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Bevezetés 

 A KIDS 1993 óta szervezi a katolikus iskolák diáksport versenyeit. Olyan 

sajátos közeget és versenyrendszert kiépítve, melyben az amatőr és profi 

versenyzők együtt szerepelnek, olyan sportágakban, melyek a tanórai testnevelés 

keretin belül elsajátíthatók! Olyan hangulatú versenyeket, melyen megvalósulhat 

a KIDS alap mottója, mely életre hívta magát a szervezetet is és motiválja a mai 

napig a szervezet és a tagok munkáját is: „Győzni, de nem mindenáron”. 

A KIDS kupák a katolikus iskolák versenyzői, diákjai számára valódi ünnepet 

jelentenek. Túlmutatnak egy hagyományos sportverseny keretein. A versenyeket 

kiegészítő programok, pasztorális tevékenység és a keresztény lelkület teszi 

mássá, ez ad egyfajta többletet. Ezt nem szeretnénk feladni a jövőben sem, 

hanem megerősíteni, visszahozni rohanó világunkban is a többnapos, jambori 

jellegű versenyeket. 

Tevékenység, sportágak, szervezés 

Az elmúlt években a sportágak bővítésével próbálkoztunk, kisebb nagyobb 

sikerrel! Ezek tapasztalatait folyamatosan figyeljük, mérlegeljük az igényeket. 

Bár a katolikus iskolák száma növekszik, a KIDS tagsága nem nagyon változik, 

60 iskola mondható állandó tagnak. A versenyszervezések mára az egyéni 

versenyeknél állandó helyszíneken, adott szövetségek szervezésében zajlanak. A 

labdajáték versenyeket egy-egy nagyobb iskola főszervezőként vállalja, a városi 

sportszervezetek segítségével. Anyagilag és szervezésben is kihívást jelentenek 

a versenyek, főként az 1000-1500 főt is megmozgató labdajátékok.   

A versenyszervezés fedezetét a befizetett tagdíjak és a pályázati források 

jelentik. Az elnökség feladatának tekinti a pályázati lehetőségek felkutatását és 

kihasználását. A versenyek előkészítését és a szervezés koordinálását. Az 



iskolákra és a szülőkre hárul az utazás, szállás költsége. Ezek enyhítésének 

lehetőségét is folyamatosan keresi az elnökség.  

Források, bevételek és lehetőségek 

A 2013. november 18-i közgyűlésen elfogadott új tagdíjfizetési rendszer sajnos 

nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, nem nőtt a tagság létszáma a tagdíj 

csökkenés kapcsán, viszont a szövetség tagdíjbevételei csökkentek. Ezért ismét 

aktuális a kérdés, a tagdíjfizetési rendszer felülvizsgálata. Ezzel párhuzamosan 

célszerű végig gondolni, hogy mivel lehetne a tagságot bővíteni, milyen 

ösztönzőkkel lehetne erősíteni. 

A 2015. év örömteli híre, hogy szövetség anyagi helyzete megerősödött a 

pályázati forrásoknak köszönhetően. A szövetség működéséhez a NEA komoly 

támogatást biztosított, ami lehetővé teszi az iroda és járulékos költségeinek 

fedezését, így erre nem kell tagdíjbefizetést fordítani. A NEA szakmai pályázata 

teszi lehetővé az idei év kisebb versenyeinek szervezését és a KIDS által 

támogatott versenyek lehetőségét. 

A Református Iskolák Diáksport Szövetségével egy közös projekt kapcsán az 

EMMI támogatását is elnyerte a Szövetség ebben az évben. Ez a forrás 

indokolja a reformátusok bevonását a versenyekbe, illetve a meghívásos 

versenyek támogatását. Ennek a projektnek a megvalósítása és a forrás lehívása 

folyamatban van.  

Öröm az is, hogy bár nem a korábbi szintre, de a tavalyi kétszeresére emelte a 

MOB is idei támogatását. Ezen támogatások nélkül már elképzelhetetlen lenne 

az éves rendezvények megszervezése és az iroda működésének biztosítása. A 

pályázati támogatási célokat próbáljuk maradéktalanul teljesíteni, ezt igazolják 

az elszámolásokat elfogadó nyilatkozatok is. 

Ezeket a támogatásokat a 2014/2015. és a 2015/2016. tanévi KIDS Kupa 

versenyeire használtuk illetve használjuk fel. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. KÖTÉLMÁSZÁS, FÜGGESZKEDÉS 2014. 11. 10. 

 

Helyszín: Budapesti egyetemi Katolikus Gimnázium 

Korcsoport: I-VI.  

Létszám: 9 iskola, 37 fő 

Szervező: EKG, Mester Bálint, Budapesti Torna Szövetség 

  Részletek: Az EKG hagyományosan jó házigazdája a versenyeknek. Jellemzően ugyanazok 

az iskolák jönnek a versenyre, ám idén új iskolák is csatlakoztak. Sőt vidéki városokból is 

érkeztek a hétköznapi versenyre.  

 

2. GUMIASZTAL ÉS MINIPTRAMPOLIN 2014. 11. 16.           

 

Helyszín: Szent Angéla Gimnázium Budapest 

Korcsoport: I-VI.  

Létszám: 11 iskola, 170 fő 

Szervező: Szent Angéla Gimnázium, Meskóné Kőmíves Fruzsina 

  Budapesti Torna Szövetség 

  Részletek: Nagy gyerek létszámot felvonultató rendezvény volt, ahol sok szülő, néző is 

látta az eseményt. Egy-egy korosztályból kevés csapat indult, ezért felmerült, hogy ez a 

verseny is átkerül a KIDS által támogatott, de a pontversenyben nem szereplő versennyé. 

 

 

3.  FLOORBALL 2014. 11. 29. 

         

 Helyszín: Balassagyarmat Szent Imre Keresztény Iskola 

  Korcsoport: IV-VI.  



 Létszám: 5 iskola, 30 fő 

 Szervező: Csábi Szilárd 

 

Ősszel megrendezésre került, a hagyományosnak mondható balassagyarmati floorball 

verseny. A helyszín és a szervezés minden évben nagyon gondos és vendégszeretetről 

tanúskodik Így még sajnálatosabb, hogy kevés iskola vesz részt. Feltehetően az egy év 

kihagyás sem kedvezett a létszámnak.  

 

4. ERGOMÉTERES VERSENY 2015. 01. 24. 

 

 Helyszín: Budapesti egyetemi Katolikus Gimnázium 

Korcsoport: IV-VI.  

Létszám: 5 iskola, 30 fő 

Szervező: EKG 

Bemutató jelleggel került megrendezésre, pályázati forrásból.  

 

5. SAKK 2015. 01. 24 

 

Szervező: Budapesti Sakk szövetség, EKG 

Helyszín: Budapesti egyetemi Katolikus Gimnázium 

 Korcsoport: IV-VI.  

Létszám: 6 iskola, 18 fő 

Szervező: Budapesti Sakk szövetség, EKG 

A sportág versenyének megrendezését az összevont téli Sportnap keretében rendeztük 

meg. Nem volt nagy létszám a központi helyszín ellenére sem. 

 

 

6. GRUNDBIRKÓZÁS 2015.01.24 

 



Helyszín: Budapesti egyetemi Katolikus Gimnázium 

Korcsoport: IV-VI.  

Létszám: 4 iskola, 30 fő 

Szervező: Czeizing Ottó Szent Gellért Budapest 

 

Először került megrendezésre a KIDS kereteiben ez a verseny. Nem vonzott sok iskolát, pedig 

az érettségiben is szerepel. 

 

 

6.   ASZTALITENISZ  2015. 02. 28.   

 Helyszín: Vác Piarista Gimnázium 

  Korcsoport: I-VI.  

 Létszám: 11 iskola, 52 versenyző 

  Szervező: Piarista Gimnázium, BDSZ közreműködés 

         

 Nagyszerű házigazda volt a váci iskola, így nem véletlen, hogy az idei tanévben is Vác lesz a 

ping-pong verseny helyszíne. A versenyzők felkészültek voltak, színvonalas volt a versengés. 

 

7. TORNA 2015.03.15. 

 

 Helyszín: Budapest Nemzeti Tornacsarnok                        

  Korcsoport: I-VI.  

 Létszám: 11 iskola, 286 versenyző 

  Szervező: Csirkés Zsolt és a BTSZ 

Jól szervezett, nagy létszámú, hagyományos KIDS verseny, ahol jól felkészült lelkes diákok 

versenyeztek minden korcsoportban, igen jó körülmények között. Nagy élmény volt a 

diákoknak a helyszín is. Az eseményről a Sport TV és a Duna Tv is készített felvételeket. 

 



8.  Mezei futóverseny 2015.03.28. 

 Helyszín: Balassagyarmat Szent Imre Keresztény Iskola 

  Korcsoport: I-VI.  

 Létszám: 9 iskola, 290 diák 

 Szervező: Csábi Szilárd 

A verseny immár hagyományosan Balassagyarmaton került megrendezésre a Szent Imre 

Keresztény Általános iskola és Gimnázium rendezésében. A hat korcsoportban megrendezett 

versenyen 9 leány (150 fő leánnyal) és 9 fiú (145 fiúval) iskolai csapat vett részt összesen 295 

tanulóval. Továbbra is magas színvonalú rendezés jellemezte a versenyt és megjelent a város 

alpolgármestere is a rendezvényen. Ezen a versenyen jellemző a jambori hangulat.  

 

9. Úszás 2015.04.11. 

 Helyszín: Kecskeméti Városi Uszoda                         

  Korcsoport: I-VI.  

 Létszám: 16 iskola, 284 versenyző 

  Szervező: Kolonits Krisztián, KIDS elnökség 

Nagy létszámú, jól szervezett verseny, ahol leginkább a szülők hozzák gyermekeiket. 

Ez olykor a nevezéssel kapcsolatban okoz problémát, hiszen a nevezési rendszert csak 

az iskolák tudják használni. Kiváló helyszíne a kecskeméti városi uszoda a versenyek.  

 

10. Atlétika 2015.04.25. 

 Helyszín: Budapest Iharos pálya 

 Korcsoport: I-VI.  

 Létszám: 20 iskola, 410 versenyző 

  Szervező: Rózsa István, Szlatényi György 

A Budapesti Honvéd SE Dózsa György úti helyszínén szép napsütéses időben került sor a 

versenyre, délelőtt fél 10-től késő délutánig. Szintén klasszikus KIDS verseny, amit a létszámok 

igazolnak. 

 



12. Labdajáték - 2015.05.15-17.  

 Helyszín: Győr, Apor Iskolaközpont                        

  Korcsoport: I-IV.  

 Létszám: 17 iskola, 380 diák 

  Szervező: Apor Vilmos Iskolaközpont Kiss Zoltán, városi sportiroda 

Török Zsolt 

Győrben az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban rendezett megnyitó ünnepségen az iskola 

igazgatója, a KIDS főtitkár, az egyházi fenntartó képviselője valamint a város önkormányzatának 

küldötte is jelen volt. A versenyeket három labdajátékban – kosárlabda fiúk és lányok, leány 

kézilabda és fiú labdarúgásban tudtuk megrendezni a nevezések alapján. A viadalon izgalmas és 

helyenként igen színvonalas mérkőzések voltak. 

 

13. Labdajáték - 2015.06.05-07.: röplabda, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda 

 Helyszínek: Budapest Dél-Buda, Szt. Imre, Szt. Margit, Piarista 

Gimnázium 

 Korcsoport: IV-VI.  

 Létszám: 55 iskola, 620 versenyző 

  Szervező: Ciszterci Szt. Imre Gimnázium Bp. Schulek Dávid 

A középiskolás tanulók KIDS kupa versenysorozatának Budapest adott otthont. A központi 

helyszín a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium volt. A rendezésbe besegített a Piarista 

Gimnázium és a Szent Margit Gimnázium is. A Dél-Budai helyszínek adtak otthont a kosárlabda 

meccseknek, melyet a XI. kerületi sportiroda támogatásával kaptuk meg. Négy labdajátékban 

versengtek a csapatok, megfelelő körülmények között, színvonalas mérkőzéseket vívva két napon 

keresztül. Emlékezetes volt a szombati szentmise, melyet Cserháti Ferenc püspök atya celebrált a 

Szent Imre templomban, amelyen részt vett szinte valamennyi iskola versenyzője. A 

záróünnepség a régi KIDS kupák hangulatát idézte. Az eredményhirdetés a gimnázium belső 

udvarán felállított színpadon zajlott, szinte minden érintett csapat jelenlétében. A záró 

ünnepségen beszédet mondott Dékány Árpád Sixtus zirci főapát. A XI. kerület különdíjat ajánlott 

fel a legeredményesebb csapatnak. Szép gesztus volt a szervezők részéről a testnevelők, edzők 

munkájának értékelése! 

 

A KIDS versenyekről a szövetség honlapján www.kids.hu  találhatók további információk, az 

eredmények az „Archívumban” lelhetők fel. 

http://www.kids.hu/


 

 

KIDS által támogatott versenyek 2014/15-ös tanévben 

Vívás – Pécs 

Ökumenikus Kosárlabda kupa - Budapest 

Meghívásos Kézilabda kupa – Kecskemét 

2015/2016-os tanév versenyei: 

Lezajlott versenyek: 

Őszi atlétikai csapatverseny 

Függeszkedő, kötélmászó 

Minitramp és gumiasztal 

Floorball 

2016-os versenyek: 

Téli egészségnap 

Asztalitenisz 

Sakk 

Úszás, kéttusa 

Atlétika 

Labdajátékok és frizbi 

 

Összefoglalás 

Az elmúlt tanévi versenyeket értékelve külön köszönetet kell mondanunk a 

két labdajáték versenyt szervező intézménynek, a Győri és a Dél-Budai 

szervezőknek. 

 Győrben Kiss Zoltán igazgató úrnak és az iskola testnevelő tanárainak, 

Török Zsolt városi sportreferensnek. Budapesten Barlay Bence igazgató 



úrnak, valamint Schulek Dávid testnevelőnek és az iskola valamennyi 

tanárának. 

Illetve minden versenyszervezőnek, aki KIDS Kupa versenyt szervezett az 

évben! 

Örülünk annak, hogy új iskolák is bejelentkeztek a versenyeinkre, számítunk 

rájuk a jövőben is, és nemcsak az újakra, hanem minden régi tagunkra is, akik 

időt szánnak a diákok versenyeztetésére. 

Az ő munkájukat szeretnénk megköszönni azzal is, hogy az EMMI Sport 

Államtitkárság támogatásával, sportszervásárlási lehetőséghez juttatjuk a 

legtöbb rendezvényt szervező, valamint a legaktívabb iskoláinkat, összesen 26 

iskolát, 1 millió 200 ezer forint értékben.  

Az idei tanév versenyei a szokott és új versenyekkel elkezdődtek, és folyamatos 

zajlanak.  

A nevezési rendszert az igényeknek megfelelően fejlesztjük, hogy minél 

könnyebb legyen a használata, mind a versenyzőknek, mind a szervezőknek. 

Célunk, hogy az országban működő közel 300 katolikus oktatási intézményből a 

jelenlegi 50-60 aktív iskola számát tovább növeljük, és minél több intézmény 

számára tegyük vonzóvá és elérhetővé versenyeinket. 

Kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy a KIDS elnöksége által jóváhagyott éves 

szakmai beszámoló fogadja el. 

 

 

Magó Kinga 

szakmai alelnök 

 

 


