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Bemutatkozás 

Tisztel Szülők, kedves érdeklődők először is engedjék meg, hogy pár mondatban 

bemutassam egyesületünket. Az alapítók maguk is hosszú éveken keresztül válogatott 

szinten cselgáncsoztak, illetve sok más sportágban is remekül helyt álltak amatőr státuszban. 

Az aktív versenyzői pályafutás befejeztével vetődött fel a saját sportműhely létrehozása.  

 

Az egyesület 2009-ben történő megalakulásakor (akkori nevén Winner Judo Club 

Sportegyesület) a fő szempont az volt, hogy minél szélesebb sportolói réteget vonjunk be a 

cselgáncs sportágba. Ez alatt azt kell érteni, hogy az élsport mellett a kedvtelésből, 

szabadidős jelleggel történő testmozgásra is lehetőséget biztosítsunk. Így óvodás (3éves) 

kortól egészen a felnőtt korosztályig lányok-fiúk egyaránt látogatják edzéseinket. 

 

A megfelelő szakmai felkészültség és a pozitív szülői visszajelzések motiváltak minket arra, 

hogy a cselgáncson kívül további szakosztályokat vegyünk fel egyesületünkbe. Rövid időn 

belül megalapítottuk a vízilabda, úszás, szinkronúszás szakosztályokat és a továbbiakban, 

mint Winner Sportegyesületként veszünk részt a hazai sportéletben. 

 

Egyesületünk szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a sportolók optimális lelki, mentális 

képzésére, hogy a későbbiekben kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak.  

A kivételes pedagógiai „vénával” megáldott szakembereink, edzőink természetesen 

rendelkeznek megfelelő szakmai végzettséggel (egyetemi diploma, szakedzői végzettség) 

Egyesületünk az edzéseken kívül is megfelelő mélységű és minőségű kapcsolatot próbál 

ápolni a tisztelt szülőkkel és a tanítványokkal.  

 

Rendszeres edzésen kívüli programokat is szervezünk, mint pl: közös kirándulás, bográcsolás, 

edzőtáborozás (akár szülők részére is), illetve csapatösszetartó tréningeket is tartunk pl: 

airsoft játékok, akadályversenyek, közös teljesítménypróba.  

 

Ezeken kívül természetesen lehetőséget biztosítunk nyári edzőtáborokra napközis, illetve 

„ott” alvós formában is. Igény szerint lehetőség van az egyesület szakosztályaiban a hazai 

vagy akár a nemzetközi versenyeztetésre is. Amennyiben felkeltettük az érdeklődésüket az 

alábbi ajánlatok közül tudnak választani: 
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CSELGÁNCS SZAKOSZTÁLY 

 

Helyszínek: 

1113 Budapest, Hauszmann Alajos utca 5.  

Gabányi László Sportcsarnok Budo Centrum 

 

Edzések 

Hétfő-Kedd-Szerda-Csütörtök  17:00-18:00 óvodások (3éves kortól) 

Hétfő-Kedd-Szerda-Csütörtök 18:00-19:00 8 éves kortól 

Ár: 7.000 ft/fő/hó 

Testvérkedvezmény: 1.000 ft/fő/hó 

 

1116 Budapest, Kecskeméti József utca 14. 

Kelenvölgyi Általános Iskola 

 

Edzések 

Hétfő-Szerda    16:15-17:00 óvodások (3 éves kortól) 

Hétfő-Szerda    17:00-18:00  8 éves kortól 

Ár: 7.000 ft/fő/hó 

Testvérkedvezmény: 1.000 ft/fő/hó 

 

1062  Budapest, Bajza utca 49-51. 

Bajza József Általános Iskola 

 

Edzések 

Kedd-Csütörtök   16:00-17:00 (6-12 évesek) 

Kedd-Csütörtök   17:00-18:00 (6-12 évesek) 

Ár: 6.000 ft/fő/hó 

Testvérkedvezmény: 1.000 ft/fő/hó 

 

1054 Budapest, Szemere utca 5. 

Szemere Bertalan Általános Iskola 

 

Edzések 

Kedd-Csütörtök   16:00-17:00 (6-12 évesek) 

Ár: 6.000 ft/fő/hó 

Testvérkedvezmény: 1.000 ft/fő/hó 
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1139 Budapest, Fiastyúk utca 47-49. 

Hegedűs Géza Általános Iskola 

 

Edzések 

Szerda-Péntek    16:00-17:00 (6-12 évesek) 

Ár: 6.000 ft/fő/hó 

Testvérkedvezmény: 1.000 ft/fő/hó 

 

1154 Budapest, Késmárk utca 32. 

New York Fitness, Colosseum Sportcsarnok 

 

Edzések 

Hétfő-Csütörtök   17:00-18:00 (4 éves kortól) 

Ár: 6.000 ft/fő/hó 

Testvérkedvezmény: 1.000 ft/fő/hó 

 

BKV-s dolgozóknak és családtagjai részére a BKV-s Szakszervezeten, illetve Szabó Attilán 

keresztül történő jelentkezés esetén további 1.000 ft/fő/hó kedvezményt tudunk 

biztosítani a fent említett judo edzések árából.  

 

VIZILABDA SZAKOSZTÁLY 

Helyszín 

1138 Budapest, Népfürdő utca 18-20. (elektromos pálya) 

Edzések 

Péntek 19:00-20:30 vízilabda előkészítő úszás, labdás képességfejlesztés 

Ár: 19.000 ft/fő/hó (heti 1 alkalom) 

Testvérkedvezmény: 1.000 ft/fő/hó 

Szombat 10:00-11:30 vízilabda előkészítő úszás, labdás képességfejlesztés 

Ár: 21.500 ft/fő/hó (heti 1 alkalom) 

 

BKV-s dolgozóknak és családtagjai részére a BKV-s Szakszervezeten, illetve Szabó Attilán 

keresztül történő jelentkezés esetén további 3.000 ft/fő/hó kedvezményt tudunk 

biztosítani a vízilabda edzések árából.  
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ÚSZÓ SZAKOSZTÁLY 

Helyszín 

1138 Budapest, Népfürdő utca 18-20. (elektromos pálya) 

Edzések 

Hétfő   18:00-18:50 

  18:50-19:05 

Kedd  15:30-16:15 

  18:00-18:50 

  18:50-19:35 

Szerda  15:30-16:15 

  19:00-19:45 

Csütörtök 15:15-16:00 

  17:30-18:15 

  18:20-19:05 

  19:10-19:55 

Péntek  15:00-15:45 

  15:45-16:30 

  19:00-19:45 

Szombat 10:00-11:00 

  11:00-12:00 

 

Ár: 

Hétfő-Szerda  17.000 ft/hó (heti 2 alkalom) 

Kedd-Csütörtök 17.000 ft/hó (heti 2 alkalom) 

Péntek   11.500 ft/hó (heti 1 alkalom) 

Szombat  21.500 ft/hó (heti 1 alkalom) 

 

Testvérkedvezmény 

31.000 ft/hó (heti 2 alkalom) 

18.000 ft/hó (heti 1 alkalom) 

Szombat 35.000 ft/hó ( heti 1 alkalom) 

 

BKV-s dolgozóknak és családtagjai részére a BKV-s Szakszervezeten, illetve Szabó Attilán 

keresztül történő jelentkezés esetén további 3.000 ft/fő/hó kedvezményt tudunk 

biztosítani az úszás oktatás árából.  

 

 

 

………………………………………………..    ………………………………………………. 

         Kobza Miklós elnök         Gyimesi Péter vezetőedző 


