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Kecskemét és agglomerációja hazánk legdinamikusabban fejlődő kistérsége. Egy ilyen közegben a 

sport összekötő és felemelő szerepe fontos kulcsa lehet társadalmunknak. Ha a megyei térképet 

nézzük, azt tapasztalhatjuk, hogy egyre jobban kezd Kecskemét és környékére koncentrálódni a 

munkahelyi adottságokkal megegyező volumenben a versenysport is. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2019-ben is igyekeztünk bővíteni sportolói létszámunkat. Ezzel a 

folyamattal a Magyar Kézilabda Szövetség által előirányzott gondolatiságot követjük mely szerint - 

egy utánpótlás sporttal foglalkozó egyesület esetében nem csak az eredményközpontúságot kell az 

előtérbe helyezni, hanem azt, hogy minél nagyobb tömegbázisra alapozva tudjon egy sportágat 

megszerettetni. Ezen irányelvek mentén 2019-re elmondhatjuk, hogy közel 150 fős 

versenyengedéllyel rendelkező sportolói létszámot értünk el. Ebben a magas létszámban nagy 

szerepet játszott az Izsákon átadott új általános iskolai sportcsarnok varázsa, mely minden napos 

edzéslehetőséget biztosít a gyerekek számára, illetve az intézmény 2014 óta rendszeres részt vevője 

a Kézilabda az iskolában programnak. Gyermekbajnoki és utánpótlási mérkőzéseinket is itt 

rendezzük. Izsákon közel 60 gyermek kézilabdázik egyesületünkben. A másik nagy bázisunk a 

Kecskeméti Piarista Általános Iskola és Gimnázium, ahol közel 40 gyermek kézilabdázik 

egyesületünkben. Innen napi rendszerességgel szállítjuk sportolóinkat, hiszen teljes méretű pályán 

tudnak felkészülni az elkövetkezendő feladatokra. A lány serdülő és u14-es csapatunk a Tiszakécskei 

Móricz Zsigmond Általános Iskola és Gimnázium tanulóira épül, létszámuk 18 fő. Az edzések helyszíne 

a Református Gimnázium tornacsarnoka. 

Iskolák ahol jelen vagyunk! 

 

1. ábra – KIKI Sport Kft. – Kézilabdás helyszínek Kecskemét agglomerációjában 

1. Táncsics Mihály Általános Iskola – Izsák 

2. Piarista Általános Iskola és Gimnázium – Kecskemét 

3. Gáspár András Szakgimnázium - Kecskemét 

4. Móricz Zsigmond Általános Iskola – Tiszakécske 

5. Orgoványi Általános Iskola - Orgovány 

  



2018 szeptemberében átadott Táncsics Mihály Általános Iskola minden igényt kielégítő 

infrastruktúrával biztosítja számunkra a mindennapos edzés és tanulás lehetőségét. 

 

 
 

A fokozatosság elve mindig az adott gazdasági helyzethez (szponzori támogatásokhoz) igazított 

költségvetés biztosította számunkra a fennmaradást. A KIKI-Sport Kft a 2018-19-es idényben a 

fennmaradás elvét követve az utánpótlás megerősítését irányozta elő. A TAO-s pályázat esélyt adott 

az előrelépés felé, melyet a következőkben is a tudatos építkezés céljaira használunk fel. A 

fejlődésünknek köszönhetően a Mercedes Benz Hungary is belépett a TAO-s támogatók körébe, mely 

újabb komoly elismerés és egyben felelősségteljes munkát kíván klubunk minden edzőjétől és 

sportolójától. A gyár elvárja tőlünk a féléves folyamatos beszámolók megküldését. Kecskemét 

agglomerációjában is, így a mi klubunkban is nagyon sok a hátrányos helyzetű sportoló, akiket 

igyekszünk a kézilabda mellett a tanulásra is ösztönözni. A KIKI Sport célja, hogy ezen sportoló 

gyermekeknek jövőképet tudjon mutatni mind a kézilabda, mind a tanulás tekintetében. A KEMÜ-vel 

szoros kapcsolatot ápolva sportolóinknak megfelelő továbbtanulási és sportolási lehetőséget 

igyekszünk biztosítani. Sportolóink körében népszerűbb szakok az informatika, a rendészet, 

autómechatronika. Ezen szakok a Mercedes kapcsolatnak köszönhetően duális képzést biztosítanak 

és főiskolai diplomáig segítik sportolóinkat. 2019-ben is 4 sportolónk igazolhatott magasabban 

jegyzett egyesületekhez.  

 Faragó Csongor –Pick Szeged 

 Faragó Norbert – FKSE Algyő 

 Romanóczi György – KTE 

 Tóth Roxána – Siófok 

 Aleksza Tamás - NEKA 

  



KIKI Sport Kft. – Versenyeztetett csapataink 

Fiú csapataink 

Egyesület Évad/verseny Edző 

KIKI Sport Kft. Fiú ifi Goran Vujasin 

KIKI Sport Kft. Fiú serdülő Kun István 

KIKI Sport Kft. Gyermekbajnokság fiú U14 Bede Ferenc 

KIKI Sport Kft. Gyermekbajnokság fiú U12 Szabó József 

KIKI Sport Kft Gyermekbajnokság fiú U12 Vazul Attila 

KIKI Sport Kft. Kisiskolás bajnokság fiú U11 Vazul Attila 

KIKI Sport Kft. Kisiskolás bajnokság fiú U10 Szabó József 

Leány csapataink 

KIKI Sport Kft. Leány serdülő 
Szentesi 

Kovács Renáta 

KIKI Sport Kft. Gyermekbajnokság leány U14 
Szentesi 

Kovács Renáta 

KIKI Sport Kft. Gyermekbajnokság leány U13 
Szabóné Pápai 

Edit 

KIKI Sport Kft. Gyermekbajnokság leány U10 
Szabóné Pápai 

Edit 

 

Edzőink 

 

Szentesi Kovács Renáta C licensz Bede Ferenc B licensz 

Szabóné Pápa Edit D licensz Kun István B licensz 

Vazul Attila C licensz Goran Vujasin D licensz 

Szabó József D licensz Sárközi Zsolt D licensz 

 



 

Korosztályi eloszlások a KIKI Sport Kft.-nél 

Egyesületem jelenleg 150 fő kézilabdás létszámmal rendelkezik.  

Részletesebben, ha nézzük az utánpótlás korú kézilabdázókat három csoportba lehet sorolni.  

 Kisiskolás bajnokság (7 – 10 éves korig) 

 Gyerekbajnokság (11 – 15 éves korig) 

 Serdülő és Ifjúsági bajnokság (15 – 20 éves korig) 
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Az általam vezetett sportegyesület legfőbb célja, hogy… 

1. a Kecskemét agglomerációjában élő gyerekek számára minőségi sportolási lehetőséget 

biztosítsunk!  

2. a meglévő iskolák mellett további iskolák, óvodák bevonása a Kunsági térség intézményei 

közül!  

3. a 2019/20-as bajnoki szezonban kiépíteni egy olyan utánpótlás bázist, amely alapjául szolgál 

a következő bajnoki szezonban fiú, illetve leány serdülő és ifjúsági csapat indításának! 

4. közös éves terv kialakítása, utánpótlás tornákon való részvétel, mely összhangban van az 

MKSZ sportstratégiájával. 

5. az edzői stábunk kibővítése, olyan szakemberekkel, akik az egyre nagyobb igényeket követelő 

színvonalat biztosítják a sportolni vágyó gyerekeink részére (erőnléti és kapusedző)! 

6. gazdasági, logisztikai, marketing, illetve sportorvosi szakemberek folyamatos jelenléte. 

 

 

Üdvözlettel: 
 

Kun István  Szakmai Igazgató. 
  



A 2019-20 – évi  országos serdülő bajnokságban szereplő  lány és fiú csapatunk

Legnagyobb támogatónk  a MERCEDES BENZ  HUNGARY kecskeméti gyára.



 

Ifi csapat 

 

 

Serdülő csapat 



 

u14 fiú

 



 

 

U14 lány csapat 

 

  



2019-ben is megtartottuk szokásos karácsonyi évzáró vacsoránkat, amelyen közel 180-an vettek 

részt. 

 

 


