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Bevezetés 

 A KIDS 1993 óta szervezi a katolikus iskolák diák sportversenyeit. Olyan versenyrendszert 

kiépítve, mely a tanórai testnevelés mozgás-anyagára épül, és egyben megvalósítja a sport 

közösségi és nevelési feladatát is, mely a KIDS alapvető küldetésével összhangban áll: 

„Győzni, de nem mindenáron”. Ez a többlet adja szervezetünk létjogosultságát és helyét a 

diáksportversenyek országos rendszerében. Célunk a versenysport és a tömegsport 

összekapcsolása, az iskolai sporttevékenység keretében, és olyan versenyrendszer működtetése, 

mely motivátorként tud hatni az egészséges életmód irányába.  

Fontos célunk, hogy a KIDS kupa a katolikus iskolák versenyzői, diákjai számára valódi 

ünnepet jelentsen, túlmutasson egy hagyományos sportverseny keretein. A versenyeket 

kiegészítő programok, pasztorális tevékenység és a keresztény lelkület tegye többé. Ezt nem 

szeretnénk feladni a jövőben sem, hanem megerősíteni, visszahozni a többnapos, jambori 

jellegű versenyeket. 

Ez évi tevékenységeink, versenyszervezés 

Az elmúlt évben frissítettük a tagiskolák adatait, új tagiskolák léptek be a szervezetbe. 

Jelenleg 67 tagiskolánk van, ebből 4 új belépő. A működés állandó adminisztrációs munkatárs 

foglalkoztatásával kiszámíthatóvá vált. A sportágak, versenyek állandósultak, időpontjaik 

nagyjából ugyanarra az időszakra tervezhetők. A versenyeknél figyeljük, mérlegeljük az 

igényeket. Az egyéni versenyekre jellemző, hogy állandó helyszíneken, adott szövetségek 

szervezésében zajlanak. A labdajáték versenyeket egy-egy nagyobb iskola vagy a KIDS iroda 

vállalja, a városi sportszervezetek segítségével. Anyagilag és szervezésben is kihívást 

jelentenek a versenyek, főként az 1000 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.   

Források, bevételek és lehetőségek 

Az egyesület tagdíjfizetési rendszere nem változott 2013 óta. A tagdíjbevételek állandónak 

tekinthetők 2,8-3M forint éves szinten. A nevezési díjak mintegy 100-200e forintot 

jelentenek. Idén a tagdíjfizetési fegyelem erősödött, nagy örömünkre. 



A pályázati források segítségével sikerült az elmúlt években a szövetség anyagi helyzetét 

megerősíteni és egy tartalékalapot 6M forint összeggel létrehozni, melyhez ebben az évben 

sem kellett hozzányúlnunk. Így elmondható, hogy a tagdíjak és a pályázati források fedezik a 

szövetség működési költségeit és a versenyszervezések, rendezések költségeit. A pályázati 

források átnyúlnak a tárgyéveken, ezért a mérlegből kimutatható az időarányos felhasználás. 

A hiány nem jelent valós pénzhiányt. A szövetség működéséhez a NEA komoly támogatást 

biztosított, ami lehetővé teszi az iroda és járulékos költségeinek fedezését. A másik komoly 

bevételt a Fővárosi pályázat jelentette, mely fedezte a labdajátékok budapesti megrendezését. 

Ezzel csatlakoztunk a „Budapest 2019 Európa Sportfővárosa” rendezvénysorozathoz.  

NEA: NEA-MA-19-ÖV-0446  2019.04.01-2020.03.31. 2000000Ft 

Főváros: Budapest Sportfőváros 2019 rendezvényeihez kapcsolódó KIDS verseny 5 millió 

forint 2019.05.01-2019.06.02. 

EMMI: 7783-3/2019. számú támogatási szerződéshez, a szakmai feladatok és az azokkal 

közvetlenül összefüggő működési kiadásokra felhasznált támogatásról.  800000Ft 

2019.01.01.-2020-01-31. 

 

A pályázati támogatási célokat próbáltuk maradéktalanul teljesíteni. 

A támogatásokat a 2019. évi labdajáték és a 2018/2019. tanév KIDS Kupa versenyeire 

használtuk illetve használjuk fel. 

Ebben az évben is minden sportoló és kolléga pólót vagy tornazsákot kapott emlékbe, 

melyet a pályázati források tettek lehetővé. A támogatott versenyek is pályázati 

forrásból kerültek kifizetésre. A KIDS iroda és a FISEC tagság költségeit szintén ebből 

finanszíroztuk, így a tagdíjbevételekből a működésre csak csekély összeget fordítottunk. 

A tagdíjbevételekből a tanárok részére támogatási pályázat lehetőségét biztosítottuk! Az 

utóbbi időben ismét tapasztaljuk a tagiskolák támogató segítségét a versenyszervezések 

kapcsán, ezt nagyon köszönjük. 

 

 

 

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége 

2019. év Országos KIDS Kupa versenyei 

 

2019. január 19.-SAKK - SÁROSPATAK- SZENT ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA 

                                                     7 iskola, 45 versenyző 



2019. 01.26. - TÉLI KOMPLEX SPORTNAP (kötélmászás, ergométer, mini röplabda) - 

BUDAPEST PIARISTA GIMNÁZIUM 

8 iskola, 120 versenyző 

2019. február 09. -ASZTALITENISZ - GÖDÖLLŐ - SZENT IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

14 iskola, 86 versenyző 

2019. február 22. péntek-  TORNA- BUDAPEST NEMZETI TORNACSARNOK 

15 iskola, 51 csapat, 250 versenyző 

2019. április 6. - ÚSZÁS, KÉTTUSA- KECSKEMÉT 

18 iskola, 262 versenyző 

2019. április 22. - ATLÉTIKA – ALBERTIRSA 

17 iskola 410 versenyző 

2019. április 14.  - VÍVÁS – PÉCS 

18 iskola 90 versenyző 

2019. május 31- június 01-02 - LABDAJÁTÉK IV-V-VI. KCS- BUDAPEST 

                        27 iskola, 81 csapat, 900 diák, négy labdajátékban, 3 napos versenyen  

        2019.06.07.péntek- LABDARÚGÁS I-III. KCS, miniröplabda III. kcs- BUDAKESZI- 

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 

                                       14 iskola 220 versenyző 

 11.22.  MINITRAMPOLIN  VERSENY - BUDAPEST SZENT ANGÉLA GIMNÁZIUM 

                                              9 iskola 180 diák  

    

 

Összefoglalás 

Az elmúlt tanévi versenyeket értékelve külön köszönet kell mondanunk a Budapesti Piarista 

Gimnázium Igazgatójának Horváth Bálint Úrnak és a testnevelés munkaközösségnek Horváth 

Péter és Szakács Zoltán tanáruraknak, a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és 

Gimnázium igazgatójának, Szalai Gábor Úrnak, a testnevelés munkaközösségnek, Markos 

Judit munkaközösségvezetőnek, akik évek óta biztosítják a KIDS versenyek számára a 

megfelelő versenykörülményeket. Gáspárné Kolozs Jutkának és a gödöllői Szent Imre Iskola 

testnevelőinek az asztalitenisz versenyt, Balogh Dánielnek és Kutasy Pál tanáruraknak a 

budakeszi mini röplabda és labdarúgás szervezését, a sárospataki Szent Erzsébet Általános 



Iskola igazgatónőjének Kissné Murányi Andrea Asszonynak és Balogh János testnevelő 

tanárnak a sakkverseny szervezését. Nagy Lászlónénak és a Magyarok Nagyasszonya Római 

Katolikus Általános Iskola tanárainak az albertirsai atlétika verseny és Haraszti Krisztinának a 

pécsi vívó verseny szervezését!  

Ebben az évben a testnevelő tanárok felkészítő munkáját pályázati formában tudtuk 

jutalmazni. Aki legalább három versenyen versenyeztette diákjait, és ezt dokumentálta 

részünkre, támogatásban részesült. Ezt a jövőben szeretnénk folytatni. 

Tervek a 2020/21-es tanévre: 

A 2020/21-es tanévben folytatjuk a KIDS kupák versenyeit, és a már elindított KIDS által 

támogatott versenyek körét. Ehhez lehet terveket, igényeket benyújtani. Az iskolák által 

szervezett, regionális és több iskolát érintő versenyeket éremmel, kupával, oklevéllel, és 

20000 FT költségtámogatással is tudjuk segíteni. 

Terveink szerint, ha lesz vállalkozó város, egy 3 napos nagy verseny keretében szeretnénk 

megrendezni a középiskolások versenyeit. 

Célunk, hogy megőrizzük tagiskoláink bizalmát, a diákság és a tagság igényeinek megfelelő 

versenyeket szervezzünk és növeljük a részvételi aktivitást versenyeinken. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szövetség éves szakmai beszámolóját, melyet a KIDS 

elnöksége jóváhagyott, fogadja el. 

 

 

 

Budapest, 2020-05-25.                                                              Magó Kinga 

                                                                                                 szakmai alelnök 

 

 

 


