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Bevezetés 

 Ez az év is rendkívüli volt mindannyiunk életében. A 2021-es évben a járvány és az ehhez 

kapcsolódó intézkedések miatt a tavaszi időszakban egyáltalán nem tudtunk eleget tenni a cél 

szerinti működésünknek. Az iskolai diáksport korlátozása, a versenyszervezések átalakulása 

nem adott alkalmat arra, hogy az általunk fontosnak tartott elveket megvalósítva versenyeket 

szervezhessünk. Főként nem olyanokat, amelyekben megvalósulhatott volna az, amit a KIDS 

1993 óta vall. Ahol a sport és a közösségi nevelés egyaránt teret nyer. „Győzni, de nem 

mindenáron”. A korlátozások miatt nem láttuk értelmét annak, hogy „csak” lecsupaszított 

(nézők, szülők, találkozások nélküli) versenyeket rendezzünk, ahol a céljainkat nem tudjuk 

megvalósítani.  

KIDS iroda működése, gazdálkodása 

Ebben az évben a tevékenységünket a megtartás, forrásteremtés, pályázati tevékenység, a 

működés megszilárdítása, és előzetes beszerzések jellemezték. Az irodában egy fő titkári 

teendőkkel megbízott részmunkaidős alkalmazott dolgozik, intézi az egyesület munkájához 

szükséges adminisztrációt. Megbízott könyvelő végzi a szükséges könyvelést. A 

versenyszervezéseket az elnökség látja el társadalmi munkában. A pályázati forrásokból 

működtetjük az irodát, és szervezzük a versenyeket. A tagdíjakat visszaforgatjuk, és a 

testnevelők díjazására, és a diákok érmeire, ajándékozására fordítjuk. Az elmúlt években 

minden résztvevő diák kapott ajándékot. (póló, tornazsák, igazolványtartó) 

A KIDS iroda és a FISEC tagság költségeit pályázati forrásból finanszíroztuk, a 

tagdíjbevételekből a működésre nem költöttünk. 

Források, bevételek és lehetőségek 

Ebben az évben felére csökkentettük a tagdíj mértékét, tekintettel a versenyek alacsony 

számára. Néhány iskola nem vállalta az idei tagságot, nem fizetett tagdíjat. Ezért csökkent a 

tagdíj bevétel 1,6M-ra ebben az évben. Jelenleg 60 tagiskolánk van. 

A pályázati források szerencsére nem csökkentek, és a tartalékalaphoz sem kellett 

hozzányúlni. Sőt ez évben jelentős tartalék képzésére nyílt lehetőség, illetve megvan a 

fedezete a jövő évi versenyeknek, és a stabil működésnek. A szövetség működéséhez a NEA 

komoly támogatást biztosított, ami lehetővé teszi az iroda fenntartását, és az adminisztrációs 

költségek fedezését. Az EMMI már állandónak mondható pályázati forrása is rendelkezésre 

állt. 

NEA: (NEAO-KP-1-2021/4-000740) 2,5M 

EMMI: (381-3/2021) 0,8M 

Ezen összegeket még 2022-ben felhasználhatjuk versenyszervezésre (2022.01-03-ig). 

Versenyszervezés, programok: 



Ebben az évben a járványveszély miatt, csak ősszel tudtunk versenyt szervezni.  

Atlétikát (2021.09.17) Kecskeméten, ahol 9 iskola 180 versenyzővel vett részt. Ezt a versenyt 

a NEA pályázati forrásából finanszíroztuk.   

A strandröplabdaversenyt Budapesten, 2021.09.18-án, 7 iskola 60 versenyzőjével tartottuk 

meg, a GYIA pályázati forrásából.  

A labdarúgás I-VI. korcsoportban megrendezett versenyen, amit szintén Kecskeméten 

rendeztünk meg, 14 iskola, 36 csapat, mintegy 400 diák versenyzett, szintén a NEA 

pályázatból fedeztük. 

Az őszi versenyeket értékelve külön köszönet mondunk Vazul Zsolt alelnöknek, és Balogh 

Dániel elnökségi tagnak, akik az őszi versenyek szervezését vállalták.  

 

FISEC: 

Készülünk a 2022-es FISEC versenyre is, csapatokat és egyéni versenyzőket úszás, atlétika, 

tenisz sportágakban szeretnénk nevezni. Ehhez támogatókat, pályázati forrást keresünk. A 

verseny Klagenfurtban lesz. 

 

Összefoglalás az elnökség négyéves munkájáról: 

Dr. Török Csaba elnök úr aktív munkájáért, lelki támogatásáért, a versenyeken a diákság 

lelki megerősítéséért, a KIDS pasztorális tevékenységének tartalommal való megtöltéséért 

mondunk köszönetet! Emellett köszönet illeti elnök úrat, hogy a működési folyamatokban 

időt és energiát nem kímélve segítette a KIDS megerősödését, gyarapodását. Mivel az elnöki 

bejegyzése csak 2019-ben került elfogdásra, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 

most elnököt nem kell választanunk. Köszönjük, hogy elnök úr továbbra is vállalja a KIDS 

képviseletét! 

Köszönet a FEB (felügyelő bizottság tagjainak) Endrédi Józsefné igazgató asszony FEB 

elnök, Pozsgayné Hajdú Zsuzsanna gazdasági vezető és Farkasné Bocskor Anikó 

testnevelő tanár munkájáért, hogy jelenlétükkel megtisztelték az elnökségi üléseket, 

elmondták meglátásaikat, és folyamatosan követték a szövetség működését, szem előtt tartva 

a törvényességet! Külön megköszönjük, hogy Endrédi Józsefné Marika több cikluson átívelő 

munkáját, sajnálattal vesszük, hogy nem vállalja tovább a FEB elnöki tisztjét.  

 

Az elnökségben Bereczky Judit főtitkár látta el 2018-2020 októberig, (sajnálatosan 

bekövetkező haláláig), a versenyek szervezési, és a helyszíni lebonyolítással kapcsolatos 

feladatait. Áldozatos munkáját életének utolsó napjáig végezte. Hiánya pótolhatatlan! 

Balogh Dániel elnökségi tag szervezett több KIDS versenyt a négy év során, és tevékenyen 

részt vett a versenyek lebonyolításában, a helyszínen a versenybizottság munkájában 

(strandröplabda, labdajátékok, atlétika, úszás versenyeken). Köszönet munkájáért, 

odaadásáért, és ötleteiért, amellyel előre vitte a szövetség munkáját! Új jelölését az elnökség 

támogatja, és köszöni! 

Pácz Tamás elnökségi tag szintén több versenyen segítette a lebonyolítást, versenybizottsági 

munkát (sakk, téli komplex, asztalitenisz, úszás, labdajátékok versenyein). A szervezet 



működésében is folyamatosan vállalt feladatokat, és segítette az elnökség munkáját! Köszönet 

munkájáért, jelenlétéért, és látásmódjáért, amellyel előre vitte a szövetség munkáját! Új 

jelölését az elnökség támogatja, és köszöni! 

 

Hernády Sára elnökségi tag szintén több versenyen segítette a versenybizottsági munkát, és 

játékvezetőként a röplabdaversenyeken közreműködött. (téli komplex, úszás, labdajátékok 

versenyein). Köszönjük aktivitását, munkáját! A jövőben is számítunk munkájára, új 

pozícióban a versenyek lebonyolításában! 

Vazul Zsolt külügyi alelnök feladata a KIDS képviselete a nemzetközi szervezetben 

(FISEC), ahol a technikai bizottság titkára és az elnökség tagjaként (alelnökként) is képviseli, 

képviseli a magyar katolikus iskolás diáksportot. A versenyszervezésekben is aktívan részt 

vett, nemcsak itthon, hanem a nemzetközi versenyeken is. (A Kecskeméten szervezett 

nemzetközi, és KIDS versenyek is mind az ő munkája révén valósultak meg.) Köszönet 

munkájáért, odaadásáért, a nemzetközi versenyekért, rugalmasságáért, amellyel előre vitte a 

szövetség munkáját! Új jelölését az elnökség támogatja, és köszöni! 

Magó Kinga szakmai alelnök: az elmúlt négy évben átvette a korábbi főtitkár azon 

feladatait, amelyek a versenyekhez és a működéshez kapcsolódó szervezési, adminisztratív 

teendők voltak. Fontos feladata volt a forrásteremtés, pályázatírás, beszerzés, elszámolás. A 

2019-es budapesti verseny megszervezése, a pályázati forrás felhasználása, a 

versenyhelyszínek felkérése, egyeztetése, a szervezőkkel, testnevelőkkel a kapcsolattartás, az 

elnökségi, és közgyűlési dokumentumok előkészítése. Új jelölését az elnökség támogatja, és 

köszöni! 

Az elmúlt négy évben, annak ellenére, hogy a járvány miatt majdnem másfél év kimaradt, az 

elnökség szervezett egy ünnepi közgyűlést, 26 versenyt, ebből egy háromnapos 1000 főst 

Budapesten. Kiosztottunk több mint 3000 ajándékot a versenyzőknek (pólók, hátizsákok, 

irattartó tokok), megajándékoztunk és jutalmaztunk több mint 100 testnevelőtanárt. Beadtunk, 

megnyertünk, elszámoltunk 12 pályázatot. Működtettük az irodát, és végeztük az 

adminisztrációt! 

Az elnökség a munkáját társadalmi munkában végezte! 

Köszönet az áldozatért, amit hoztak a szövetség működése, és a versenyek lebonyolítása 

érdekében! 

 

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

elnöksége jóváhagyott, fogadja el.      

Budapest, 2021. 12.08.                                                                          Magó Kinga                                                                                                                                          


