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BEVEZETŐ
A Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont elsődleges célja és feladata, hogy a kerület
sportkoncepciójával összhangban a szabadidős tevékenységeket és a lakosság sportigényeit
kiszolgáló lehetőségek körét bővítse, a testnevelés és a sport részterületeit egymással
szorosabbra fűzze.
Több olyan sportfoglalkozás működik jelenleg is a Sportközpontban, amely lehetőséget
biztosít a kerületben élőknek a testedzésre, egészségi állapotuk megőrzésére, javítására: jóga,
szenior tánc, nordic walking, gymstick, egyéni, illetve csoportos tenisz. Közülük többet
ingyenesen, a fizetősöket kedvezménnyel vehetik igénybe az I. kerületi lakosok. Örvendetes,
hogy egyre többen jönnek futni, és erősíteni a kültéri fitnesz eszközökön.
2017. szeptembere óta a kisgyerekes családokat minden hónap utolsó péntekjén a Czakós
Családi Délután keretében a gyerekek számára érdekes, szórakoztató programokkal várjuk.
2019-ben szerveztünk farsangot jelmezversennyel,

kézműves foglalkozást, arcfestést,

tökfaragást. Voltak meghívott vendégeink is. Hegedűsné Tóth Zsuzsanna - az ELTE Tanító- és
Óvóképző oktatója - Tesz-vesz muzsika címmel csoda hangszereivel és zenés meséjével,
Kaszab Tibor - a Kölyökidő Alapítvány zenésze - Mini táncházzal, Rolando bűvész-showjával,
a Honvéd Együttes művészei interaktív, táncos mese-zene-bonával örvendeztették meg a
kicsiket és szüleiket.
A tavaszi szezont hagyományosan a Tavaszköszöntő Sport- és Egészségnapunk nyitotta,
melynek keretében sportvetélkedőkre, bemutatókra, kézműves programokra, életmód
tanácsadásra, egészségügyi szűrővizsgálatra került sor, és természetesen a népszerű ugrálóvár
sem maradhatott el. A rendezvényen közreműködtek: Oxygen Wellness Naphegy, SOS
Mentőkutyás Egyesület, Budai Futball Club SE Labdarúgó Szakosztálya, DM.
A Sportközpont szolgáltatásainak köre

bővült a

2018.

év végén

megépített büfé

Tavaszköszöntőn való megnyitásával.
Ismét rendeztünk gyereknapot, mely az idén is nagy sikert aratott.
A Budavári Önkormányzat augusztus végi Nyárbúcsúztató Báljának hagyományosan a
Sportközpont adott otthont, ahol színes programokkal várták a kerületi lakosokat. Janicsák
Veca akusztik koncertje után csodálatos tűzijátékban gyönyörködhetett a több száz vendég.

Az ősz folyamán sor került még a Kortalanul Családi és Sportnapra, mely a Budavári Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ és a Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont
hagyományos közös rendezvénye. Ebben az évben az Oxygen Wellness Sportegyesület is
csatlakozott hozzánk, részvételükkel színesítve a programot. A Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsődék dolgozói különleges italokat és szendvicseket készítettek a látogatóknak.
Színpadi

műsorok,

mentálhigiénés

és

egészségmegőrző

beszélgetések,

táplálkozási

tanácsadás, szűrővizsgálatok, sportfoglalkozások, kézműves műhely, gyerekprogramok, civil
szervezetek bemutatkozása, kutyás bemutató, tombola értékes nyereményekkel várta az
érdeklődőket.
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Jól sikerült az I. kerületi családok és baráti társaságok számára szervezett bográcsos lecsófőzés
is.
Valamennyi rendezvényünk ingyenes volt a látogatók számára.
A téli időszakban - mint a korábbi években - a Sportközpont területén az Oxygen Wellness
működtetett fedett korcsolyapályát. Hétköznap 7.45 - 16.00 óráig a kerületi iskolák
testnevelés óra keretében, és az óvodák ingyenesen korcsolyázhattak az igényeik alapján
összeállított órarend szerint. A délután további részében estig, valamint hétvégén egész nap
a lakosság számára tartottak nyitva.
Az I. kerületi lakosok ingyenesen használhatják a futópályát, a kültéri fitnesz eszközöket, és az
új gumiborítású kézilabdapályát, ennek eredményeként nőtt ezek kihasználtsága. Sokan
vették igénybe a nyitott Pavilonban felállított pingpongasztalokat is.
A nyár folyamán a Budavári Önkormányzat Napközis Táborának biztosítottunk lehetőséget a
sportpályák és eszközök használatára.
Ebben az évben is napi kapcsolatban álltunk a testnevelő tanárokkal, akik rendszeresen
tartottak testnevelés órákat pályáinkon. A tanév végén több kerületi iskola rendezett
sportnapot a Sportközpontban. Az érettségi időszakban a középiskolák vették igénybe
pályáinkat a középszintű testnevelés érettségi gyakorlati részének lebonyolítására.
Az iskolák diákolimpiai versenyeit a Sport- és Szabadidőközpont koordinálja. Ezek a versenyek
minden évben a tanév folyamán folyamatosan zajlanak.
Az elmúlt évek során jó kapcsolat, sikeres együttműködés alakult ki a kerületi óvodákkal,
bölcsődékkel, és a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központtal.
A Farkas Ferenc Zeneiskola 2019-ben is rendszeres használója volt a közösségi termünknek,
rendezvényeket, vizsgákat, órákat tartottak nálunk.
A Budai Futball Club SE Labdarúgó Szakosztályával (Tabáni Spartacus jogutódja) változatlanul
szerződésben állunk, utánpótlás csapataik egész évben a füves és műfüves futballpályán
tartották edzéseiket.
Heti rendszerességgel edzettek az atlétikapályán a Tabáni Spartacus tájfutói, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum dolgozói pedig a műfüves futballpályára jártak.
Több bérlője is volt a Sportközpontnak, a teniszpályákat folyamatosan, a műfüves
futballpályát hétköznap az esti órákban, és hétvégén vették igénybe.
Fontos megemlíteni, hogy 2019-ben a Budavári Önkormányzat finanszírozásával nagyon sok
felújítás, beruházás valósult meg:
•

Megtörtént a főépületben lévő WC-k, zuhanyzók komplett felújítása.

•

Elkészült a főépület előtti térburkolat felújítása az alatta húzódó víz nyomóvezeték
cseréjével.

•

Négy új parkolóhely kialakítására került sor, és elkészült a büfé előtt a térkő burkolat.

•

A műfüves futballpálya kerítésére két új kapu került, a kerítés megerősítése is
megtörtént.
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•

Az atlétika pálya melletti kültéri padokat felújítottuk.

•

A füves futballpálya mellett új labdafogó háló került felállításra.

•

Megtörtént a Sportközpont nagyon rossz állapotban lévő Czakó utca felőli kerítésének
a cseréje.

•

Megvalósult két kültéri és egy beltéri, felújításra szoruló lépcsősorunk javítása.

•

A játszóeszközök alatti burkolat megújult, korszerű gumiborítást kapott.

Az év folyamán egy nagyszabású beruházásra is sor került, a régi, nagyon rossz állapotban lévő
nyitott Pagoda épületünk helyére egy kulturált, szép Pavilon épült, melynek két oldalán
mozgatható üvegablakok vannak. Ez lényegesen jobb kihasználtságot eredményezett, hiszen
rossz idő esetén is van lehetőség az épület használatára.
Az új épület környezetének tereprendezése is megtörtént, a talajt termőfölddel töltötték fel,
és gyepszőnyegezték a megközelítőleg 600 m2-es területet.
Természetesen a Sportközpont pályáinak, eszközeinek, épületeinek folyamatos karbantartása
ebben az évben sem maradhatott el.
A felújítási, karbantartási munkálatok megszervezésében nagy segítségünkre volt a GAMESZ.
Programjainkat 2020-ban tovább bővítjük, hogy még több lehetőséget biztosítsunk a
kerületben élőknek egészségi állapotuk megőrzésére, sportolásra.
A felújításokat tervezzük folytatni. Szebb, vonzóbb környezetben szeretnénk fogadni
vendégeinket.
Összességében sikeres évet zártunk, a folyamatosan szépülő, korszerűbbé váló környezet, a
programok egyre több látogatót vonzanak a Sportközpontba.

Budapest, 2020. január

Vékásné Dobos Zsuzsanna
intézményvezető
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JANUÁR
A Czakó Utcai Sport- és Szabadidőközpont területén az Oxygen Wellness a téli hónapokban a
megszokott módon fedett korcsolyapályát üzemeltetett, melyet hétköznap 7.45 - 16.00 óráig
- az igényeknek megfelelően előre elkészített órarend szerint - a kerületi iskolák testnevelés
óra keretében, és az óvodák ingyenesen használtak. Csütörtök, péntek délután 18.00 - 20.00
óráig és hétvégén a lakosság számára tartottak nyitva.
A Czakós Családi Délután keretében farsangot szerveztünk jelmezversennyel a kisgyermekes
családoknak.

OiákoUmpidi versenyek
Folytatódott az I. kerületi iskolák kosárlabda bajnoksága 6 lány és 7 fiú csapattal.
Az Egyetemi Katolikus Gimnáziumban került megrendezésre közel 30 tanuló részvételével a
sakkverseny.

FEBRUÁR
A jégpálya változatlanul nagy sikerrel működött.
Megtörtént a 2019-es év karbantartási és felújítási munkálatainak koordinálása.
A Közép Budai Tankerülethez (I., II., XII. kerület) tartozó általános iskolák alsó tagozatos
tanulóinak rendezett játékos sportvetélkedőn kerületünket a Batthyány Lajos Általános Iskola
csapata képviselte.
A Czakós Családi Délután Tesz-vesz muzsika programmal várta a gyerekeket. Hegedűsné Tóth
Zsuzsanna hangszerei nagy sikert arattak.

OiákoUmpidi versenyek:
Folytatódott az I. kerületi iskolák kosárlabda bajnoksága.
A Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium adott otthont a kerületi
floorball tornának, melyen 3 korcsoportban összesen 7 csapat indult.

MÁRCIUS
17-én bezárt a korcsolyapálya, elkezdődtek a bontási munkálatok.
A hónap közepén a füves futballpálya szokásos tavaszi felújítása kezdetét vette.
Ebben a hónapban megkezdődött a WC-k, zuhanyzók komplett felújítása a női oldalon.
Elkészült a főépület előtti térburkolat felújítása az alatta húzódó víz nyomóvezeték cseréjével.
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Négy új parkolóhely kialakítására került sor, és a büfé előtti terület térkő burkolatot kapott.
A műfüves futballpálya kerítésére két új kapu került, a kerítés megerősítése is megtörtént.
Az atlétika pálya melletti kültéri padokat felújítottuk.
A hónap végén megindult a teniszpályák helyreállítása.
Nagy sikere volt a Czakós Családi Délután Mini táncház programjának, ahol Kaszab Tibor
zenélt, mesélt, és megtáncoltatta a vendégeket.

Oiákoiimpidi versenyek:
A Toldy Ferenc Gimnázium adott otthont a röplabda diákolimpia mérkőzéseinek. 3
korcsoportban 26 csapat indult a versenyen.
Folytatódott az I. kerületi iskolák kosárlabda bajnoksága.

ÁPRILIS
A füves futballpálya mellett új labdafogó háló került felállításra.
A teniszpályák helyreállítása megtörtént, a hónap közepén felújított pályákkal kezdődött meg
a szabadtéri tenisz szezon.
A női WC és zuhanyzó felújítása elkészült.
A tavaszi szezonnyitást megelőző karbantartási munkálatokat befejeztük.
A hónap végén folytatódott a WC-k, zuhanyzók felújítása a férfi oldalon.
13-án került megrendezésre a Sportközpont hagyományos Tavaszköszöntő Sport- és
Egészségnapja, melynek keretében sportprogramok, bemutatók, kézműves foglalkozás,
arcfestés, ugrálóvár, életmód tanácsadás, egészségügyi szűrővizsgálat várta a családokat.
Sokan ellátogattak a rendezvényre, nagy sikere volt a programoknak.
Ezen a napon nyitott meg a Sportközpontban az új büfé.
A Czakós Családi Délutánon Rolando bűvész interaktív műsorával varázsolta el a közönséget.

Oiákoiimpidi versenyek:
A mászó-függeszkedő verseny lebonyolítását a Petőfi Sándor Gimnázium vállalja évek óta,
ebben az évben 7 középiskolai csapat versengett.
A Sportközpontban került megrendezésre a középiskolások (5., 6. kcs) atlétika többpróba
versenye, melyen közel 60 diák vett részt.
Minden évben a diákolimpia legtöbb tanulót megmozgató eseménye a mezei futóverseny,
melynek helyszíne a Vérmező. Ebben az évben 520-an teljesítették a korcsoportjuknak
megfelelő távot.
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A hónap végén megkezdődött a kerületi labdarúgó bajnokság tavaszi fordulója, 6
korcsoportban 30 csapat mérkőzött egymással.

MÁJUS
Ebben a hónapban megtörtént a Sportközpont nagyon rossz állapotban lévő Czakó utca felőli
kerítésének a cseréje.
A hónap végén megkezdték a régi, nyitott Pagoda épület bontását.
A férfi vizesblokk felújítása is elkészült.
12-én a Budai Futball Club (a Tabáni Spartacus Labdarúgó Szakosztályának jogutódja) már
hagyományosnak

mondható

XIII.

Machos

Ferenc

Labdarúgó

Emléktornája

került

lebonyolításra.
18-án a Hegyvidék Olimpia 500 fős rendezvénynek adott otthont a Sportközpont, melynek
keretében a XII. kerület 5. osztályos tanulói versenyeztek.
Ebben a hónapban a Hunfalvy János Közgazdasági Szakgimnázium és a Szilágyi Erzsébet
Gimnázium tartotta sportnapját nálunk.
A Kihívás Napja programra kerületünk 2018-ban is benevezett. Az iskolák saját kereteik között
szervezték meg ezt a napot. A Sportközpont pályáit az óvodások népesítették be, és az
óvodapedagógusok vezetésével boldogan vetették bele magukat a mozgás örömeibe. Aznapra
ugrálóvárat is felállítottunk, amit nagy lelkesedéssel vettek birtokba a kicsik.

Oiákoiimpidi versenyek:
Folytatódott az áprilisban megkezdett labdarúgó bajnokság.
A Sportközpontban ebben a hónapban került megrendezésre az általános iskolások (1., 2., 3.,
4. kcs) atlétika többpróba versenye, melyen több mint 160 diák vett részt.

JÚNIUS
A régi Pagoda lebontása megtörtént, megkezdődtek az új épület alapozási munkálatai.
A csapadékos időjárás miatt sajnos a teniszpályák több hétre használhatatlanná váltak, tervbe
vettük a vízelvezetés megoldását.
1-jén gyereknapot rendeztünk, ugrálóvárral, játékokkal, kézműves foglalkozással, arcfestéssel,
bűvész parádéval kedveskedtünk a kicsiknek és a nagyobbaknak.
4-én a Tigris Utcai Óvoda, 12-én az Egyetemi Katolikus Gimnázium tartott sportnapot a
Sportközpontban.
A hónap folyamán több kerületi középiskola vette igénybe pályáinkat a középszintű
testnevelés érettségi gyakorlati részének lebonyolítása céljából.
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24-étől nyolc héten keresztül ismét a Lisznyai Utcai Általános Iskola adott otthont a Budavári
Önkormányzat Napközis táborának. Ez idő alatt a Sportközpont lehetőséget biztosított a
táborozóknak a sportpályák és eszközök használatára.

Oiákoiimpidi versenyek:
A 2018/19-es tanév labdarúgó bajnoksága befejeződött.

JÚLIUS
Megkezdődött az új Pavilon építése.
Sor került a füves futballpálya karbantartására, a fű frissítésére.

augusztus
Az új Pavilon építésének utolsó fázisában környezete tereprendezése is megtörtént, a talajt
termőfölddel töltötték fel, gyepszőnyegezték a területet, a játszóeszközök alá új gumiborítás
készült. Az épület ünnepélyes átadása 31-én volt.
31-én a Budavári Önkormányzat szervezésében került sor a hagyományos Nyárbúcsúztató Bál
megrendezésére, ahol színes programokkal várták a kerületi lakosokat. Janicsák Veca akusztik
koncertje után csodálatos tűzijátékban gyönyörködhetett a több száz vendég.

SZEPTEMBER
6-án a Budavári Lakosok Szövetsége gulyáspartyt rendezett.
11-én tartottuk a kerületi testnevelő tanárok évnyitó értekezletét, ahol megbeszéltük a 20192020-as tanév diákolimpiai versenyeinek éves programját, és az egyéb teendőket.
Köszöntöttük Hallgató Csabát, a Batthyány Lajos Általános Iskola testnevelő tanárát, aki
pedagógus nap alkalmából Virág Benedek Díjat kapott a kerületben végzett sok éves munkája
elismeréseként.
14-én a Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ és a Czakó Utcai Sport- és
Szabadidőközpont közösen megrendezte a Kortalanul Családi és Sportnapot. A rendezvényen
közreműködött az Oxygen Wellness Naphegy és az Oxygen Wellness Sportegyesület, valamint
a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde tagintézménye. Színpadi műsorok,
mentálhigiénés és egészségmegőrző beszélgetések, táplálkozási tanácsadás, szűrővizsgálatok,
sportfoglalkozások, kézműves műhely, gyerekprogramok, civil szervezetek bemutatkozása,
kutyás bemutató, tombola értékes nyereményekkel várta az érdeklődőket. Különleges italokat
és szendvicseket készítettek az Egyesített Bölcsődék dolgozói.
21-én az I. Kerületi Rendőrkapitányság Rendvédelmi Tornáját bonyolították le.
26-án a Rendőrakadémia összetett versenye került megrendezésre, ahol 8 kerületi
középiskola csapata versengett egymással.
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28-án lecsófőzésre került sor, melyen családok, baráti társaságok vettek részt, a programnak
nagy sikere volt.
A Czakós Családi Délután keretében szüreti mulatságot szerveztünk.

Diákolimpiái versenyek:
26-án atlétika többpróba versenyt rendeztünk az általános iskolai korosztályoknak, ahol 24
csapat, 150 tanuló indult.
Megkezdődött a labdarúgó bajnokság 6 korcsoportban, melyre 30 csapat nevezett be.

OKTÓBER
A „72 óra kompromisszum nélkül" elnevezésű országos önkéntes projekt keretében 12-én
kilenc egyetemista tereprendezési munkában segédkezett a Sportközpontban.
24-én véget ért a szabadtéri tenisz szezon, kezdetét vette a korcsolyapálya előkészítése. 25én állították fel a sátrat.
A hónap végén megkezdték a két kültéri és egy beltéri, felújításra szoruló lépcsősor javítását.
A Czakós Családi Délutánon Tökparádé - Márton napi vígalom volt a program.

DiákoUmpidi versenyek:
A 2019-2020-as tanév labdarúgó bajnokságának őszi fordulója lezajlott.
A testnevelő tanárok kérésére a középiskolások röplabda diákolimpiája kétfordulóssá vált, így
szemben a korábbi évekkel, mostantól ősszel és tavasszal is összemérhetik tudásukat a diákok.
A bajnokságba a két korcsoportban (5., 6. kcs) összesen 21 csapat nevezett.

NOVEMBER
A jégpálya építési munkálatai a hónap közepére befejeződtek, 16-án megnyitotta kapuit a
korcsolyapálya. Elkészítettük a kerületi iskolák és óvodák kérésének megfelelően az órarendet,
ez alapján hétköznap 7.45 - 16.00 óráig testnevelés óra, illetve sportfoglalkozás keretében
vehették igénybe a korcsolyázási lehetőséget. Ezt követően és hétvégén pedig a lakosság
rendelkezésére állt a jég.
A Czakós Családi Délutánon ünnepi apróságok készítésére volt lehetősége kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.

Dákoiimpidi versenyek:
A röplabda bajnokság folytatódott.
Elindult ennek a tanévnek a kosárlabda bajnoksága 12 csapat részvételével.
Mászó-függeszkedő

versenyt

rendeztünk

középiskolás

tanulóknak

a

Petőfi

Sándor

Gimnáziumban.
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Lebonyolításra került az asztalitenisz diákolimpia, melyen több mint 40 kerületi tanuló mérte
össze tudását.

DECEMBER
A téli szünet ideje alatt egész napos nyilvántartással üzemelt a korcsolyapálya.

Dákoiimpidi versenyek:
2-án, négy iskola alsó tagozatos tanulóinak részvételével „Mikulás váltó" néven játékos
sorverseny megrendezésére került sor a Lisznyai Utcai Általános Iskolában.
Folytatódott a kosárlabda bajnokság.
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