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KONDOROS  I.  . . . . . . . . Augusztus 5 – 12.   lány serdülő, lány kadet csapatok • Találkozó: 06.45 Hősök tere
KONDOROS II.  . . . . . . . . Augusztus 12 – 19. lány gyermek, lány tini, lány junior és felnőtt  csapatok
                                              Találkozó: 06.45 Hősök tere
KONDOROS III . . . . . . . . Augusztus  22 – 29. fiú serdülő és kadet csapatok • Találkozó: 06.45 Hősök tere 

Edzőtáborozók!
 Mi ne maradjon ki a csomagotokból:

Diákigazolvány és tb-kártya (fénymásolata is jó), 2 pár edző cipő (kosárlabdára és atlétikára), korosztályotoknak 
megfelelő méretű saját labda, pólók, rövid nadrágok (világos, sötét), zoknik, melegítő, esőkabát, fürdőruha, meleg 
ruha, tisztasági felszerelés, kulacs, szokásos gyógyszer.

        
Kiemelt támogatók:  M6 Tolna Autópálya Koncessziós ZRT., KPMG Rt., Pannónia – Print 
Kft, Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége, Magyar Kosárlabdázók Szövetsége
Támogatók:   Topp Kft, Újpest Önkormányzata.

A sok segítségért szeretnénk kifejezni köszönetünket:
Bartucz Magdolnának, Dr. Borbély Lászlónak, Borsodi Oszkárnak, Jéhn Mónikának,   
Kalavszky Akerl Henriettének, Kalavszky Istvánnak, Kollár Máriának, László Csabának,  
Nagy Zsófiának, Pozsgay Erzsébetnek, Szabó Enikőnek, Tomeg Mariannak, Tomeg Lászlónak,  
valamint valamennyi versenyző csapat és bázis iskolai csapatok teljes szülő karának.

Külön köszönet a bázis iskolák igazgatóinak: Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató ÁI. ( Ig.: Mező János ), Benkő István 
Református ÁI. ( Ig.: Pavletitsné Egressy Mária ),  Eötvös József G. (Ig.: Moss László), Fabriczius József ÁI. Veresegyház 
( Ig.:Szalainé Gulyás Ágnes ), Homoktövis ÁI. ( Ig: Dr. Földesiné Gyöngyösi Klára )  Lázár Ervin ÁI. ( Ig.: Pál Lászlóné ), 
Németh Kálmán ÁI. Fót ( Ig.: Bohus Zoltán ), Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium ( Ig.: Hirmann László ), 
Lónyay utcai Református Gimnázium ( Ig.: Kocsis Imre Antal ),  Puskás Ferenc ÁI. ( Ig.: Bihari Péter ), Szűcs Sándor ÁI 
( Ig.: Lévai András ) 
Köszönet a sok-sok szülőnek, rokonnak, barátnak, akik a gyerekek utaztatásában, biztatásában, segítésében, 
támogatásában vettek részt, akik adójuk 1%-át adták és akikkel együtt drukkoltunk, izgultunk a meccseken!

HOGyAN lEHET TáMOGATNI AZ EGyESülETET?

Magánemberként: természetben vagy adománnyal. Előbbire számtalan példa szolgál a szponzor kereséstől 
kezdve a büfében árusításig, vagy az emblémák felvarrásától a csapat szállításáig. Adományozni lehet csak úgy, 
de azzal is, ha a személyi jövedelemadónk 1%-át az egyesületnek ajánljuk fel. 
Az adószám: 18090714-1-41, az egyesület neve és címe kiadványunkon megtalálható.
Egyéni vagy társas vállalkozóként: adománnyal vagy támogatással, ami Önnek adóalap csökkentő kiadás. 

Az év eseményeiről (sok-sok képpel) tájékozódhatnak Facebook oldalunkon: 

https://www.facebook.com/kisslenkeks

KöLöKöS Hírlevél 17. évfolyam 1. szám a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület időszakos kiadványa 

cím: 1046 Budapest, Erdősor u. 16. telefon: 233-1795 felelős kiadó: Kiss Lenke elnök,

 szerkesztő: Kollár Mária, megjelenik 500 példányban, tördelés és nyomás: PannonprintKft.

EgyEsülEtünkEt EbbEn a tanévbEn támogatták:

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET, A TÁMOGATÁST ÉS A FELAJÁNLOTT 1 SZÁZALÉKOKAT!

2015. május 30.                                         XVII. ÉVFOlyAM
A KISS LENKE KOSÁRLABDA SULI SPORTEGYESÜLET KIADVÁNYA

A fiú U12 gyerek csapat tavaly a Kenguru korosztályban 
kijutott az országos döntőre. Fantasztikus volt a hangulat 
a múlt évi jamboreen Sopronban, a gyerekek egy életre szó-
ló élménnyel lettek gazdagabbak. 

Idén sem lehetett más a cél, a csapat Rosta Balázs, 
Szecsei Balázs és Szabó Tibor edzőkkel szorgalmasan 
és óriási lelkesedéssel dolgozott hétről hétre. Természe-
tesen az ellenfeleinkről is elmondható volt 
ugyanez, így rendkívül kiélezett, az utolsó 
fordulóig teljesen nyílt, sportszerű küzde-
lemben a fiúk ismét eljutottak az országos 
döntőre, amelyet ezúttal Pécsen rendeztek 
meg. Az elért eredmény ÓRIÁSI SIKER, hi-
szen Budapesten előttünk kizárólag kosárlabda 
akadémiák végeztek, ahol jóval nagyobb me-
rítésből válogatják ki a játékosokat. A gyerekek 
ezen csapatok ellen is szép eredményeket értek el, 
sőt, neves, nagy múlttal rendelkező egyesületeket is 
megelőztek, ami mindenképpen a szakmai munkát 
dicséri. Nagy öröm számunkra, hogy a Károlyiban felújított 
tornateremben is készülhetnek a fiúk, ahol valóban kiváló 
körülmények között edzhetnek. 

A kosárlabdázás mellett persze legalább ennyire fon-
tos, hogy nagyon jó a közösség. Az edzők elhivatottsága 
és a szülők hozzáállása egyaránt példamutató. A serdülő fi-
úkkal hetente egyszer van közös edzés, apukák és anyukák 
mindkét korosztályból gyermekükkel együtt a másik csapat 
mérkőzéseire is elmennek szurkolni, vagy éppen egymás 
ellen játszanak egy szülő-gyerek meccsen. A serdülő fiúk 
országos selejtezőinek budapesti és szolnoki állomásain 
éppúgy együtt buzdítottuk a csapatot, mint a gyerek kor-
osztály utolsó fordulójában. 

S bár ez a kiadvány jórészt az elmúlt idény történéseiről 
szól, számomra felejthetetlen élmény, mikor tavaly az utol-
só előtti körben a közös szurkolás olyan hangulatot és ér-
zelmi többletet adott a fiúknak még a Kenguru korosztály-
ban, hogy ellentmondást nem tűrő játékkal két magabiztos 
győzelmet arattak és ezzel kvalifikálták magukat az orszá-

gos fináléra. 
A sport itt nem csak a gyerekek, de a szülők 

számára is életforma. Olyanok vagyunk, mint egy 
nagy család, én ezért is örülök, hogy a gyermeke-
im itt kosárlabdáznak.

Remélem, hogy a házibajnokságokon és 
a ko  r   osz tályos kiválasztókon feltűnő tehetsé-
gek is egyre nagyobb számban kapnak kedvet 
ahhoz, hogy versenyző csapatba kerüljenek. 
A kedves szülőket is arra biztatom, hogy tá-
mogassák ebben a gyerekeket! 

Nagyon fontosnak tartom, hogy az elért 
eredmények ellenére az egyesület nem „versenyistálló”, itt 
minden kosárlabdázni szerető gyerek lehetőséget kap a já-
tékra. Ugyanolyan szép emlékeim vannak a bázisiskolában 
tartott edzésekről és a házibajnokságokról, mint a bajnoki 
mérkőzésekről. Örök élmény marad, amikor először láttam 
a srácaimat labdával a kezükben, meg persze az is, amikor 
az első házibajnokságukon mindössze ők ketten jöttek 
Pécelről, így narancssárga pólóban a fóti csapatban küzdöt-
tek, mert mindenképpen szerettek volna játszani. 

Várjuk már az évzárót, utána a dobótábort, majd egy 
kis nyári pihenő után az újabb edzőtábort Kondoroson! 
Azután pedig a következő idényben is Hajrá Kölökös!

Reich János

1  7

Kellemes és tartalmas szünidőt, jó nyaralást kívánunk!

KöLöKöS 
HÍRLEVÉL
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Az ÉV JÁTÉKOSAi

edzőink eredményeink válogatottjaink • edzőink eredményeink válogatottjaink • edzőink eredményeink edzőink • edzőink eredményeink válogatottjaink

A versenyző csapatok legjobb eredményei a 2014/2015. évi Országos és Budapest Bajnokságokban

 Kéksárga Okapik ............................... Kenguru Kupa Budapesti terület 6. helyezés                  
 Kéksárga Zsiráfok .............................. Kenguru Kupa Budapesti terület 13. helyezés
 Kéksárga Koalák .................................. Versenyen kívül indultak
 Gyermek lány ..................................... Országos Gyerek Kupa Budapesti terület 8. helyezés
                                                               Budapest Bajnokság 4. helyezés
 Gyermek fiú ....................................... Országos Gyermek Kupa Döntő
                                                                                 Országos Gyerek Kupa Budapesti terület 4. helyezés
 Serdülő leány ..................................... Országos Serdülő Bajnokság 21. helyezés
                                                               Budapest Bajnokság „B” csoport 4. helyezés
 Serdülő fiú ........................................... Országos Bajnokság  16. helyezés
                                                               Budapest Bajnokság  „A” csoport 6. helyezés,
                                                               Budapest Bajnokság „B” csoport 1. helyezés 
 Tini lány ............................................ Budapest Bajnokság  5. helyezés
 Kadet lány............................................ Budapest Bajnokság „A” csoport 5. helyezés
 Junior lány  ....................................... Országos Junior Bajnokság Alapszakasz
 NBI. Amatőr lány ................................ NBI. Amatőr Bajnokság  19. helyezés

További eredményeink

 BlF Kupa ........................................... Kenguru lányok 2. helyezés
 BlF Kupa ........................................... Gyerek fiúk 1. helyezés
 Székesfehérvár- Felkészülési Torna ...... Gyerek fiúk 3. helyezés
    Diósdi Kupa Nemzetközi Torna .......... Junior lányok 1. helyezés
 I. Nemzetközi Ferencvárosi Kupa ........ Kadet lányok 2. helyezés  

Egy elfogult szurkoló vallomása

Mit is jelentenek az Ars Poetica-k, a jelmondatok? Általában nem sokat… Ott kell állniuk egy költő verseskötetében, egy vállalat 
honlapjának címoldalán.

A Kiss Lenke Kosársuli honlapján és Facebook oldalán ez áll: „Ahol a kosárlabdázás egy életforma...” Vajon ez is csak egy jelmon-
dat? Nos – a mi családunknak biztosan nem csak az, hiszen a „mi életformánk” is a kosárlabdázás…

Mindhárom gyermekünk aktívan kosárlabdázik a kosársuliban, a fiúk a serdülő csapat tagjai, a kislányunk a veresegyházi csapatot 
erősíti, a feleségem a veresegyházi és csomádi csapat edzője. Ő oltotta a gyermekeinkbe is a kosárlabda szeretetét, jómagam pedig 
az egyesület botcsinálta fotósa, lelkes cikkírója és szurkolója vagyok.

Mit is adott nekünk a kosársuli?
A gyerekeknek sportos életmódot, sok örömet, és barátokat. Szülőként nincs nagyobb örömöm annál, hogy tudom, a kosárlabda 

csupa jó dologra tanítja a gyermekeimet: csapatszellemre, összetartásra, sportos életmódra, önfegyelemre. Ha megkérdezzük őket, 
kik a barátaik, elsősorban a csapattársaikat sorolják. Velük töltik a szabadidejük jelentős részét, őket hívják meg a szülinapi bulikba, 
velük érzik igazán jól magukat.

Sokszor hallom más szülőktől, hogy azért nem engedik sportolni a gyermekeiket, nehogy az a tanulás rovására menjen. Ez egy-
általán nem így van! A sport arra is megtanítja a gyerekeket, hogy jól gazdálkodjanak az idejükkel, mert tudják, hogy csak akkor 
mehetnek edzésre, ha a tanulnivalókon túl vannak. És fordítva is igaz: a jó szellemi teljesítményhez szükség van a sportos életmód-
ra, a sok mozgásra, hiszen így tudnak testileg és lelkileg egyaránt fejlődni.

Mi, szülők is sokat köszönhetünk a kosársulinak: kitűnő lehetőséget ad a gyermekeinknek a sportolásra, fejlődésre, a szabad-
idejük hasznos eltöltésére. Látjuk rajtuk, hogy jól érzik magukat ebben a közösségben, várják a következő edzést, a következő 
meccseket. Látjuk rajtuk az egyértelmű fejlődést, ahogyan az alapcsapatból eljutottak a korosztályos szintig, végigjárták a kenguru 
és gyermek csapatokkal, most pedig a serdülő korosztállyal a fejlődés lépcsőit. Látjuk, hogyan válnak egyre ügyesebbé, és tudjuk, 
hogy ők is rettentően élvezik a dolgot. Az idén először eljutottak az országos bajnokságra is, ami rajtuk kívül dicséri az edzőjük 
kitartó és állhatatos munkáját is.

Bevallom én is megtaláltam a kosársuliban mindazt, amire egy szülőnek szüksége van: örömmel viszem a gyerekeket az edzésekre, 
és különösen a meccsekre, ahol sok-sok izgalom mellett sokszor a győzelem örömét is megleljük. Szívesen fotózok a meccseken és 
vettem részt az idei naptár elkészítésében, és magam is barátokra leltem a szülőtársakban…

Tehát a kosárlabdázás a mi családunkban is egy életforma…  Hajrá KöLöKöS!
 Borsodi Oszkár

 Kéksárga Okapik .........Czombos Luca
 Kéksárga Zsiráfok .........Izsó Dániel
 Kéksárga Koalák .........Czeba Máté
 Gyermek leány .........Petri Rebeka
 Gyermek fiú .........Petri Szabolcs
 Tini leány .........Tomeg Tünde
 Serdülő leány .........Kovács Laura
 Serdülő A fiú .........Nánási Norbert
 Serdülő B fiú .........Komlós Levente
 Kadet lány .........Bartha Adrienn
 Kadet fiú .........Szentpáli-Gavallér Csaba
 Junior lány .........Tóth Tímea
 NB.I. Amatőr .........Berényi Luca

 Angoltagozatos .........Fatér Gellért
 Csomád .........Jármer Dominik
 Fót kicsik .........Bene Brúnó
 nagyok .........Gaál Bence         
 Homoktövis kicsik .........Földesi Botond
                      nagyok .........Földesi András
 Károlyi kicsik .........Ilyés Bianka
                      nagyok .........Pálfalvi Ádám
 Szűcs kicsik .........Csizmazia Sára
                       nagyok .........Szegő Marcell
 Veresegyház kicsik .........Tulok Mátyás
                       nagyok .........Kozma Lívia

  Minden versenyző csapatnak GRATUlálUNK!

Edzőink voltak ebben az évben:

 Kiss Lenke elnök, Bátor Vilmos szakmai igazgató, 
Molnár Károly általános igazgató, Erdiczky Krisztina edző, 

Fekete Balázs szakedző, Illés Vanda edző, Hegedűs Péter edző,  
Kása Péter szakedző, Kertész Dávid edző, Kiss Ágnes edző, 

Szentesiné László Erzsébet szakedző,  Pozderka Ádám edző,  Rosta Balázs edző, 
Szabó Tibor segédedző, Szecsei Balázs segédedző, Tóth Melinda edző

  Az év edzője: Erdiczky Krisztina
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Az év legeredményesebb csapata: 
Kölökös Fiúk

 akik bejutottak 
az Országos Gyermek Kupa döntőjébe.  

AKIKRE BüSZKÉK VAGyUNK:


