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A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre 

2020. évi tervek 

 
A sikeres 2019-es év után 2020-ban is szeretnénk aktív, minél több látogatót, támogatót 
megmozgató programokat szervezni. 
Ezek érdekében tovább folytatjuk a kiállítással kapcsolatos teendőinket, valamint a Hírös 
Olimpikonok programot. 
Tevékenységünket szélesítve bekapcsolódunk az Európa Ifjúsági Főváros című rendezvénybe, 
hiszen célkitűzéseink olyan értékeket tartanak szem előtt, mint 

- a sportolók népszerűsítése 
- a különböző nemzetiségből, kultúrából és kontinensről érkező gyermekek közötti 

barátság és megértés elősegítése 
- valamint az olimpiai mozgalom eszméjének erősítése 

Tervezzük folytatni a sport-tagozatos iskolák bekapcsolását az olimpiai iskolák soraiba. 

Kiemelve a tokiói olimpiát előadásokat tartunk iskolákban és civil szervezeteknél, valamint 

tervezzük egy iskolák közötti „Olimpiai vetélkedő” megszervezését és lebonyolítását. 

Az Olimpiai vetélkedő megszervezése – tekintettel a járvány miatt kialakulthelyzetre – az őszi, 

téli hónapokra tolódik át a tavaszi megrendezés helyett. A vetélkedőn a gyerekek 3 

korcsoportban, szellemi és fizikai megmérettetésben vesznek részt terveink szerint. A 

részletes megvalósításhoz egy 9-10 főből álló munkacsoportot hozunk létre. 

2020-ban szeretnénk folytatni a Sporttörténeti füzetek kiadvány sorozatunkat, egy újabb 

kötet megjelentetésével, aminek szerzője Grosán Pál tanár úr, és az olimpiai dobogósok a 

témája. 

Tervezzük részvételünket Helvécián Földi Imre szülőházánál az emléktábla átadásánál. 

Továbbra is részt veszünk a MOA által szervezett eseményeken, vándorgyűléseken. 

Kiállítással kapcsolatos tervek 

A Sporttörténeti kiállításunk kapcsán a következő részletes terveink vannak 

- Tábla elhelyezése a helyszínt adó Kosárlabda Akadémia bejáratánál 

- Iskolai csoportok rendszeres meghívása 

- Kiállítás anyagának bővítése, több, sportonként tematikus kiállítás szervezése 

- Szükség esetén a jelenlegi nyitvatartási idő bővítése 



Sporttörténeti füzetek 

2020-ban tervezzük folytatni a Sporttörténet füzetek c. kiadványaink sorát. Ez, a már 

szokásosnak mondható módon Grosán Pál tanár úr jóvoltából készül. Ő, mint szerző, az IN-

DTP Kft, mint szerkesztő-tervező, a Print2000 Kft, mint kivitelező vesznek rész a munkában. Az 

anyagi fedezetet a VTP alaptól és a NEA pályázaton nyert összegek biztosítják. 

Várható megjelenését a Sporttörténelmi Kiállítóterem megnyitásának 2. évfordulójára 

tervezzük. 

Olimpiai vetélkedő szervezése 

Bár tavaszra terveztük, a kialakult helyzet miatt, illetve a tokiói olimpia halasztása miatt ezt az 

őszi-téli időszakra kellett áthelyeznünk. A terveink szerint 3 korcsoportban (alsó, felső, 

középiskolai) mérnék össze szellemi és fizikai képességeiket a gyerekek. A részletes kidolgozás 

egy 9-10 fős munkacsoport feladata lesz, melynek összeállítása folyamatban van. Helyszínként 

a Kosárlabda Akadémia jöhet szóba. A vetélkedőn számítunk a Hírös Olimpikon programban 

támogatott versenyzőkre, illetve korábbi olimpikonjainkra, mint segítőkre. 

Hírös Olimpikonok program 

2020-ban is kiemelt fontosságú tevékenységünk a város kiemelkedő sportolóinak támogatása. 

Ez érdekében folytatni kívánjuk munkánkat támogatók, szimpatizánsok beszervezése 

ügyében, ami a stabil pénzügyi alap biztosításához nélkülözhetetlen. A programban jelenleg 2 

sportoló támogatása valósul meg: Árva Cintia, Boronkay Péter, Kmegy Máté, Szvitacs Alexa. 

Közülük Alexa már kiharcolta az olimpiai részvételt, így az Ő felkészülési támogatása kiemelt 

fontosságú. Remélhetőleg a támogatandó sportolók száma nőni fog, ehhez azonban nekünk 

hatalmas háttérmunkát kell elvégeznünk, hogy ennek az alapjait biztosítani tudjuk. Ebben a 

munkában számítunk az Önkormányzatra, sportvezetőkre, tagjainkra. 

 

Körünknek jelenleg nincs külön adminisztrációs támogatója, minden ilyen jellegű munkát 

magunk végzünk, ami nagy terhet ró az elnökségre.  Tervezzük, hogy az ősztől kezdődően 

olyan középiskolásokat keresünk, akik hosszútávon is részt kívánnak venni munkánkban, és 

tudják segíteni egyesületünket bizonyos adminisztratív tevékenységek elvégzésével. 

 
 
Kecskemét, 2020. május 8. 
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