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90 éves a BSC

2014. augusztus 29. péntek

Budaörs város legpatinásabb versenysport egyesületét 1924-ben alapították, így idén
2014-ben ünnepli fennállásának 90. évfordulóját.

A kezdetekben csak a labdarúgás működött az egyesület keretein belül. Napjainkban a
Budaörsi  Sport  Club  egy 8  szakosztályból  álló  egyesület,  amely a  versenysport  területén
eredményeivel  a  lehető  legmagasabb  szinten  kívánja  képviselni  Budaörs  városát  hazai  és
nemzetközi szinten egyaránt. Az iskolai-szabadidősport területén pedig olyan rendezvényeket
szervez, amelynek eredményeként egyre több budaörsi fiatal kezd el rendszeresen sportolni,
ezáltal egészségesebben élni. Az óvodákkal és iskolákkal folyamatosan fejlődő kapcsolatunk
közül kiemelkedik két program: az Ovijudo, valamint a Budaörsi Iskolai Pingpong Program,
amelynek keretein belül a 2013-2014-es tanévben 270 gyermek sajátíthatta el az asztalitenisz
sportág alapjait szakedzőink segítségével. A programot az Országos Asztalitenisz Szövetség
minta  programnak  tekinti,  a  Magyar  Olimpiai  Bizottság  pedig  szakmai  és  erkölcsi
támogatásáról  biztosította  a  Magyarországon  asztalitenisz  sportágban  egyedülálló
kezdeményezést. Az eddig megrendezett két Sportválasztó napon és Nyíltnapon összesen több
mint 2800 érdeklődő ismerkedhettek meg az egyesülettel, próbálhatták ki sportágainkat. 

Az elmúlt 90 év legkiemelkedőbb eredményei: 

- Világbajnoki címek: Fazekas Csaba (judo – szenior korosztály)
Palágyi Gergely (atlétika – szenior korosztály)

- Európa Bajnoki cím: Ecseki Nándor (asztalitenisz – ifjúsági korosztály)
- Európa Bajnoki bronzérem: Juhász Nikolett (karate – felnőtt korosztály)
- Világ Kupa érmek: Burján László (judo –felnőtt korosztály)
- Bajnokok Ligája ezüstérem: Női asztalitenisz csapat
- Magyar Bajnoki cím csapatban: Női asztalitenisz csapat



- Magyar Bajnoki címek egyéniben, több sportágban: judo, karate, atlétika, 
asztalitenisz, autó-motor

- Olimpiai részvétel: Szabó Nikoletta (2000, 2004, 2008 - atlétika)
Fazekas Mária (2004 – asztalitenisz)
Jakab János (2008 – asztalitenisz)
Molnár Cornélia (2012 –asztalitenisz)
Szabó Attila (2012- atlétika)

A versenysport  területén  legfőbb  célunk,  annak  az  öt  sportolónak  biztosítani  a
feltételeket, akik harcba szállnak az olimpiai kvóta megszerzésére – Rióra (2016).

- Siroki Ibolya (judo): Felnőtt országos bajnokság III. hely, 63 kg-ban indul a nemzetközi 

versenyeken az elkövetkezendő időszakban

- Szabó Nikolett (atlétika - gerelyhajítás): felnőtt országos csúcstartó, utánpótlás és ifjúsági 

Európa Bajnok, 4. Olimpiájára készül

- Pergel Szandra (asztalitenisz): többszörös Magyar Bajnok, Európa Bajnoki 5. helyezett, 

Bajnokok Ligája döntős csapat tagja

- Burján László (Judo): Magyar Bajnok, többszörös Világ Kupa érmes, 66 kg-ban vág neki az

Olimpiai kvalifikációs versenyeknek

- Szabó Attila (atlétika - tízpróba): Universiade III. hely, többszörös Magyar Bajnok, második

Olimpiájára készül

Augusztus  29-én  a  Budaörsi  Sport  Club  jelenlegi  elnöksége  egy  olyan  ünnepi
sportnapot kíván rendezni, ahol a BSC jelenlegi tagjai és történetének legsikeresebb sportolói,
edzői,  sportvezetői,  valamint  az  egyesület  támogatói,  partnerei  közösen  ünneplik  a  kerek
évfordulót.  A rendezvényre meghívtuk Dr.  Simicskó Istvánt,  Sportért  Felelős  Államtitkárt,
Fábián Lászlót, a MOB Sportigazgatóját, Wittinghoff Tamást, Budaörs város Polgármesterét
és Budaörs város Képviselőtestületének tagjait, valamint Regényi Jánost, a BSC Tiszteletbeli
Elnökét.

A BSC dupla évfordulót ünnepel, hiszen a labdarúgó csapat, 50 évvel ezelőtt, 1964-
ben nyerte  meg a  Szabadföld  Kupát.   A rendezvényre  várjuk  azokat,  akiket  személyesen
köszönthetünk az évforduló alkalmából, a szervezésben segít a BLATT (Budaörsi Labdarúgók
Történelmi Társasága). 

2014. szeptember 5-e péntek: III. Őszi Budaörsi Sportválasztó Nap
/Helyszín: Árok utcai sportlétesítmény és szabadidőpark/

Rendezőtársainkkal  idén  is  megrendezzük  a  már  hagyományosnak  mondható
sportnapot,  amelynek  délelőtti  programjaként  a  budaörsi  általános  iskolák  másodikos  és
harmadikos tanulói ismerkedhetnek meg a sportágakkal,  szakedzők és válogatott  sportolók



segítségével.  Délután,  15:00-18:00 között  várunk minden budaörsit,  a tapasztalatok szerint
családokat is, akik kötetlen formában sportolhatnak. 

Hajrá BSC!
www.budaorsisc.hu

A sportnapon  belül  az  Árok  utcai  center  pályán  11:30  perckor  kerül
megrendezésre a III. Budaörsi Sport Sajtótájékoztató. 

Kérjük a fenti sajtóanyag szíves felhasználását!

Tájékoztatjuk önöket az augusztus 29-e teljes programjáról, ami viszont csak önöknek
információ, kérjük ezt nem megjelentetni, hiszen a programokon a BSC jelenlegi és korábbi
sportolói vesznek részt.

Program a sajtó tájékoztatására:

10:00 – Megnyitó, díjjak átadása, közös bemelegítés, beszédek

11:00 – Autó-Motor bemutató és meghívásos kispályás labdarúgótorna kezdete

11:30 – Sorverseny a szakosztályok fiataljai számára

11:30 – III. Budaörsi Sport Sajtótájékoztató


