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Kedves gyerekek, darazsaink!

Ismét eltelt egy év és ez a kiadvány, amely a 2008/2009-es bajnoki év statisztikáit tar-
talmazza, tükre annak a munkának, melyet ti, a „kaptárban” dolgozók végeztetek az év 
során.

1997-ben azzal a reménységgel indultunk, hogy meghatározó utánpótlás-nevelõ 
egyesülete legyünk a fõvárosnak, ez mára már valósággá vált. Jelenleg 102 fõ igazolt 
versenyzõ és 43 fõ elõkészítõs sportoló tagja az egyesületnek.

Filozófiánk továbbra is az, hogy az edzõk minél több gyerekkel szerettessék meg ezt 
a sportágat, hiszen nemcsak élsportolót, hanem egészséges, a sportot szeretõ embere-
ket akarnak nevelni. Fontosnak tartjuk a gyermekek tanulását is, oktatási intézménye-
ink lehetõséget adnak az elhelyezkedésre és a tovább tanulást is segíteni tudjuk. Örö-
münkre szolgál, hogy mára már három olyan edzõ is dolgozik az egyesületnél, akik a 
kezdeteknél még gyermekként szerették meg a sportágat. De több önkéntesünk is van 
a már „végzett” darazsakból, akik lelkesen segítenek a technikai feladatok ellátásában.

Bázisaink továbbra is a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium, az 
elõkészítõ csoportok pedig több kerületi általános iskolában mûködnek együttmûkö-
dési megállapodások alapján. Különösen szoros a kapcsolat a Janikovszky Éva, a Szé-
chenyi és a Harmat 88. iskolákkal, ahol edzõink reggelenként is tartanak foglalkozá-
sokat az iskolák tanulóinak. Programunkhoz a fentieken kívül csatlakozott a Szt. László, 
a Kada, a Fekete István, a Keresztury Dezsõ és a Kápolna általános iskolák. Az alapok 
tehát szélesednek.

A szakemberek adottak, három szakedzõ és öt edzõ dolgozik a gyerekekkel Tatár 
István vezetésével. A Kõbányai Darazsak tízedik bajnoki idénye volt a 2008/2009-es, 
ahol az egyesület vezetése azt a célt tûzte ki, hogy tovább szélesíti az alapokat, egyre 
több tanulót von be az egyesületi munkába, kiemelt feladatként kezeli a tehetség-
gondozást, valamint a korosztályos képzési program mellett az országos versenyeken 
a lehetõ legtovább jussanak csapataink. Ennek érdekében fejlesztjük tovább a 
kenguru-bajnokságot a következõ bajnoki évben támogatók bevonásával.

Annak érdekében, hogy a legtehetségesebbek 18 éves kor után se vesszenek el, 
együttmûködési megállapodást kötöttünk a Budapesti Kosárlabdázók Szövetségével, 
a Bp. Honvéddal és a palotai BLF-fel. Az együttmûködést alapvetõen fõvárosi pályá-
zatból finanszíroztuk, sajnos ebben az évben ez a pályázati lehetõség megszûnt.

A célkitûzések közül nem sikerült mindent megvalósítani, az eredményesség tekin-
tetében kevesebbet értünk el, mint az elõzõ években. Ennek oka az is, hogy a nagyon 
tehetséges, korosztályos válogatott szintû játékosok hamarabb eligazolnak tõlünk 
oda, ahol felnõtt perspektíva is van elõttük.

Reméljük, hogy az alapok szélesítésével több tehetség áramlik majd az egyesületbe 
és így több gyereket tudunk bevonni a munkába és az eredmények is jobbak lesznek.

Ez a bajnoki év is bebizonyította, hogy jó úton haladunk, ez az egyesület ma már 
Kõbányáé, a szülõk szeretik, a kerület vezetõi támogatják, a szakemberek, edzõk pedig 
rendelkeznek azzal a tudással, amely szükséges ennek a sportágnak az oktatásához. 
Köszönjük a szülõk, a szurkolók egész évben nyújtott, hihetetlen erõt adó szurkolását, 
amely pontokban is mérhetõ volt.

Köszönjük egész évi munkátokat, miként köszönjük mindazoknak az önkormányzati 
vezetõknek, a szponzoroknak, a szakembereknek és a szülõknek, akik lehetõvé tették, 
hogy idáig jutottunk, nélkülük nem tudnánk a feltételeket biztosítani sportolásotokhoz.

Reméljük, hogy a jó eredményt elért darazsak büszkék elvégzett munkájukra, a 
kevésbé eredményeseket pedig ösztönözni fogja arra, hogy a jövõ évi füzetben a nevük 
mellett kedvezõbb eredmény legyen olvasható.

Bízunk benne, hogy a következõ bajnoki évben az ideinél is több jó eredményrõl, 
sikerekrõl tudunk beszámolni. Ehhez kívánunk eredményes felkészülést és jó munkát a 
következõ idényre is:

A Kôbányai Diákok Sportegyesületének elnöksége



Gróf Csaba
elnök

Edényi László
elnökségi tag

Hajdu Péter
elnökségi tag

Bogdán Attila
technikai vezetõ

Tatár István
vezetõedzõ

Bencsics Zoltán, edzõ Ifj. Hajdu Péter, edzõ

DARAZSAK              EDZÕI

A KÕBÁNYAI

Támogatók:

Budapest Kõbányai
Önkormányzat

Kosárvarázs
Alapítvány

Weber Ambrus, edzõPoór Károly, edzõ Pajer Adrienn, edzõ Tápai Zsolt, edzõ



Kenguru csapat

Gyermek fiúcsapat



Gyermek leánycsapat



Serdülõ leánycsapat



Serdülõ fiúcsapat



Kadett és Junior B fiúcsapat



Kadett leánycsapat



Junior fiúcsapat



Oldboys
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ALAPÍTVÁNYALAPÍTVÁNY

Támogassa ön is

a kosárlabdázás érdekében

alapítványunkat!

A kosárlabda játék
népszerûsítése és az
utánpótlás segítése

érdekében.
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