkhoz elkezdtük hozzákapcsolni a térségben (XVII, XVIII, XIX kerületek) működő iskolákat és azokat
a nevelőegyesületeket, melyek többnyire az U11‐U14‐es korosztályokhoz kötődnek, majd létrehoztuk a Zsíros
Tibor Kosárlabda Akadémiát, melyet az MKOSZ 262/2013.04.05. sz. határozatával akkreditált. 2018‐ban
elnyertük a „Nemzeti Akkreditált Akadémia” címet. Névadónk Zsíros Tibor, az 1955‐ös Európa‐bajnok csapat
tagja.
Műhelymunkánkat mind szakmailag, mind – a TAO lehetőség mértékéig – anyagilag is tudtuk támogatni.
Az U16‐os korosztálytól kezdve a gyerekek már tisztán az akadémia képzésében vesznek részt, ahol ‐ az
MKOSZ „Mennyiségből a minőségbe” programjához igazodva ‐ szakmai vezető irányításával készítjük fel őket
a hazai (nemzetközi) szintű sportpályafutásra. Ennek látható eredménye, hogy mindkét nemben adunk
játékosokat a korosztályos nemzeti válogatottaknak.
Elkezdtük képzőközpontunk építését a Dunakanyarban, várhatóan 2020 nyarán már fogadni tudja
sportolóinkat. A központ nemcsak edzőtáborokra, hanem továbbképzésekre, csapatépítésekre is alkalmas.
Versenyeztetés: Budapest bajnokság; Regionális bajnokság; Országos bajnokság; Saját szervezésű
bajnokságok; Házi bajnokságok; Nemzetközi tornák (EYBL, saját szervezésű – Darázs Kupa, Zsíros Kupa).
Létesítmények, tárgyi feltételek, tevékenységünk
Egyesületünk a Zrínyi Miklós Gimnáziumban hetente 18 edzés tart, a Szent László Gimnáziumban akár két
pályán is folyhatnak az edzések, így a csoportok létszámától függően 8‐16 edzéshelyünk van. A Zsíros Tibor
Kosárlabda csarnokban hetente 15/30 edzéslehetőség van, valamint a hétvégi mérkőzések, nemzetközi és
országos versenyek is itt kerülnek lejátszásra. Átadtuk a „Darázsfészek” Kosárlabda Csarnokot, mely a X.
kerületi Harmat utca 88. sz. Általános Iskola udvarán épült fel és a 2019/20‐as évadban már birtokba vették
sportolóink 15/30 edzéslehetőséggel.
Csapataink részére uszodai foglalkozásokat, atlétikai edzéseket és kondicionálási lehetőségeket tudtunk
szervezni együttműködési megállapodásainknak köszönhetően. Minden helyszínen rendelkezünk megfelelő
mennyiségű és méretű kosárlabdával, sportlétrákkal, medicinlabdákkal stb.
Különleges figyelmet szentelünk a hátrányos helyzetű gyerekekre, akikkel Kőbányán sajnálatos módon
nagy létszámban találkozhatunk. Helyzetük kezeléséhez felhasználjuk a kerületi esélyegyenlőségi tervet és
programot is, részükre – miként a nagycsaládosok részére – kedvezményeket biztosítunk.
Fontos cél az is, hogy azok a gyerekek, akik kiemelkednek korosztályukból, olyan lehetőséget kaphassanak,
ami a magasabb szintű fejlődésüket szolgálja. Nem mindegy, hogy mindig ugyanazokkal játszanak vagy náluk
erősebbekkel. Fejlődni akkor fognak, ha megmérettetnek. A TAO finanszírozás lehetőségével ma már a
nemzetközi szereplés sem elérhetetlen, menedzselni tudjuk azokat a fiatalokat, akik ebben partnerek és ők is
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jó kosarasok akarnak lenni. Az akadémia pedig továbbra is motivált, e játékot szerető, jó kosarasokat kíván
nevelni.
A fővárosban stabilizáltuk pozíciónkat, általában az 1‐3 hely valamelyikét szerzik meg csapataink. Nagy
hangsúlyt fektetünk az együttműködő egyesületekkel való közös munkára, programokon való részvételre. A
felkészülési időszakban rendszeresen nemzetközi tornákat is szerveztünk a különböző korosztályoknak.
Közreműködők
Három szakedzőnk, négy középfokú edzőnk, valamint erőnléti edzőnk és gyógytornászunk munkájára
alapozva dolgozunk, akik magasan kvalifikáltak, eredményeik számottevőek, több évtizedes edzői
tapasztalattal rendelkeznek mind az utánpótlás, mint felnőtt vonalon mindkét nem esetében egyaránt.
Lehetőséget biztosítunk folyamatosan ‐ a múlt tapasztalataira támaszkodva ‐ azoknak, akik a sportág
valamely szegmensébe ‐ edző, játékvezető, zsűri ‐ folytatják tevékenységüket. Folyamatosan biztosítjuk
számukra a képzési‐ és továbbképzési lehetőséget a megfelelő foglalkoztatás mellett.
Nyári kosárlabda táborok
Minden nyáron szervezünk minden korosztály számára a versenyidőszak előtt edzőtáborozást vidéki
helyszíneken, ahol a kosárlabda‐lehetőségen kívül úszó és atlétikai foglalkozásokat is biztosítunk
sportolóinknak, valamint a természeti környezetben végezhető edzésmunka is kihasználásra kerül. Itt a
csapatok kohézióját is erősítjük.
Az elmúlt években már a nyár folyamán is szervezünk olyan táborokat, ahol elsősorban az egyéni képzésre,
a 2‐3 ember kapcsolatának oktatására helyezzük a hangsúlyt. Ezen kívül csapat tesztek és felmérések is
szerepelnek a programban. 2020‐ban már saját képzőközpontunkban a nyári időszakban edzőtábor jelleggel
foglalkozhatunk sportolóinkkal.
Szabadidős program
Az egészséges életmódra nevelés kapcsán tevékeny részesei vagyunk a szabadidő sportolással való
eltöltésének terjesztésében. Ennek érdekében jelenleg a kerületi iskolák bevonásával tartunk az iskolákban
sportfoglalkozásokat, valamint aktív segítői vagyunk ‐ a fővárosi kerületek között egyedüliként ‐ a Kőbányán
évenként megrendezésre kerülő streetball fesztiválnak.
Egyesületünk mutatta be elsőként – névadónk segítségével – a 3‐3 elleni B33 játékot is, melynek
terjesztésében azóta is kiveszi részét.
Nemzetközi kapcsolatok, EYBL szereplés
Fontosnak tartjuk a rendszeres nemzetközi megmérettetést, együttműködünk határon kívüli klubokkal a
szakemberképzés területén, valamint rendszeresen részt veszünk nemzetközi tornákon.
A 2015/16‐os bajnoki idénytől kiléptünk a nemzetközi porondra az EYBL (Európai Ifjúsági Kosárlabda
Bajnokság) versenyrendszerében való szerepléssel, ahol 8 ország (hazánkon kívül Horvátország, Csehország,
Németország, Olaszország, Szerbia, Szlovákia és Románia) csapatai vesznek részt a küzdelmekben.
Az EYBL program keretében a 2017/18‐as idényben U14‐es fiaink a Közép‐európai döntőbe jutottak és
helytálltak. Ezt az eredményt a 2018/2019‐es bajnokságban megismételték, valamint 4. helyezést értek el a
Nemzeti Serdülő Bajnokság Országos Döntőjében. Eredményesen szerepeltek U16‐os fiaink is, ők
bronzérmesek lettek a Nemzeti Kadett Bajnokság Országos Döntőjében. Lány serdülőink a nyolcadik helyen
végeztek, többi csapatunk pedig „B” döntős volt.
Az előző évi indulók eggyel feljebb lépnek és részt vesznek a tornákon, az egy évvel fiatalabbak azonban
újoncok lesznek, az ő versenyeztetésüknél a tavalyihoz hasonlóan rendeztünk tornát. Óriási lehetőség előtt
állnak ezek a fiatalok, hiszen komoly külföldi csapatokkal versenyeznek.
Természetesen minél több játékost szeretnénk adni az országos korosztályos és Budapest‐válogatottakba,
hiszen a legkiválóbbaknak ez egy újabb kiugrási lehetőség.
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Idén tavasszal sajnos a koronavírus keresztülhúzta számításainkat. A fiúknál a serdülő, kadett és
juniorcsapat esélyes volt az országos döntőbe jutáshoz, az U11‐12‐es évfolyam pedig a dzsemborira. De
ugyanez elmondható a lányoknál is, hiszen a junior korosztályon kívül hasonló eredmények várományosai
voltunk.
Az új helyzet új módszereket követelt, elindítottuk online felületünket, ahol sok gyakorlattal, képi anyaggal,
eszközök ajánlásával segítettük sportolóinkat, hogy egyénileg is tudják képezni magukat. Edzőink heti bontású
edzésterveket készítettek, melyeket mindenki lehetőségeihez mértem tartott be. Reményeink szerint a
júniusi hónapot már közös edzésekkel is tölthetik csapataink és a tervek szerint július hónapban is lehetőséget
adunk azoknak, akik erre igényt tartanak. Augusztusban pedig megkezdődhet a felkészülés is, amennyiben
ezt a vírushelyzet megengedi.
Továbbra is elmondhatjuk, hogy meghatározó utánpótlás‐nevelő egyesülete lettünk a magyar
kosárlabdának, az egyesületet Kőbánya magáénak érzi, a szülők szeretik, a kerület vezetői támogatják, a
szakemberek, edzők pedig rendelkeznek azzal a tudással, amely szükséges e sportág oktatásához és a nemzeti
akadémiai rang megőrzéséhez.

Hajdu Péter
elnök

