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RÓMAI SPORT EGYESÜLET

Az egyesület 1996-os alapításakor célul tűztük ki a III.
kerületben, Óbudán az úszósport népszerűsítését, a
versenysportra és az egészséges életmódra nevelést.
A Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő minden igényt kielégítő
adottságai és elhivatott edzőink a garancia a gyermekek
hatékony fejlődésére mind az úszásoktatás, mind a versenysport
terén.

Az elmúlt 25 évben több ezer gyermeket tanítottunk meg úszni
és szerettettük meg velük a rendszeres sportolás élményét,
jelenleg már a kerület óvodásai, kisiskolásai számára is tartunk
heti rendszerességgel foglalkozásokat.

Számos olimpikont nevelt ki Csillaghegy, büszkeséggel tölt el
minket, hogy közülük többen a Római Sport Egyesület
felfedezettje és úszója.



AZ EGYESÜLET VEZETŐI

Gyepes Lajos - elnök

§ Erzsébet királyné díj kitüntetettje (Óbuda sportjáért)
§ Hidegkúti Nándor emlékplakett birtokosa
§ Balázs Lajos Óbudai Civil díjas
§ Athéni olimpikon úszóedző
§ Budapestért díjas

Gyepes Ádám – vezetőedző

§ A Magyar Úszó Szövetség elnökségi tagja



A JÖVŐ OLIMPIKONJAI

Az egyesületben számos tehetséges úszó bontogatja
szárnyait, ám jelenleg közülük is kiemelkedik több gyermek,
akik már most kiemelkedő helyezéseket érnek el a
korosztályos ranglistákon.

Célunk, hogy az ő fejlődésüket és lehetőségeiket minél
jobban bővítsük, így készítve fel őket világversenyekre és
sikeres olimpiai, paraolimpiai megmérettetésre. A számos
versenyen való részvétel, bár feltétlenül szükséges, sok
esetben anyagilag megterhelő a szülők számára, mi
azonban szeretnénk, ha ezek a tehetséges gyermekek is
minden lehetőséget megkapnának a további sikeres
versenyzéshez.

Gömöry Zsolt ( 10 éves ) 
400m gyors korosztályos országos ranglista 2. hely
100m és 200 m gyors korosztályos országos 
ranglista 3.hely
400m gyors magyar bajnoki ezüst érem
200 m gyors magyar bajnoki bronz érem

Szabó-Dudás Bulcsú ( 11 éves ) 
50m pillangó korosztályos országos 
ranglista 3.hely

Janza Virág ( 10 éves parauszó ) 
100m hát 3. helyezett magyar paraúszó
bajnokság felnőtt kategóriában 



ÓBUDAI PARAÚSZÓ SIKERTÖRTÉNET

JANZA VIRÁG TÖRTÉNETE

A tehetséges kislány nagybátyja, Risa elvesztése után határozta el, hogy kéz
fejlődési rendellenessége dacára élsportoló lesz. A célja, hogy nagybátyja
nyomdokaiba lépve legalább világbajnok legyen, így tisztelegve az ő emlékének.
Ezért is választotta a Római SE-t, ahol régen Risa is úszni tanult.

Ez már a múlt. A jelen sok-sok kitartó munkával telik, mely hihetetlen
eredményeket hozott már 2019-ben is. Virág a magyar országos paraúszó
bajnokságon bronzérmes lett, de már világszinten is érdemes elkezdenie
versenyezni, hiszen az S10 kategóriában már jelenleg is a hatodik helyen áll
idejével, pedig még csak 10 éves!

De miért úszik így? Kitartása és tehetsége mellett segíti a felkészülésben 2
tehetséges ép gyermek – így Virág az egészséges gyermekek tempójában edz
nap, mint nap.



TEHETSÉGES ÚSZÓK ÓBUDÁÉRT 

Gömöry Zsolt és Szabó-Dudás Bulcsú a korosztályos
magyar bajnokságon szintén olyan eredményeket
mutattak fel 2019-ben, mely nem pusztán számukra,
hanem óbudaiként a kerületben élők számára is
büszkeségre adhat okot, mivel nem csak itt edzenek,
hanem a 3.kerületben is élnek családjaikkal.

Zsolti édesapja, Gömöry Zsolt, (Göme) az EDDA művek
tagja, zeneszerző. Bulcsú nagypapája Szentmihályi
Szabó Péter író, költő. A szülők, nagyszülők példája
útmutatás mindkét gyermek számára, hogy a kitartó
munka és tehetség eredményre vezethet, ha támogatásra
találnak.



A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Pályázatunk kedvező elbírálása esetén támogatásukat a következőkre szeretnénk fordítani:

- Külön sávbérlés a kiemelt úszók részére
- Uszodai belépők, nevezési díjak befizetése a versenyzők számára
- Külföldi versenyen való részvétel, utazási, ellátási költségek, szállás finanszírozása
- Úszófelszerelések vásárlása

SZPONZORI LEHETŐSÉGEK
- Támogatói logó elhelyezése a versenyzők egyesületi ruháin (melegítő, póló)
- Az egyesület honlapján szponzori logó feltüntetése (www.romaise.hu)
- Egyesület vezetői sajtónyilvános nyilatkozataiban a szponzor nevének kiemelése (egyesületünk

rendszeresen megjelenik III. kerületi és budapesti print és online médiában)

- A szponzorcég gyermekes dolgozói számára kedvezményes nyári táboroztatás lehetőségének
biztosítása Római SE által

http://www.romaise.hu/


A támogatás tervezett felhasználása:

ü 1 db külön sávbérlés a kiemelt úszók részére (napi 2 óra) 2.300.000 Ft
ü Úszófelszerelések vásárlása 200.000 Ft értékben

Támogatás összértéke: 2.500.000 Ft

SZABAD A PÁLYA

TÁMOGATÓI CSOMAG



A támogatás tervezett felhasználása:

ü 1 db külön sávbérlés a kiemelt úszók részére (heti 14 óra) 2.300.000 Ft
ü Külföldi versenyre való eljutás, ellátási költségek, szállás finanszírozása 1.200.000 Ft értékben
ü Uszodai belépők biztosítása az edzések alkalmával 3 fő részére 500.000 Ft értékben

Támogatás összértéke: 4.000.000 Ft

VERSENYRE FEL

TÁMOGATÓI CSOMAG



A támogatás tervezett felhasználása:

ü 2 db külön sávbérlés a kiemelt úszók részére (heti 10 óra) 4.800.000 Ft
ü Külföldi versenyre való eljutás, ellátási költségek, szállás finanszírozása 1.800.000 Ft értékben
ü Uszodai belépők biztosítása az edzések alkalmával 3 fő részére 400.000 Ft értékben
ü Úszófelszerelések vásárlása 500.000 Ft értékben

Támogatás összértéke: 7.500.000 Ft

ÓBUDA ÚSZÓ
TEHETSÉGEI

TÁMOGATÓI CSOMAG



AJÁNLÁSOK
Hajnalban kelni egyikőnk sem szeret, hosszú éveken át tenni ugyanezt, 
pedig pláne. De amikor azt látjuk, hogy egy tízéves kisfiú napról-napra, 
hónapról-hónapra, sőt évről évre mégis ezt teszi, hogy valóra válthassa 
álmait és először élsportoló lehessen, majd felállhasson a világ csúcsát 
jelentő olimpiai dobogóra, hogy hazánk hírnevét öregbítse, az egy olyan 
példa, amelyre ötven év felett is tisztelettel tekinthetünk.

Szabó-Dudás Bulcsú egy ilyen kisfiú, aki már most sportága és így 
mindannyiunk reménysége is. Mint egykori hivatásos táncművész (aki 
hatéves korától minden reggel a balett-rúdnál „ébredt“), jelenleg hosszú 
távú túrázó (aki 2018-ban keresztülgyalogolt Grönlandon, majd, első 
magyarként 2019-ben napi 42 kilométer megtételével összesen 5000 
kilométert gyalogolt az amerikai vadonban), pontosan tudom, mit jelent 
sötétben kelni, hidegben is elindulni, teljesen kimerülten is tovább 
haladni, fájdalmainkat elnyomni és minden akadályon átküzdve magunkat 
elérni a célig. És azt is tudom, mit jelent és mennyi erőt ad ezekben a 
nehéz pillanatokban, hogy vannak olyanok, akik támogatnak, segítenek 
és drukkolnak.

Gyermekeink még szerencsére tele vannak álmokkal és célokkal és a mi 
felelősségünk, hogy ez megmaradjon bennük és ne csak hagyjuk, hanem 
támogassuk is szárnyalásukat, hiszen ezerszeresen tudják visszaadni azt, 
amit kaptak és részese lenni örömüknek az egyik legszebb dolog a 
világon. Kérem, támogassák őt, hogy ne csak hitet és erőt, hanem 
lehetőséget is kaphasson általunk álmai megvalósításához!CSUTKA ISTVÁN - CAMINO STEVE



AJÁNLÁSOK

NYILASI TIBOR 



TÓTH TAMÁS

Tóth Tamás vagyok, a Rio de Janerioi Paralimpiai játékok 100 m
hátúszásának olimpiai bajnoka. Mint paraúszó, tudom milyen
kemény munka épek és parasportolók között is helytállni.
Öröm látni, hogy Virág 9 éves korára mind két mezőnyben megállja a
helyét. Kitartásának, tehetségének köszönhetően a magyar parasport
nagy reménysége!
A Római Sport Egyesület és Gyepes Lajos valamint Gyepes Ádám
mindenben támogatja ezen az úton! Sok sikert kívánok Virágnak céljai
eléréséhez, és az oda vezető út minden pillanatához!

AJÁNLÁSOK



BOULSEVICZ BEATRIX

8 éves koromtól az athéni olimpiáig a Római Sport Egyesület versenyzője
voltam. Kétszeres olimpikonként és úszó Európa bajnokként sokat tudnék
mesélni a motiváltság és lehetőségek fontosságáról. Az első magyar
úszónőként, aki egy percen belül úszta le Magyarországon a 100m
pillangót, élő bizonyítéka vagyok, hogy az alapoktól el lehet jutni az
olimpiáig, kitartással és a támogatók segítségével.

Hasonló elszántságot, kitartást és sikereket kívánok Virágnak, Bulcsúnak
és Zsoltinak. Kérem, lehetőség szerint támogassák őket, hogy az ő álmaik
is beteljesülhessenek!

AJÁNLÁSOK



KÖSZÖNJÜK!


