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A Körzeti Diáksport Bizottság Mór 2014-ban végzett tevékenységéről 
Státusza: Közhasznú szervezet / bejegyezve 1999-ben / 

 
A Szervezet célja és feladata: 
A Körzeti Diáksport Bizottság Mór 2014-ben is folyamatosan fő feladatának 
tekintette az iskolai keretek között sportoló tanulók versenyeztetését, ezzel 
hozzájárulva a kimagasló teljesítményért járó erkölcsi elismeréshez, a rendszeres 
sportoláshoz, a mozgás iránti igény kialakításához, a közösségi szellem formálásához 
és olyan tulajdonságok kialakításához, mint például akaraterő, fegyelem, kitartás, 
figyelem megosztottsága, összpontosítás. Fő feladatunkat számos diákolimpiai 
verseny és egyéb sportversenyek szervezésével és lebonyolításával teljesítettük. A 
versenyek, mivel tanulóifjúságról van szó, tanévhez kapcsolódnak. Körzeti szintű 
diákolimpiai versenyeink igazodtak a megyei diákolimpiai versenyekhez, mert 
felmenő rendszerben így biztosítottuk, illetve így adtunk lehetőséget a körzetben 
legjobban teljesítő diákoknak arra, hogy képességeiket bizonyítsák a megyei, 
országos szintű versenyeken. Célcsoportunk elsősorban a 6-18 éves korosztály, de 
több rendezvényünk volt Mór város lakosainak is. 
A felmenő rendszerű Diákolimpiai versenyek mellett sok olyan egyéb, saját 
rendezésű versenyeink is voltak, amelyek körzeti szintig zajlottak. Itt célunk a 
tanulóifjúság mozgásigényének kielégítése volt. 
 
Ilyen versenyek voltak: 

• Őszi futóversenyek I-VI. kcs. lány, fiú 
• Tömegtorna versenyünk 1-8. osztálynak lány, fiú 
• Téli terematlétika versenyünk I-VI. kcs. lány, fiú 
• Floorball versenyünk I-II. kcs. 
• Triatlon váltóverseny I-VI. kcs. lány, fiú 
• „Bornapi sportversenyek” 
• „Ausztriai sí-táborunk” 
• „Mór város körüli futás” 8 szerda délután 
• „Mozogjon Mór Családi Sportnap” 
• Gyúgyúszásra járó tanulók úszóversenye 

Ónodi Béla testnevelőnek köszönhetően szeptember 26-27-én kétnapos Regionális 
Sport Szakmai-módszertani Konferenciát bonyolítottunk le, amelyen 11 megye 46 
településéről 124 fő vett részt. A helyszín kiválasztásában figyelembe vettük Mór 
városi rangra emelkedésének 30. évfordulóját. A Konferencián 4 sportág gyakorlati 
bemutatói mellett 12 előadást hallgathattunk meg. Ezúton is megköszönöm az 
előadók, bemutatókat tartók kimagasló munkáját. A résztvevőknek nagyon tetszett az 
elmélet, gyakorlat összehangoltsága, az igényes programok, a kedves vendéglátás, a 
folyamatos kapcsolattartás. A sportági bemutatók és az előadások is rögzítésre 
kerültek, melyek elérhetőek az interneten.  
A Konferencia megrendezését támogatta: 

• Mór Város Önkormányzata 
• Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 
• Fejér Megyei Önkormányzat 



 
Szervezetünk 8 település 14 iskolájának Diáksportköreit fogja össze. Taglétszámunk 
csökkenő folyamata megállt, némi emelkedés mutatkozik. Ennek ellenére a 
versenyeinken résztvevő iskolák és a tanulók száma csökkenő tendenciát mutat. 
Szervezetünket 5 fős elnökség irányítja, de legfőbb szerve az évente 3-szor 
összehívott küldöttgyűlés. Itt kerül elfogadásra a közhasznúsági jelentés, az éves 
szakmai és pénzügyi beszámoló, a Felügyelő Bizottság beszámolója, valamint a 
következő év versenynaptára, költségvetési terve. 
 
2014-ben a versenyösszesítőnk szerint összesen 70 rendezvény napunk volt, 8 627 
fő részvételével 17 sportágban (asztalitenisz, atlétika, kéttusa, floorball, 
grundbirkózás, játékos sportversenyek, kézilabda, labdarúgás, mezei futás, sakk, 
tenisz, sí lesiklás, tollaslabda, torna, triatlon-váltó, úszás, méta) 

• 2 megyei Diákolimpia 
• 25 körzeti Diákolimpia 
• 43 egyéb saját rendezésű sportverseny, sportesemény 

 
A mennyiségi mutatók csökkenése mellett a minőségi munka kiemelkedő volt. 
Körzetünkből sok tanuló vett és vesz részt megyei és országos szintű diákolimpiai 
versenyeken több sportágban. Ennek összesítése tanév szerint lesz pontosítva a nyár 
folyamán. Munkánk elismertségét jelzi, hogy egyre több megyei és országos elődöntő 
megrendezésére kérnek fel.  
 
Versenyeink jegyzőkönyvei, rendezvényeinken készült képeink megtekinthetők az 
önálló honlapunkon:  / www.diaksport-mor.hu / 
 
Köszönöm az alábbi 30 testnevelőnek, sportbarátnak a versenyeink 
lebonyolításában a segítséget: 

• Bihari Róbert 
• Bíró Norbert  
• Bokor Elemér  
• Dr. Mohosné Pécsváradi Gyöngyi  
• Gombás Szabolcs  
• Gombásné Kada Tímea  
• Koczó Magdolna 
• Borsányi Katalin 
• Kun Gábor  
• Kurkó György  
• Láposi Béla  
• Mihucza Tibor  
• Molnár Mihály  
• Ónodi Béla  
• Orgován Erzsébet  
• Pásztor Barnabás 
• Pisch Róbertné  
• Pittnerné Zámbó Zita 

• Rajos Zoltán  
• Riederné Csonka Loretta  
• Rubint Pálné 
• Sarok Péter 
• Skobrák László  
• Stettnerné Papp Gyöngyi  
• Szabó Károly 
• Török Imre,  
• Ungvárai Béla  
• Walcz Károlyné 
• Walczer Gábor  
• Zilahi Zoltán 



 
 
 
Köszönöm Arany Tamás önkormányzati képviselőnek az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság alelnökének, játékvezetőnek és a móri kábeltelevízió vezetőjének a 
sportrendezvényeink támogatását és a tudósításokat rendezvényeinkről. Köszönöm az 
iskoláknak, a Wekerle Sándor Szabadidő Központnak, a Móri SE -nek, a Móri Úszó 
Egyesületnek, a Móri Kézilabda Sport Clubnak hogy helyet biztosítottak versenyeink 
lebonyolításához és segítették munkánkat. 
 

Az egyes iskolák részvétele a körzeti versenyeken nagyon eltérő. Vannak nagyon „aktív” 
iskolák, és vannak, akik nagyon kevés versenyen vesznek részt, és olyanok is, akikkel 
egész évben nem találkozunk. Célunk, hogy a következő évben a lehetőségek figyelembe 
vételével növeljük a versenyeken részt vevő iskolák és tanulók számát. Az iskolák 
vezetővel pedig több személyes kapcsolatot ki kell alakítani. El kell érni, hogy jobban 
elismerjék egy-egy sportverseny fontosságát, értékeljék az elért eredményeket, vagy csak a 
részvételt.  
 
2014. december 9-én Székesfehérváron körzetünkből az alábbi 3 fő a 2013-2014-es 
tanévben nyújtott teljesítményért kitüntetésben részesült. Gratulálunk! 
 

Fejér megye Jó tanulója- Jó sportolója diáksport kitüntetést vehetett át 
Pisch Milán (diák) Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola Mór 

 

Móri diáksport körzet legeredményesebb tanulója-sportolója címet nyerte 
Leitner Zsófia (diák) Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola Mór 

 

Fejér megye diáksportjáért kitüntetést vehetett át 
Tordasi Zsolt (testnevelő tanár) Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola Mór 

 
Támogatóink 2014-ben: 

� Mór Városi Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
� Fejér Megyei Önkormányzat 
� Mór Város Sportjáért Közalapítvány 
� Fejér Megyei Diáksport Egyesület 
� Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 
� Bodajk Városi Önkormányzat 
� 1%-ot felajánló támogatók 

 
Működésünket évek óta a takarékos gazdálkodás jellemzi. A 2014. év bevételei elmaradtak      
az előző évekhez képest, mert az Emberi Erőforrások Minisztériumához beadott működési és 
szakmai pályázatunk, bár érvényes volt, támogatásban nem részesült. Ez volt az első év, hogy 
Mór Város Önkormányzatához kellett fordulnunk, hogy működési kiadásainkat támogassák. 
Kérelmünkben, a leírt indokaink eredménnyel jártak, 300000 Ft-ot kaptunk a működési 
kiadásokra.  
Kiadásaink túlnyomó többsége, a versenyek rendezéséhez kapcsolódik: díjazás (érmek, 
oklevelek, serlegek, sportfigurák, sportszerek). Ezen felül, vannak a működési kiadások,  
(technikai eszközök karbantartási, posta, telefon, internet, bankköltség, könyvelői, 



honlapszerkesztői díjak és az irodaszer kiadások (másolólapok, festékpatronok, lamináló fóliák, 
nyomtatványok és egyéb irodai kellékek).  
 
A 2014-es év versenynaptárának sikeres teljesítését, munkánk eredményességét elsősorban a 
tapasztalt, elkötelezett testnevelőinknek, és önkéntes segítőinknek köszönhetjük. 
Köszönet jár az intézmények vezetőinek is, akik biztosították a diákok részvételét a 
versenyeinken. Munkánkat nagyban segítették nem testnevelő szakos tanárok és a nem 
pedagógus szakemberek. Köszönöm ennek a kiváló szakembergárdának, hogy önzetlen 
munkájukkal hozzájárulnak a móri körzet sikeres és eredményes sportéletéhez.  

• MELLÉKLET:  A 2013-as év versenyösszesítője 
 
Székesfehérvár, 2015. 05. 27.   
 
                                                                                               Kiszely Imréné 
                                                                                                    DSB elnök 


