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Köszöntő
Szívből köszöntöm a Bács-Kiskun megyében első alkalommal megje

lenő - sporttörténeti eseménynek is tekinthető - Sportkalendáriumot.

Tiszteletre méltó, nagyszerű vállalkozás. Lehet, hogy az első próbál
kozás magán viseli a születés, a lábraállás nehézségeit, de biztos vagyok 
abban, hogy a kiadvány “megtanul járni”, és határozottan lépdel az elis
mertség, a siker felé.

Bács-Kiskun megyében a sportot szerető, és művelő lakosság él. Az 
elmúlt években több mint 40 új tornaterem épült - többsége a községekben - 
biztosítva ezzel a feltételek javítását a testedzéshez, a sporthoz.

Több sportágban legjobb sportolóink és csapataink ott vannak a magyar 
élvonalban, s egy részük a nemzetközi küzdőtéren is megállja a helyét. 
Olimpiákon, Világ és Európa bajnokságon bizonyították, hogy a világ 
legjobbjai közé tartoznak.

Nagyszerű testnevelő tanárok, kiváló edzők dolgoznak a megyében, és 
igen sok a sportban tehetséges fiatal.

Ezért is üdvözlendő a kezdeményezés,; hogy az évente (bízom benne, 
hogy így lesz) megjelenő Sportkalendárium megismerhetővé és hozzá
férhetővé teszi megyénk sportolóinak korábbi és újabb eredményeit, ezzel is 
erősíti büszkeségünket, példaképet állít és elősegíti a sport, a mozgás 
megszerettetését, az egészséges életmód kialakítását.

Köszöntöm mindazokat, akik a Sportkalendárium megálmodói, létre
hozói, a megvalósítás támogatói voltak.

Tisztelettel köszöntőm a Sportkalendárium minden olvasóját. Kívánom, 
hogy teljék örömük benne! Ha tetszik, népszerűsítsék és terjesszék, 
esetleges hibáit pedig jó szándékkal közöljék a szerkesztőkkel.

Fekete László
megyei sportigazgató
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Összesített naptár 1995. évre

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS
H 2 916  23 30 6 13 20 27 6 1 3  20 27
K 3 1 0 1 7  24 31 7 1 4 2 1 2 8 714  2128
Sz 4111,8 25 1 8 1 5 2 2 1 8 15 22 29
Cs 5 1 2 1 9 2 6 2 9 1 6 2 3 2 9 16 23 30
P 613  20 27 3 101724 3 10 17 24 31
Sz 7 1 4 2 1 2 8 4 111825 4 1118 25
V 1 8 15 2229 5 121926 5 12 19 26

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
H 3 10 1724 1 8 152229 5 1 2 1 9 2 6
K 4 1 1 1 8 2 5 2 9 1623 30 6 1 3  2027
Sz 5 1 2 1 9 2 6 3 1 0 1 7 2 4 3 1 7 1 4 2 1 2 8
Cs 6 1 3 2 0 2 7 4 1 1 1 8 2 5 1 8 1 5 2 2 2 9
P 714 2128 5 121 9 2 6 2 9 1 6 2 3 3 0
Sz 1 815 2229 6 13 2027 3 10 17 24
V 2 916 2330 7 142 1 2 8 4 1118 25

JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER
H 3 10 172431 7 1 4 2 1 2 8 4 1 1 1 8 2 5
K 4 1 1 1 8 2 5 1 8 152229 512  1926
Sz 5 1 2 1 9 2 6 2 9 162330 6 1 3  2027
Cs 613  2027 3 1 0 1 7 2 4 3 1 71 4  2128
P 7 1 4 2 1 2 8 4 1 1 1 8 2 5 1 8 1 5  2229
Sz 1 8 1 5  2229 51 2  1926 2 9 1 6  2330
V 2 916 2330 6 13 2027 3 1017 24

OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER
H 2 9 1 6  2330 6 1320 2 7 4 1 1 1 8  25
K 3 1 0 1 7 2 4  31 7 142128 5 1 2  19 26
Sz 4 1 1 1 8 2 5 1 8 152229 6 1 3  2027
Cs 5 1 2 1 9 2 6 2 9 1623 30 71 4  2128
P 613  20 27 3 1 0 1 7 2 4 1 8 1 5  2229
Sz 7 1 4 2 1 2 8 4 111825 2 9 1 6  2330
V 1 8 15 2229 5 12 1926 3 1017 24 31
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1-jén 11 óra 56 perckor 
8-án 16 óra 46 perckor 

16-án 21 óra 26 perckor 
24-én 05 óra 58 perckor 
30-án 23 óra 48 perckor

N ap N é vn ap

Bp.-en, közép-európai zóna időben (óra, perc)

a N ap a H o ld

ke lte n y u g ta ke lte nyu gta

1 V Újév, Fruzsina 07.32 16.03 07.04 16.31

2 H Ábel 07.32 16.04 07.52 17.44
3 K Genovéva, Benjámin 07.32 16.05 08.31 18.58
4 Sz Titusz, Leóna 07.32 16.06 09.04 20.11
5 Cs Simon 07.32 16.07 09.33 21.20
6 P Boldizsár 07.32 16.08 10.00 22.27
7 Sz Attila, Ramóna 07.31 16.10 10.25 23.32
8 V Gyöngyvér 07.31 16.11 10.51 —

9 H Marcell 07.31 16.12 11.17 00.34
10 K Melánia 07.30 16.13 11.47 01.36
11 Sz Ágota 07.30 16.14 12.20 02.35
12 Cs Ernő 07.29 16.16 12.57 03.32
13 P Veronika 07.29 16.17 13.41 04.26
14 Sz Bódog 07.28 16.18 14.30 05.16
15 V Lóránt, Loránd 07.28 16.20 15.25 06.01

16 H Gusztáv 07.27 16.21 16.25 06.41
17 K Antal, Antónia 07.26 16.22 17.28 07.17
18 Sz Piroska 07.26 16.24 18.34 07.48
19 Cs Sára, Márió 07.25 16.25 19.41 08.17
20 P Fábián, Sebestyén 07.24 16.27 20.49 08.45
21 Sz Ágnes 07.23 16.28 21.59 09.11
22 V Vince, Artúr 07.22 16.29 23.10 09.39

23 H Zelma, Rajmund 07.21 16.31 • 10.09
24 K Timót 07.20 16.32 00.22 10.43
25 Sz Pál 07.19 16.34 01.34 11.23
26 Cs Vanda, Paula 07.18 16.35 02.45 12.10
27 P Angelika 07.17 16.37 03.51 13.05
28 Sz Károly, Karola 07.16 16.39 04.50 14.09
29 V Adél 07.15 16.40 05.41 15.19

30 H Martina, Gerda 07.14 16.42 06.24 16.32
31 K Marcella 07.13 16.43 07.00 17.46

JANUAR
Ujhold
Első negyed 
Telihold 
Utolsó negyed 
Újhold
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FEBRUAR
Első negyed 
Telihold 
Utolsó negyed

7-én 13 óra 54 perckor 
15-én 13 óra 15 perckor 
22-én 14 óra 04 perckor

N ap N é vn ap

Bp.-en, közép-európai zóna idö ben (óra, perc)

a N ap a H o ld

ke lte n y u g ta k e lte n yu g ta

1 Sz Ignác 07.11 16.45 07.32 18.57
2 Cs Karolina, Aida 07.10 16.46 08.00 20.07
3 P Balázs 07.09 16.48 08.27 21.14
4 Sz Ráhel, Csenge 07.07 16.49 08.53 22.19
5 V Ágota, Ingrid 07.06 16.51 09.20 23.22

6 H Dorottya, Dóra 07.05 16.53 09.48 —

7 K Tódor, Rómeó 07.03 16.54 ' 10.20 00.22
8 Sz Aranka 07.02 16.56 10.55 01.21
9 Cs Abigél, Alex 07.00 16.57 11.36 02.16

10 P Elvira 06.59 16.59 12.23 03.Q8
11 Sz Bertold, Marietta 06.57 17.00 13.15 03.55
12 V Lívia, Lídia 06.56 17.02 14.12 04.37

13 H Ella, Linda 06.54 17.04 15.15 05.15
14 K Bálint, Valentin 06.52 17.05 16.20 05.48
15 Sz Kolos, Georgina 06.51 17.07 17.28 06.19
16 Cs Julianna, Lilla 06.49 17.08 18.37 06.48
17 P Donát 06.47 17.10 19.48 07.16
18 Sz Bernadett 06.46 17.11 21.00 07.44
19 V Zsuzsanna 06.44 17.13 22.12 08.14

20 H Aladár, Álmos 06.42 17.14 23.24 08.47
21 K Eleonóra 06.40 17.16 09.24
22 Sz Gerzson 06.39 17.18 00.35 10.08
23 Cs Alfréd 06.37 17.19 01.41 11.00
24 P Mátyás 06.35 17.21 02.42 11.59
25 Sz Géza 06.33 17.22 03.34 13.05
26 V Edina 06.31 17.24 04.19 14.15

27 H Ákos, Bátor 06.30 17.25 04.57 15.26
28 K Elemér 06.28 17.27 05.30 16.37
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A nyári időszámítás ideje alatt a közölt időpontokhoz 1 órát 
hozzá kell adni.

MÁRCIUS
Újhold 1-jén 12 óra 48 perckor
Első negyed 9-én 11 óra 14 perckor
Telihold 17-én 02 óra 26 perckor
Utolsó negyed 23-án 21 óra 10 perckor
Újhold 31-én 03 óra 09 perckor

Nap N évnap

Bp.-en, közép-európai zónaidőben (óra, perc)

a N ap a Hold

kelte n yu gta ke lte n yu gta

1 Sz Albin 06.26 17.28 05.59 17.47
2 Cs Lujza 06.24 17.30 06.27 18.55
3 P Kornélia 06.22 17.31 06.54 20.01
4 Sz Kázmér 06.20 17.33 07.20 21.05
5 V  ' Adorján, Adrián 06.18 17.34 07.49 22.08

6 H Leonóra, Inez 06.16 17.36 08.20 23.08
7 K Tamás 06.14 17.37 08.54 - -  '
8 Sz Zoltán 06.12 17.39 09.32 00.05
9 Cs Franciska, Fanni 06.10 17.40 10.16 00.58

10P Ildikó 06.08 17.42 11.05 01.47
11 Sz Szilárd 06.06 17.43 12.00 02.31
12 V Gergely 06.05 17.44 12.59 03.10

13 H Krisztián, Ajtony 06.03 17.46 14.03 03.45
14 K Matild 06.01 17.47 15.09 04.17
15 Sz N e m ze ti ü nnep, Kristóf 05.59 17.49 16.18 04.47
16 Cs Henrietta 05.57 17.50 17.29 05.15
17 P Gertrúd, Patrik 05.55 17.52 18.42 05.44
18 Sz Sándor, Ede 05.53 17.53 19.56 06.14
19 V József, Bánk 05.50 17.55 21.11 06.47

20 H Klaudia 05.48 17.56 22.24 07.24
21 K Benedek 05.46 17.57 23.33 08.07
22 Sz Beáta, Izolda 05.44 17.59 - - 08.57
23 Cs Emőke 05.42 18.00 00.36 09.55
24 P Gábor, Karina 05.40 18.02 01.31 10.58
25 Sz Irén, írisz 05.38 18.03 02.17 12.06
26 V Emánuel 05.36 18.05 02.57 13.15

27 H Hajnalka 05.34 18.06 03.31 14.24
28 K Gedeon, Johanna 05.32 18.07 04.01 15.33
29 Sz Auguszta 05.30 18.09 04.28 16.40
30 Cs Zalán 05.28 18.10 04.55 17.46
31 P Árpád 05.26 18.12 05.22 18.51

A tavasz kezdete 21-én 3 óra 15 perckor (KözEI)
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ÁPRILIS
•Első negyed 8-án 06 óra 35 perckor
Telihold 15-én 13 óra 08 perckor
Utolsó negyed 22-én 04 óra 18 perckor
Újhold 29-én 18 óra 36 perckor

N ap N é vn ap

Bp.-en, közép-európai zóna idő ben  (óra, perc)

a Nap a H o ld

ke lte n yu gta k e lte nyu g ta

1 Sz Hugó 05.24 18.13 05.49 19.54
2 V Áron 05.22 18.14 06.19 20.55

3 H Buda, Richárd 05.20 18.16 06.52 21.54
4 K Izidor 05.18 18.17 07.29 22.49
5 Sz Vince 05.16 18.19 08.11 23.39
6 Cs Vilmos, Bíborka 05.14 18.20 08.58
7 P Hermán 05.12 18.21 09.50 00.25
8 Sz Dénes 05.10 18.23 10.46 01.05
9 V Erhard 05.08 18.24 11.47 01.41,;

10 H Zsolt 05.06 18.26 12.50 02.14,
11 K Leó, Szaniszló 05.05 18.27 ’ 13.57 02.4' X
12 Sz Gyula 05.03 18.28 15.06 03.1,3
13 Cs Ida 05.01 18.30 16.18 őri .41
14 P Tibor 04.59 18.31 17.32 04.11
15 Sz Anasztázia, Tas 04.57 18.33 18.48 04.43
16 V H ú s vé t, Csongor 04.55 18.34 20.04 05.19

17 H H ú své t, Rudolf 04.53 18.36 21.18 06.01
18 K Andrea, Ilma 04.51 18.37 22.26 06.50
19 Sz Emma 04.49 18.38 23.25 07.46
20 Cs Tivadar 04.48 18.40 - - 08.50
21 P Konrád 04.46 18.41

U
/

do

09.57
22 Sz Csilla, Noémi 04.44 18.43 00.5 8 11.07
23 V Béla 04.42 18.44 01.5(3 12.16

24 H György 04.40 18.45 02.04 13.25
25 K Márk 04.39 18.47 02 32 14.31
26 Sz Ervin 04.37 18.48 0 2! .59 15.37
27 Cs Zita, Mariann 04.35 18.50 02..25 16.41
28 P Valéria 04.33 18.51 0G.5 2. 17.44
29 Sz Péter 04.32 18.52 04.21 18.46
30 V Katalin, Kitti 04.30 18.54

C
\l

IOT
f"

O

19.45
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MÁJUS
Első negyed 7-én 22 óra 44 perckor
Telihold 14-én 21 óra 48 perckor
Utolsó negyed 21-én 12 óra 36 perckor
Újhold 29-én 10 óra 27 perckor

N a p N é v n a p

Bp.-en, közép-európai zónaidőben (óra, perc)

a N ap a H old

ke ite n yu g ta ke lte nyu g ta

1 H M u n k a  ü n n ., Fülöp, Jakab 04.28 18.55 05.28 20.41
2 K Zsigmond 04.27 18.56 06.07 21.33
3 Sz Tímea, Irma 04.25 18.58 06.52 22.21
4 Cs Mónika, Flórián 04.24 18.59 07.42 23.03
5 P Györgyi 04.22 19.01 08.37 23.40
6 Sz Ivett, Frida 04.21 19.02 09.35 - -

7 V Gizella 04.19 19.03 10.36 00.14

8 H Mihály 04.18 19.05 11.40 00.44
9 K Gergely 04.16 19.06 12.46 01.12

1 0  Sz Ármin, Pálma 04.15 19.07 13.55 01.40
11 Cs Ferenc 04.13 19.09 15.06 02.08
12 P Pongrác 04.12 19.10 16.21 02.38
13 *Vz Szervác, Imola 04.11 19.11 17.37 03.11
1 4 V Bonifác 04.09 19.12 18.53 03.50

15 H Zsófia, Szonja 04.08 19.14 20.06 04.36
•'6 K Mózes, Botond 04.07 19.15 21.12 05.30
17 Sz Paszkál 04.06 19.16 22.08 06.33
18 Cs Erik, Alexandra 04.04 19.17 22.55 07.42
19 P Ivó, Milán 04.03 19.19 23.34 08.54
20 Sz fclernát, Felícia 04.02 19.20 - - 10.05

21 V K  onstantin 04.01 19.21 00.07 11.16

2:2 H JúJia, Rita 04.00 19.22 00.37 12.24
23 K De. zső 03.59 19.23 01.04 13.30
24 Sz E s i  tér, Eliza 03.58 19.25 01.30 14.34
25 Cs Orb án 03.57 19.26 01.56 15.37
2(5 P Fülö p, Evelin 03.56 19.27 02.24 16.39
27 Sz Heltet 03.55 19.28 02.54 17.38
28  V Emil, Csanád 03.54 19.29 03.28 18.36

29 H Magdolna 03.54 19.30 04.06 19.29
30 K Janka, .Zsanett 03.53 19.31 04.49 20.18
31 Sz Ang éla, Petronella 03.52 19.32 05.37 21.02
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6-án 11 óra 26 perckor 
13-án 05 óra 26 perckor 
19-én 23 óra 01 perckor 
28-án 01 óra 50 perckor

N ap N é vn ap

Bp.-en, közép-európai zónaidőben (óra, p erc )

a Nap a H o ld

kelte nyu g ta ke lte nyu gta

1 Cs Tünde 03.51 19.33 06.30 21.41
2 P Kármen, Anita 03.51 19.34 07.27 22.16
3 Sz Klotild 03.50 19.35 08.27 22.47
4 V Pünkösd, Bulcsú 03.50 19.36 09.29 23.15

5 H P ünkösd, Fatime 03.49 19.36 10.32 23.42
6 K Norbert, Cintia 03.49 19.37 11.38
7 Sz Róbert 03.48 19.38 12.46 00.09
8 Cs Medárd 03.48 19.39 13.57 00.37
9 P Félix 03.47 19.39 15.10 01.07

10 Sz Margit, Gréta 03.47 19.40 16.25 01.42
11 V Barnabás 03.47 19.41 17.40 02.23

12 H Villő 03.47 19.41 18.50 03.12
13 K Antal, Anett 03.47 19.42 19.53 04.1 V
14 Sz Vazul 03.46 19.42 20.46 05.18
15 Cs Jolán, Vid 03.46 19.43 21.30 06.31
16 P Jusztin 03.46 19.43 22.07 07.45
17 Sz Laura, Alida 03.46- 19.44 22.39 08.59
18 V Arnold, Levente 03.46 19.44 23.07 10.10

19 H Gyárfás 03.46 19.44 23.34 11.19
20 K Rafael 03.47 19.45 - - 12.25
21 Sz Alajos, Leila 03.47 19.45 00.01 13.29
22 Cs Paulina 03.47 19.45 00.28 14.31
23 P Zoltán 03.47 19.45 00.57 15.32
24 Sz Iván 03.47 19.45 01.30 16.30
25 V Vilmos 03.48 19.45 02.06 17.25

26 H János, Pál 03.48 19.45 02.47 18.15
27 K László 03.49 19.45 03.34 19.01.
28 Sz Levente, Irén 03.49 19.45 04.25 19.42
29 Cs Péter, Pál 03.49 19.45 05.21 20.18
30 P Pál 03.50 19.45 06.20 20.51

A nyár kezdete 21-én 21 óra 34 perckor (KözEI)

JÚNIUS
Első negyed 
Telihold 
Utolsó negyed 
Újhold
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Első negyed 5-én 21 óra 02 perckor
Telihold 12-én 11 óra 49 perckor
Utolsó negyed 19-én 12 óra 10 perckor
Újhold 27-én 16 óra 13 perckor

Bp.-en, közép-európai zónaidőben (óra, perc)

N,ap N évnap a Nap a H old

kelte nyu gta ke lte nyugta

1 Sz Tihamér, Annamária 03.51 19.45 07.21 21.20
2 V Ottó 03.51 19.45 08.24 21.47

3 H Kornél, Soma 03.52 19.44 09.28 22.14
4 K Ulrik 03.52 19.44 10.34 22.41
■5 Sz Emese, Sarolta 03.53 19.44 11.42 23.09
6 Cs Csaba 03.54 19.43 12.52 23.40
7 P Apollónia 03.55 19.43 14.04 - -

8 Sz Ellák 03.55 19.42 15.17 00.17
9  V Lukrécia 03.56 19.42 16.27 01.00

10 H Amália * 03.57 19.41 17.33 01.53
11 K Nóra, Lili 03.58 19.41 18.31 . 02.54
12 Sz Izabella, Dalma 03.59 19.40 19.21 04.04
13 Cs Jenő 04.00 19.39 20.02 05.19
14 P Örs, Stella 04.01 19.39 20.37 06.35
15 Sz Henrik, Roland 04.02 19.38 21.08 07.49

16 V Valter 04.03 19.37 21.37 09.01

17 H Endre, Elek 04.04 19.36 22.04 10.10
18 K Frigyes 04.05 19.35 22.32 11.17
19 Sz Emília 04.06 19.34 23.01 12.21
20 Cs Illés 04.07 19.33. 23.32 13.23
21 P Dániel, Daniella 04.08 19.32 14.22
22 Sz Magdolna 04.09 19.31 00.07 15.18
23 V Lenke 04.10 19.30 00.46 16.11

24 H Kinga, Kincső 04.11 19.29 01.30 16.58
25 K Kristóf, Jakab 04.13 19.28 02.20 17.41
26 Sz Anna, Anikó 04.14 19.27 03.14 18.20
27 Cs Olga, Liliána 04.15 19.26 04.12 18.54
28 P Szabolcs 04.16 19.24 05.13 19.24
29 Sz Márta, Flóra 04.17 19.23 06.16 19.53
30 V Judit, Xénia 04.19 19.22 07.21 20.20

31 H Oszkár 04.20 19.20 08.27 20.46

JÚLIUS
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Első negyed 4-én 04 óra 16 perckor
Telihold 10-én 19 óra 16 perckor
Utolsó negyed 18-án 04 óra 04 perckor
Újhold 26-án 05 óra 31 perckor

N ap N é vn ap

Bp.-en, közép-európai zónaidőben (óra, perc)

a N ap a H o ld

ke lte n yu g ta ke lte nyu gta

1 K Boglárka 04.21 19.19 09.33 21.14
2 Sz Lehel 04.22 19.18 10.42 21.44
3 Cs Hermina 04.24 19.16 11.52 22.18
4 P Domonkos, Dominika 04.25 16.15 13.02 22.57
5 Sz Krisztina 04.26 19.13 14.11 23.44
6 V Berta, Bettina 04.27 19.13 15.17 —

7 H Ibolya 04.29 19.10 16.17 00.39
8 K László 04.30 19.09 17.09 01.43
9 Sz Ernőd 04.31 19.07 17.54 02.54

10 Cs Lőrinc 04.33 19.06 18.32 04.08
11 P Zsuzsanna, Tiborc 04.34 19.04 19.06 05.24
12 Sz Klára 04.35 19.02 19.36 06.38
13 V Ipoly 04.37 19.01 20.05 07.49

14 H Marcell 04.38 18.59 20.33 08.58
15 K Mária 04.39 18.57 21.02 10.05
16 Sz Ábrahám 04.41 18.55 21.33 11.09
17 Cs Jácint 04.42 18.54 22.07 12.11
18 P Ilona 04.43 18.52 22.45 13.09
19 Sz Huba 04.45 18.50 23.27 14.03
20 V S ze n t Is tvá n  na p ja , Vajk 04.46 18.48 - - 14.53

21 H Sámuel, Hajna 04.47 18.47 00.14 15.37
22 K Menyhért, Mirjam 04.49 18.45 01.17 16.18
23 Sz Bence 04.50 18.43 02.03 16.53
24 Cs Bertalan 04.51 18.41 03.03 17.26
25 P Lajos, Patrícia 04.53 18.39 04.06 17.55
26 Sz Izsó 04.54 18.37 05.11 18.23
27 V Gáspár 04.55 18.35 06.17 18.51

28 H Ágoston 04.57 18.33 07.24 19.19
29 K Beatrix, Erna 04.58 18.32 08.33 19.48
30 Sz Rózsa 04.59 18.30 09.43 20.21
31 Cs Erika, Bella 05.01 18.28 10.53 20.59
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Első negyed 2-án 10 óra 03 perckor
Telihold 9-én 04 óra 37 perckor
Utolsó negyed 16-án 22 óra 09 perckor
Újhold 24-én 17 óra 55 perckor

N ap N é v n a p

Bp.-en, közép-európai zóna idő ben (óra, perc)

a N a p a H o ld

ke lte n yu g ta k e lte n yu g ta

1 P Egyed, Egon 05.02 18.26 12.02 21.42
2 Sz Rebeka, Dorina 05.03 18.24 13.08 22.33
3 V Hilda 05.05 18.22 14.08 '23.33

4 H Rozália 05.06 18.20 15.02 —

5 K Viktor, Lőrinc 05.07 18.18 15.48 00.38
6 Sz Zakariás 05.09 18.16 16.28 01.49
7 Cs Regina 05.10 18.14 17.03 03.02
8 P Mária, Adrienn 05.11 18.12 17.34 04.15
9 Sz Ádám 05.13 18.10 18.04 05.27

1 0 V Nikolett, Hunor 05.14 18.08 18.32 06.38

11 H Teodóra 05.15 18.06 19.02 07.46
12 K Mária 05.17 18.04 19.32 08.52
13 Sz Kornél 05.18 18.02 20.05 09.56
14 Cs Szeréna, Roxána 05.19 18.00 20.42 10.56
15 P Enikő, Melitta 05.21 17.58 21.23 11.53
16 Sz Edit 05.22 17.56 22.08 12.44
17 V Zsófia 05.23 17.53 22.58 13.31

18 H Diána 05.25 17.51 23.53 14.13
19 K Vilhelmina 05.26 17.49 — —» 14.51
20 Sz Friderika 05.27 17.47 00.51 15.24
21 Cs Máté, Mirella 05.29 17.45 01.5? 15.55
22 P Móric 05.30 17.43 02.56 16.24
23 Sz Tekla 05.31 17.41 04.02 16.52
24 V Gellért, Mercédesz 05.33 17.39 05.09 17.20

25 H Eufrozina, Kende 05.34 17.37 06.19 17.50
26 K Jusztina 05.35 17.35 07.30 18.22
27 Sz Adalbert 05.37 17.33 08.42 18.59
28 Cs Vencel 05.38 17.31 09.52 19.41
29 P Mihály 05.39 17.29 11.00 20.31
30 Sz Jeromos 05.41 17.27 12.03 21.27

Az ősz kezdete 23-án 13 óra 13 perckor (KözEI)

SZEPTEMBER
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OKTÓBER
Első negyed 
Telihold 
Utolsó negyed 
Újhold
Első negyed

1 -jén 15 óra 36 perckor 
8-án 16 óra 52 perckor 

16-án 17 óra 26 perckor 
24-én 05 óra 36 perckor 
30-án 22 óra 17 perckor

Nap N évnap

Bp.-en, közép-európai zónaidőben (óra, perc)

a Nap a Hold

kelte nyu g ta ke lte nyugta

1 V Malvin 05.42 17.25 12.58 22.31

2 H Petra 05.44 17.23 13.46 23.39
3 K Helga 05.45 17.21 14.27 - -

4 Sz Ferenc 05.46 17.19 15.02 00.49
5 Cs Aurél 05.48 17.17 15.34 02.00
6 P Brúnó, Renáta 05.49 17.15 16.04 03.11
7 Sz Amália 05.50 17.13 16.32 04.21
8 V Koppány 05.52 17.11 17.01 05.29

9 H Dénes 05.53 17.09 17.31 06.36
10 K Gedeon 05.55 * 17.19 18.03 07.40
11 Sz Brigitta, Gitta 05.56 17.05 18.38 08.43
12 Cs ' Miksa 05.58 17.03 19.18 09.41
13 P Kálmán, Ede 05.59 17.01 20.01 10.35
14 Sz Helén 06.00 16.59 20.50 11.24
15 V Teréz 06.02 16.57 21.42 12.08

16 H Gál 06.03 16.56 22.38 12.47
17 K Hedvig 06.05 16.54 23.38 13.22
18 Sz Lukács 06.06 16.52 - - 13.53
19 Cs Nándor 06.08 16.50 00.39 14.23
20 P Vendel 06.09 16.48 01.43 14.51
21 Sz Orsolya 06.11 16.46 02.50 15.19
22 V Előd 06.12 16.45 03.58 15.48

23 H N e m ze ti ünnep, Gyöngyi 06.14 16.43 05.09 16.19
24 K Salamon 06.15 16.41 06.22 16.55
25 Sz Blanka, Bianka 06.16 16.39 07.36 17.36
26 Cs Dömötör 06.18 16.38 08.47 18.24
27 P Szabina 06.19 16.36 09.54 19.20
28 Sz Simon, Szimonetta 06.21 16.34 10.53 20.23
29 V Nárcisz 06.22 16.33 11.44 21.30

30 H Alfonz 06.24 16.31 12.28 22.41
31 K Farkas 06.25 16.29 13.05 23.51
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NOVEMBER
Telihold 7-én 08 óra 20 perckor
Utolsó negyed 15-én 12 óra 40 perckor
Újhold 22-én 16 óra 43 perckor
Első negyed 29-én 07 óra 28 perckor

N ap N é v n a p

Bp.-en, közép-európai zóna idő ben  (óra, perc)

a N ap a H o ld

ke lte n y u g ta k e lte n y u g ta

1 Sz Marianna 06.27 16.28 13.37 —

2 Cs Achilles 06.28 16.26 14.07 01.01
3 P Győző 06.30 16.25 14.35 02.10
4 Sz Károly 06.31 16.23 15.03 03.17
5 V Imre 06.33 16.22 15.31 04.23

6 H Lénárd 06.35 16.20 16.02 05.28
7 K Rezső 06.36 16.19 16.36 06.31
8 Sz Zsombor 06.38 16.18 17.14 07.31
9 Cs Tivadar 06.39 16.16 17.56 08.27

10P Réka 06.41 16.15 18.42 09.18
11 Sz Márton 06.42 16.14 19.33 10.04
12 V Jónás, Renátó 06.44 16.12 20.28 10.45

13 H Szilvia 06.45 16.11 21.25 11.21
14 K Aliz 06.47 16.10 22.25 ' 11.53
15 Sz Albert, Lipót 06.48 16.09 23.27 12.23
16 Cs Ödön 06.50 16.08 - - 12.50
17 P Hortenzia, Gergő 06.51 16.07 00.30 13.18
18 Sz Jenő 06.52 16.06 01.36 13.45
19 V Erzsébet, Zsóka 06.54 16.04 02.45 14.15

20 H Jolán 06.55 16.04 03.56 14.48
21 K Olivér 06.57 16.03 05.10 15.26
22 Sz Cecília 06.58 16.02 06.24 16.11
23 Cs Kelemen, Klementina 07.00 16.01 07.35 17.05
24 P Emma 07.01 16.00 08.40 18.07
25 Sz Katalin, Katinka 07.02 15.59 09.37 19.15
26 V Virág 07.04 15.59 10.25 20.27

27 H Virgil 07.05 15.58 11.06 21.40
28 K Stefánia 07.06 15.57 11.41 22.52
29 Sz Taksony 07.08 15.57 12.11 - -
30 Cs András, Andor 07.09 15.56 12.40 00.01
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7-én 02 óra 27 perckor 
15-én 06 óra 31 perckor 
22-én 03 óra 22 perckor 
28-án 20 óra 06 perckor

Nap N évnap

Bp.-en, közép-európai zónaidőben (óra, perc)

a Nap a Hold

kelte nyu gta kelte nyugta

1 P Elza 07.10 . 15.55 13.07 01.09
2 Sz Melinda, Vivien 07.11 15.55 13.35 02.15
3 V Ferenc, Olivia 07.13 15.55 14.05 03.20

4 H Borbála, Barbara 07.14 15.54 .14.37 04.22
5 K Vilma 07.15 15.54 15.12 05.23
6 Sz Miklós 07.16 15.54 15.52 06.20
7 Cs Ambrus 07.17 15.53 16.37 07.13
8 P Mária 07.18 15.53 17.27 08.01
9 Sz Natália 07.19 15.53 18.20 08.44

1 0 V Judit 07.20 15.53 19.16 09.22

11 H Árpád 07.21 15.53 20.15 09.55
12 K Gabriella 07.22 15.53 21.15 10.26
13 Sz Luca, Otília 07.23 15.53 22.17 10.53
14 Cs Szilárda 07.24 15.53 23.20 11.20
15 P Valér 07.25 15.53 - - 11.46
16 Sz Etelka, Aletta 07.25 15.53 00.25 12.14
17 V Lázár, Olimpia 07.26 15.54 01.33 12.44

18 H Auguszta 07.27 15.54 02.44 13.18
19 K Viola 07.28 15.54 03.56 13.58
20 Sz Teofil 07.28 15.55 05.08 14.46
21 Cs Tamás 07.29 15.55 06.17 15.44
22 P Zénó 07.29 15.56 07.20 16.50
23 Sz Viktória 07.30 15.56 08.15 18.03
24 V Ádám, Éva 07.30 15.57 09.01 19.19

25 H K a rá c s o n y , Eugénia 07.31 15.57 09.40 20.34
26 K K a rá c s o n y , István 07.31 15.58 10.13 21.47
27 Sz János 07.31 15.59 10.44 22.58
28 Cs Kamilla 07.31 16.00 11.12 —
29 P Tamás, Tamara 07.32 16.00 11.40 00.06
30 Sz Dávid 07.32 16.01 12.09 01.12
31 V Szilveszter 07.32 16.02 12.40 02.15

A tél kezdete 22-én 9 óra 17 perckor (KözEI)

DECEMBER
Telihold 
Utolsó negyed 
Újhold
Első negyed
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Stadler József akasztói vállalkozó, aki beváltotta ígéretét, 
és NB I-es labdarúgó csapatot adott Bács-Kiskunnak.
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AKASZTÓ

A labdarúgás fellegvára Akasztón
Új fejezet nyílt Bács-Kiskun megye sporttörténetében. Először szerepel 

labdarúgócsapat a Nemzeti Bajnokság legmagasabb osztályában. Amit 
évtizedek alatt nem tudott elérni a régió politikai és gazdasági vezetése, azt 
most egy vállalkozó megvalósította.

Az Akasztón élő Stadler József, aki csak úgy, sportszeretetbőj meg
valósította több ezer, a sportágat szerető szurkoló álmát. Jó társat talált 
feleségében, Marikában - az NB I first ladyje -, aki nélkül nem kezdődik 
mérkőzés sem Akasztón, sem vidéken.

Hiába volt a sok ellendrukker, az álom valóra vált, és a csapat eddigi 
szereplése bíztató jövőt ígér sportbarátoknak és az egyetlen magánklub 
tulajdonosnak.

És ha lúd, legyen kövér, felépül az ország legszebb labdarúgó szentélye, 
Bács-Kiskun és Akasztó büszkesége, a Stadler-stadion is. A több száz mil
liós beruházás, mely örök időkig hirdeti megálmodója sportszeretetét és 
áldozatkészségét, méltó körülményeket biztosít a sportnak, hazai és 
nemzetközi mérkőzéseknek, kulturális rendezvénveknek.

A Stadler-Stadion főépülete kapuközelból. A főépületben kapnak helyet az 
öltözők, fürdők, szauna, szolgálati lakás, irodák. A TV és a sajtó részére 

minden igényt kielégítő tudósító szobák. A látogatók kiszolgálására 
éttermek, bárok, butikok és az emeleten szállodai szobák. A TV közvetítést 

az esti mérkőzéseken a 2000 lux fényerő biztosítja.
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Az első komoly fegyvertény: legyőzték a Békésesabát. 
Együtt örülnek a siker részesei.

Kevés család büszkélkedhet Magyarországon, hogy négy tehetséges 
labdarúgót adhatott a sportágnak.

Képünkön a Csehi fivérek - közülük kettő a Stadler FC játékosa. 
Balról: Csehi János, Csehi Zoltán, Csehi Tibor és Csehi István.
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A lelkes szurkolók is sokat segítettek, nagy részük volt a győzelmekben.

A kis településnek számító Akasztón sportot felügyelő szerv nincs, az 
egyesületek saját vezetéssel működnek. A különböző sportágak edzéseinek 
a megtartásához jó feltételek vannak biztosítva: rendelkeznek torna
csarnokkal, bitumenes kézilabdapályával - az iskola ellenőrzésével - és egy 
sportpályával. A tornacsarnok még újnak mondható, hiszen nem olyan rég 
épült, és minden igényt kielégítő felszereltséggel rendelkezik. Régen a 
művelődési házban kialakított tornaszobában lehetett tartani a sport
foglalkozásokat, de ez mindenki örömére mára megváltozott. Az új épületet 
ingyen használhatják a helyi polgárok, és csak kivételes esetekben kémek 
térítési vagy bérleti díjat. Ezek alapján állandó és rendszeres használói a 
diáksportkör és a cselgáncsozók Földi SE néven működő szakosztálya. 
Utóbbiak mintegy 20 fő körüli tagsággal rendelkeznek a környező községek 
bejáró gyermekeivel együtt. Minden télen zajlik a most már hagyományos
nak mondható Téli Kispályás Labdarúgó Kupa és a teniszt kedvelőknek

SPORTKALENDÁRIUM 1995 19



kiírt versenysorozat. Az ezeken indulóknak csak nevezési díjakat kell 
fizetniük, ami egyenlő a bérleti díjjal, így fedezi a fenntartási költségeket. A 
település sportpályáját a lakosok közül bárki ingyen használhatja, az önkor
mányzat pedig rendszeres anyagi támogatással az Akasztó SE labdarúgó
szakosztályát és a cselgáncsozókat segíti.

Labdarúgás

A település rendelkezik egy szépen gondozott és karbantartott sportpá
lyával, mellette az újonnan felépített öltözővel. A helyi labdarúgócsapat az 
elmúlt évben még Akasztó SE néven megnyerte a Bács-Kiskun megyei I. 
osztályú bajnokságot és a Megyei Kupát. Az elért szép siker a szakosztály 
fennállásának eddigi legnagyobb eredménye, melynek az ünneplése után 
1994 nyarán sok minden megváltozott. A szomszédos város Kiskőrös csa
pata is bajnokságot nyert az NB II Keleti csoportjában az akasztói székhe
lyű Stadler József vállalkozó nagymértékű szponzorálásával. Sokáig kérdés 
volt, melyik csapat melyik osztályban, milyen néven, és hol játssza 
mérkőzéseit. A felek közötti számtalan tárgyalás után megszületett a 
határozat: a kiskőrösieké lett az indulás jogával együtt az Akasztóiak 
bajnokcsapata, így ők indulhattak az NB III. Alföld csoportjában. A 
kiskőrösiek bajnokcsapata Akasztóra került és Stadler FC néven indult az 
NB. I-ben. A vállalkozó Stadler József tervei hosszútávúak, mert csapatá
nak telephelyén stadiont épít, gyönyörű lelátókkal, világítással és ötcsilla
gos szállodával. Ezektől függetlenül nem szűnt meg Akasztón az amatőr 
labdarúgás. A “megyei” csapatban szerepelt játékosok maradtak hazájukban 
és a megyei III. osztályban indítottak együttest. Két csapatot is neveztek 
ezen a szinten, ahol az egyikben az idősebb, a másikban pedig az ifjúsági 
korú játékosok alkotják a gerincet. Terveik között szerepel a bajnokság 
megnyerése és feljutva, a megyei II. osztályban való szereplés.
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APOSTAG

A község sportéletét jellemzi az 1991-ben - 10 évi szünet után - 
újjáalakult Sportegyesületekben folyó amatőr versenysport, a lakosság 
körében népszerű tömegsport, valamint az eredményes általános iskolai 
sportélet.

Községi Sportegyesület

Labdarúgás A megyei III. osztályban játszó csapat eddigi eredményei 
közepesnek mondhatók, a l l .  helyről a 6. helyig értek el eredményeket. A 
jelenlegi 1994/95. őszi szezon őszi fordulójának kiemelkedő sikerei:

Apostag - Akasztó 1:0
Tass - Apostag 2:4
Apostag - Kunpeszér 5:1 
Kaskantyú - Apostag 1:2

Testépítés. A felújított külsővel és kiegészítő technikai ellátottsággal bíró 
konditerem sok mozogni vágyó fiatalt vonz.
Lövészklub. A korábbi években tönkrement lőtér felújítása után és a ren
delkezésre álló sportfegyverek újravizsgálásával a klub tagjai szép ered
ményeket értek el. Rendszeresen látogatják a versenyeket, ahol sorra a 
középmezőny elején foglalnak helyet.
Tömegsport. Kihívás napja. Az 1994-ben is megrendezett országos sporte
seményen szép eredményeket értek el.
Öregfiúk labdarúgó találkozói. A régi, öregek nosztalgiából és a labda 
szeretetéből rendszeresen mérkőzéseket játszanak egykori, más tele
püléseken élő ellenfeleikkel.
Aerobic. Heti kettő alkalommal, megfelelő környezetben sok mozogni 
vágyó fiatalt mozgatnak a programok.
Nagy Lajos Általános Iskola

Több helyen és időben folyamatosan és rendszeresen sportköri 
foglalkozásokon mozoghatnak a fiatalok. A legutóbbi Mózes Albert 
emlékére rendezett terematlétikai versenyen Apostag 21 fős csapata a 
résztvevő 9 község közül az előkelő IV. helyezést érte el.
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CSENGŐD
Nem működik a településen a sportot felügyelő önkormányzati 

csoport, viszont a cselgáncs és a labdarúgó-szakosztályt anyagilag 
támogatják. Rendelkeznek 1994 őszétől tornacsarnokkal és egy igen 
szépen felújított sportpályával. A tornacsarnok önkormányzati tulaj
donban van, és mint alsófokú oktatási intézmények: az iskola és az 
óvoda felügyelete alatt működik. Elsősorban az említett intézmények 
használják, de a lakosok közül bárki térítésmentesen sportolhat az 
épületben. A terem kiadatásáról és ennek formájáról az iskola igaz
gatóján, a tanárokon kívül egy alkalmi bizottság dönt az igényeket 
felmérve. Az iskola önálló költségvetéssel rendelkezik, ezért a fenn
tartásával kapcsolatos dolgokat ők intézik. A sportpálya a Csengőd 
SE felügyelete alá tartozik annak hasznosításával együtt. Legered
ményesebben és a legnagyobb érdeklődés mellett a labdarúgócsapat 
működik. Az elmúlt év tavaszán megnyerték a Bács-Kiskun megyei
II. osztály északi csoportjának 1993-94-es bajnoki évadját, és felju
tottak a megyei I. osztályba. Az utolsó mérkőzésen igen izgalmas 
körülmények között dőlt el a feljutás kérdése, mellyel nem kisebb 
bravúrt hajtottak végre, minthogy ebben a sportágban 20 km-es 
körzeten belül a harmadik bajnokcsapatot ünnepelhették a szurkolók. 
(Első lett még Kiskőrös és Akasztó labdarúgócsapata is) A megye 
első vonalába feljutva csak a biztos bentmaradást tűzték ki maguk 
elé, amit többé-kevésbé az őszi szezon végeztével teljesítettek.
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DUNAVECSE
%

Dunavecse büszkesége, az FTC üdvöskéje

A Duna-menti településen évtizedekre visszatekintve sem találni nála 
sikeresebb élsportolót. Igaz, szorgalma és tehetsége mellett adott volt a 
családi háttér, hiszen szülei is aktívan művelték a “családi” sportágat, mind
ketten kézilabdáztak.

Jelenleg az FTC-Sprectum játékosa Tóth Beatrix, még sok örömet 
szerezhet klubjának és a sport szerelmeseinek.

1967-ben született és a helyi sport- 
csarnokban nevelkedve választotta ki 
magának e “férfias” sportágat, a kézi
labdát. Tehetségére gyorsan felfigyel
tek, életútja eddig töretlenül felfelé 
ívelt.

1981-től NB-s játékos, négy évig a 
Dunaújvárosi KSE versenyzője. 1989- 
ben szerez diplomát a Testnevelési 
Főiskolán, majd három évig a BHG 
csapatában lövi a gólQkat. 1992-ben 
igazolta le a Ferencváros, ahol jelenleg 
is hasznos tagja csapatának. A Fradi
val kétszer volt Magyar Kupa győztes 
csapat tagja, egyszer nyertek Magyar 
Bajnokságot.

Kiválóan szerepeltek az idei KEK 
döntőben, megszerezve a második 
helyet és jelenleg a BEK-ben a legjobb 
nyolc között vannak. A sok lemondás 
és áldozatvállalás meghozta gyümöl
csét. Egy sikercsapat tagjaként szerez
het nemzetközi sikereket hazájának és 
egy kis hírnevet Dunavecsének, kedves 
szülőfalujának.

Tóth Beatrix 
Dunavecse büszkesége
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A Dunavecsei Általános Iskola 1994. évi kiemelkedő 
sporteredményei

$

A következő sportágakban versenyeztek: asztalitenisz, atlétika, mezei 
futás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, sakk, tenisz, torna, úszás.

A lányok siker sportágai és eredményei:
1994. V. 27. Kiskunfélegyháza. Megyei diákverseny döntője: kislabdahajító 
csapatuk I. helyen végzett 51.2 m-es átlaggal. A csapat tagjai: Szauter 
Barbara, Deák Linda, Helmeczi Ágota, Mészáros Andrea, Bényei Éva. 
Egyéniben megyei kislabdahajító bajnok: Szauter Barbara 61.4 m-el.

Balról jobbra: Bényei Éva, Szauter Barbara, Helmeczi Ágota, 
Mészáros Andrea, Deák Linda, Molnár Gyuláné
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Torna
1994. II. 23. Kalocsa nagykörzeti diákverseny
I. korcsoportos csapatuk 2., II-III. korcsoportos csapatuk 3. helyezett lett. 
Kézilabda
1994. V. 13. Kalocsa nagykörzeti diákverseny
III. korcsoportos (7-8. o.) csapat 1. hely. A csapat tagjai: Szauter Barbara, 
Horváth Enikő, Deák Linda, Prohászka Angéla, Vajda Eszter, Horváth 
Ágnes, Brada Anita, Ágoston Helga, Bényei Éva, Szimilkó Marianna, 
Mészáros Andrea.
Tenisz
1994. IV. 29. Baja megyei szövetségi verseny
Bényei Éva újonc korcsoportban 2. hely, Szauter Barbara serdülő korcso
portban 3. hely.

A fiúk  siker sportágai és eredményei:
Atlétika
1994. V. 10. Kalocsa nagykörzeti diákolimpia döntő
Négytusa csapat 1. hely 1759 ponttal. A csapat tagjai: Hagyó Zsolt, Budai 
Károly, Tóth Tibor, Horváth János, Boros Balázs, Sebestyén Csaba. 
Négytusa egyéni összetettben Hagyó Zsolt 523 ponttal 1. hely.
1994. V. 27. Kiskunfélegyháza megyei diákverseny döntője
II. korcsoportos 4x200 m-es váltó 3. hely.
Tenisz
1994. IV. 29. Baja megyei szövetségi verseny
Gyermek korcsoportban Molnár Gyula 2. hely, Pintér Ákos 5. hely.
Újonc korcsoportban Budai Károly 3. hely, Essősy Ádám 4. hely. 
Asztalitenisz
1994. III. 19. Kalocsa nagykörzeti diákverseny döntője*
II. korcsoportos (5-6.0.) csapat 2. hely. A csapa tagjai: Molnár Gyula, Pintér 
Ákos. Egyéniben Molnár Gyula 3. hely.
III korcsoportos (7-8.o.) csapat 3. hely (Beker Ferenc, Matula Miklós) 
Egyéniben Beker Ferenc 1. hely.
Sakk - lányok és fiúk
1994. III. 14. Solt Aranykulcs Kupa
Pintér Bernadett 1. hely.
A “jó tanuló - jó sportoló” címet 1994-ben Szauter Barbara kapta.
Tanulóik felkészülését irányították: Kovács Péterné, Molnár Gyuláné, 
Bényei Mihály testnevelő tanárok.
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IZSÁK

Izsák sportja a “Sárfehér jegyében”

Ha Izsák, akkor Sárfehér - Sárfehér, akkor Izsák!
Persze ez nem véletlen, hiszen az izsákiak hírneves szőlőjüknek, a 

Sárfehérnek sokat köszönhetnek. A “széllel röpülő” homokon ez volt az 
első kultúrnövény, amit meg tudtak honosítani, s amely megélhetést, 
méghozzá nem is rossz megélhetést biztosított számukra. A negyvenévi 
közös gazdálkodás - mint mindenütt - itt sem kedvezett a szőlőkultúrának, 
majdnem visszahozta a Sárfehér előtti időket, ám mint hírlik, az izsáki 
gazdák visszakapott földjeiken ismét a Sárfehértől várják a boldogulást.

Ezek után talán érthető, hogy a hálás izsákiak szinte mindent szőlőjükről 
neveztek el. Az országos hírű Sárfehér Napokat csakúgy, mint az összes 
helyi sportkupát, s a községi sportegyesület is hamarosan ezt a nevet viseli 
majd.

Kalendáriumunk témájának megfelelően azonban most nem a szőlővel, 
hanem a község sportéletével foglalkozunk.

Sárfehér Röplabda Kupa

Az általános iskolás korú lányok számára egyetlen olyan torna az 
országban, amely 23 éve minden esztendőben megszakítás nélkül megren
dezésre kerül. A sportág női élversenyzői közül kevesen vannak, akik orszá
gos szinten nem ebben a kupában csillantották meg először tehetségüket.

Annak idején Molnár Balázs testnevelő indította el a versenyt, majd 
Prikidánovics Lukács folytatta, s folytatja immár 22 éve. A sportág ismerői 
tudják, hogy Izsák a röplabdasport utánpótlás-nevelés egyik fellegvára. 
Ennek bizonyítására néhány név: Botos Margit, Hörcsögh Erzsébet, Szelei 
Ilona, Kormos Erika, Kövesdi Zsuzsa, Takács Zsuzsa, Szegedi Erzsébet, 
Vass Judit.

Köztük volt nagy válogatott, több ifiválogatott és mindegyikük NB I-es 
játékosként is öregbítette Izsák és a Sárfehér Kupa hírnevét. Két éven át 
saját NB Il-es női csapata is volt a községnek, amely anyagi okok miatt 
megszűnt, ám most újjáéledt. Ismét edzenek az új sportcsarnokban. Az 
utánpótlás-nevelés sem szünetel, jelenleg 40 általános iskolás lány jár 
edzésre Prikidánovics tanár úr keze alá.



Sárfehér Fogathajtó Kupa

Ez a verseny is országos szintű és a legfiatalabb a “sárfehérek” között. 
1993-ban rendezték meg először egyes, kettes és négyes fogatok számára. 
Az akkori verseny előtt, lapunknak adott interjújában Bárdos György több
szörös Európa és Világbajnok négyesfogat hajtó, a községi sportkör ver
senyzője és dr. Váradi Jenő volt (a fogathajtás ma is nemzetközileg elismert 
szakembere) szövetségi kapitány arról beszélt, hogy a megyében méltat
lanul háttérbe szorult fogatsport népszerűsítésére minden bizonnyal kiváló 
alkalom lesz a Kolon-tó szomszédságában, csodálatos természeti környe
zetben megrendezésre kerülő izsáki verseny. Mint mondta: “Mindig is Bács 
megye volt a magyar fogatsport súlya és ez a megye volt a fő támogatója is. 
A legjobb versenyzők is innét kerültek ki. És biztos, hogy ez a rend vissza 
is áll. Véleményem szerint, ha Magyarország ‘96-ban világbajnokságot ren
dez, az csak Bács megyében, Kecskeméten lehet. Ennek a világbajnokság
nak alapja és erős támasza lehet ez a most induló izsáki verseny”

Hogy két év múlva lesz-e hazánkban világbajnokság, s ha igen, akkor a 
megyében lesz-e, nem tudjuk. Azt viszont már nyugodtan állíthatjuk, az 
izsáki kezdeményezés követőkre talált, hiszen ‘94-ben alig múlt el hónap, 
hogy valahol ne rendeztek volna a megyében fogatversenyt.

A ‘94-es II. Sárfehér Fogathajtó Kupa pedig - ahogy Nagy István főren
dezőtől megtudtuk - országos részvételi rekordot döntött, ugyanis a sportág 
hazai történetében Izsákon állt először rajthoz egy versenyen egyszerre 
tizenkét négyes fogat. A huszonkét kettes sem mindennapos. Aki számít a 
sportágban mindenki fontosnak érezte, hogy induljon Izsákon. A teljesség 
igénye nélkül néhány név: Bárdos György, Bozsik József, Fintha Gábor, 
Lázár Vilmos és az egyetlen női hajtó K. Szabó Erika.

Bárdos György a 
Sárfehér 

Fogathajtó 
Kupán
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Arra a kérdésemre, hogy mitől ilyen vonzó, népszerű ez a kupa a 
versenyzők körében, Nagy István elmondta, hogy a szép Kolon-tói 
környezet, az izsákiak szívélyessége, a Sárfehér Napok jó hangulata (ennek 
keretében rendezik a kupát) mellett köszönhető ez mindenképpen annak a 
sok és nagylelkű helyi és vidéki szponzornak, akiknek jóvoltából igen 
vonzó díjakat tudtak felajánlani.

A főrendező elmondta, sok élményt adó feladat a kupa megszervezése, 
megrendezése, ám nem kis gondot jelent, hiszen ha csak azt vesszük, hogy 
több mint 100 igen értékes lovat kellett elhelyezni egészségügyi és bizton
sági szempontból egyaránt megfelelően - még csak egy feladatról szóltunk, 
s ezen kívül még volt bőven. Igen sokat segítettek rendezésben, lebonyo
lításban: Fazekas János, Cséplő Jenő, Frankó János, Mondok József és az 
egykori országos bajnok és világbajnokságot nyert fogathajtó csapattag, 
Muity Ferenc. A fogatok elhelyezésében sokat segített az ITALSTOCK Kft. 
vezetése és személy szerint Nagy Mihály. Külön köszönetét érdemelnek a 
versenyen szinte éjjel-nappal jelen lévő dr. Zajzon Gábor és dr. Faragó 
Balázs állatorvosok.

Községi Sportkör

A helyi sportkör még nem viseli a Sárfehér nevet, ám csak rövid idő 
kérdése, hogy megváltozzon. Mint dr. Rigó József Zsolt elnökhelyettes 
elmondta, az újév elején dönt a közgyűlés a név felvételéről.

Azt is megtudtuk Rigó doktortól, hogy az egyesületnek hagyományosan 
három fő tevékenységi iránya van: a futball, a női röplabda és a karate. 
Újként nemrégiben a fogathajtás került be.

Mint mindenütt, Izsákon is a futball a legnépszerűbb. A megyei I. 
osztályban játszó együttes - Mózes László szakosztályvezető és Száz 
Sándor edző irányításával - évek óta egyenletes, jó színvonalon hozza az 
eredményeket. Általában az első négy között vannak, a mostani szezonban 
két pontra vannak a második helytől. Az iíjúsági csapat is szépen teljesít. 
Van egy III. osztályban játszó csapatuk is, az “old boyok”, ők a nagycsapat
ból kiöregedett játékosok.

Nagy hagyományai vannak a női röplabdának, korábban NB Il-es csapa
ta vqlt a községnek. Működésük anyagi okok miatt megszűnt, most újra 
alakultak. Várhatóan hasonló szép eredményeket hoznak majd, mint koráb
ban.
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A küzdő sportok közül a karaténak vannak hagyományai Izsákon. Gál 
Zoltán és Nagy Károly a sportág kiválóságai nevelték éveken át a karate 
iránt érdeklődő gyerekeket. Jövőre megfelelő számú érdeklődő esetén újra 
indul ez a sportág is. Nagy Károly is tervezi ismét az oktatást, valamint a 
sportkör is tárgyalásban áll egy külföldi edzővel.

A fogatsportban most teremti a község a hagyományokat, a Sárfehér 
Fogathajtó Kupa rendezésével. A sportkör versenyzője a többszörös Európa 
és Világbajnok Bárdos György.

A helyi sport fő anyagi támogatója az önkormányzat. Lehetőségeik 
azonban meglehetősen korlátozottak, ezért a szakágak szívesen fogadnának 
más szponzori segítséget is.

Sárfehér - TRIFÁL Sakk Kupa

Sokan szoktak ékelődni azon, hogy a sakk mitől sport?
Valóban igaz, hogy a sportághoz elsősorban szellemi erőnlétre van szükség, 
ám a legtöbben tisztában vannak azzal, hogy a jó szellemi kondícióhoz 
hasonló fizikai állapot kell, s ez talán választ ad az első kérdésre is.

Izsákon szép hagyománya van a sakknak. Évekig működött sakk-kör a 
művelődési házban, versenyeket is rendeztek.

Farkas Imre vállalkozó e szép hagyományokra építve hozta létre három 
évvel ezelőtt a SÁRFEHÉR - TRIFÁL SAKK KUPÁT. Azóta minden esz
tendőben megrendezésre kerül a torna, a Sárfehér Napok keretében.

Egyre több tehetséges fiatal hódol a sakknak.
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Farkas úr - aki a röplabda kupát és a fogathajtó kupát is támogatja díjakkal - 
elmondta, hogy középiskolás korában maga is versenyszerűen sakkozott. A 
sportág indította arra, hogy megalapítsa ezt a vándorkupát ifjúsági és felnőtt 
kategóriában.

A verseny elismertségétől talán sokat elárul az, hogy legutóbb - a ‘94 -es 
Sárfehér Napokon - már nemzetközi nagymesterek is táblához ültek 
Izsákon.

Diáksportkör (DSK)

A felnövekvő nemzedék életében, egészséges fejlődésében alapvető 
fontosságú a mozgás, a testedzés. A tanrendben szereplő testnevelési órák - 
noha az utóbbi időben emelték ezek számát - csak részben elégítik ki a 
kívánalmakat. Ezért van nagy szerepe az oktatáson kívüli sportolási lehe
tőség megteremtésének, melyet a diáksportkörben találnak meg a gyerekek.

Izsákon 1988-ban alakult meg a DSK. Működési szabályzatukból 
kitűnik, hogy céljuk az iskola tanulóinak tanulási időn kívüli rendszeres 
mozgás, illetve versenyzési lehetőség biztosítása, valamint turisztikai prog
ramok szervezése.

Mint Hambalkó Ferenc (igazgató-helyettes) a DSK elnöke elmondta, 
kilenc csoportban vehetnek részt szaktanárok, edzők irányításával a 
gyerekek: ovis torna, versenytoma, atlétika, aerobic, röplabda, Toldi-kondi, 
turisztika, játékos gyermektoma, foci. A csoportokat Szabó Katalin, Szabó 
József, Szabóné Pápa Erika, Kovács János, Prikidánovics Lukács pedagó
gusok és Ungor Pál edző vezetik.
A 93/94-es tanév versenyeredményei:

Az alsósok játékos gyerektorna keretében 1994. januárjában Kecs
keméten, majd februárban Orgoványon szerepeltek. Mindkét versenyen 
sikeresen vettek részt, az orgoványi játékos váltóverseny eredményeként 
emléklappal jutalmazták őket.

A röplabdások igazán kitettek magukért. A csapatszellem kiváló. A 
kitartó edzés, a sok plusz tevékenység meghozta gyümölcsét.
Eredményeik:

Nagy László Kupa Veszprém II. hely 
Diákverseny megyei I. hely 
Diákolimpia városi I. hely 
Diákolimpia megyei I. hely

Eredményeik alapján a csapat bejutott a június 4-5-én Debrecenben meg
rendezett olimpiai versenyre, - ahol 5. helyezést értek el.
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Csapattagok: Sponga Barbara csapatkapitány, Haller Judit, Antal Melinda, 
Cséplő Tímea, Garai Mária, Lucza Ágnes, Magyar Csilla, Mózes Viktória, 
Baranyi Anikó.

Gratulálunk a csapatnak és az edzőnek Prikidánovics Lukács tanár 
úrnak.
Atlétika. A sportág sikerei magukért beszélnek.

Városi verseny:
Súlylökés I. hely 
Távolugrás II. hely 
Kislabda hajítás III. hely 

Megyei verseny:
Súlylökés II. hely

A labdarúgók szép eredménnyel dicsekedhetnek. A Páhi kupát megnyerték. 
Megyei serdülő válogatott tagja Bátri Balázs tanuló.

Ungor Pál és focicsapata.
Hátsó sor (balról-jóbbra): Horváth Zoltán, Birkás Zoltán, Tóth Milán, 

Pásztor István, Nagy György, Feldmann Zsolt.
Elől guggolnak: Csernák László, Szűcs Zoltán, Takács Tamás,

Bátori Balázs, Molnár Endre, Németh Zzolt, Tóth János

Megyei B válogatott tagja Tóth János tanuló 
Megyei serdülőbajnokság 4. helyezettje lett a csapat.
Gratulálunk Ungor Pál edző úrnak.
A kézilabdások az ügyességi versenyeken részt vettek a versenyzési 
lehetőség a csapatszellemet jó irányba befolyásolta.
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A testedzés izsáki palotája

Amiről most szó lesz, nem - vagy legalábbis még nem - viseli a Sárfehér 
nevét.

A Sárfehér Napok ‘94-es programjának megnyitóján európai mércével 
mérve is korszerű sportcsarnokot avatott föl Kuncze Gábor belügyminiszter 
és dr. Balogh László, a megyei közgyűlés alelnöke. A több mint kilencven- 
milliós beruházás negyven százalékát állami támogatásból, a többit saját 
erőből fedezte a község. El is vitte három év összes fejlesztési pénzét. 
Egyes vélemények szerint felesleges beruházás volt. Mások szerint viszont, 
noha a jelentős állami támogatás mellett is, nagy anyagi megterhelést jelen
tett, mégis meg kellett ragadni a lehetőséget, mert egyébként ebben az 
évezredben aligha nyílt volna mód egy ilyen korszerű intézmény létre
hozására, megoldva az iskola tornaterem gondjait, és emellett a minőségi és 
a tömegsport is otthont kapott.

Az új sportcsarnok épülete

Az új intézmény alkalmas nemzetközi kézilabda-, röplabda-, kosárlabda 
mérkőzések lebonyolítására. Napközben a gyerekeké, az esti órákban a fel
nőtteké a csarnok. Itt edz, és játszik a Goodmayer SC NB Il-es női röplab
dacsapat is.

Balogh József igazgatót arra kértük, hogy mutassa be az új intézményt, 
és beszéljen a tervekről. Mint elmondta, sajnos berendezésekre nemigen 
futotta, az iskola régi eszközeit használják. 1100 négyzetméteres küzdőtér
rel, kondicionáló teremmel, hat öltözővel várják az érdeklődőket. Később,

SPORTKALENDÁRIUM 1995 33



ahogy az anyagi lehetőségek engedik, szaunát, valamint szabadtéri pályákat 
- köztük teniszpályát - építenek. Az iskolai testnevelésen túl, az intézmény 
ad otthont a gyerekek szabadidő sportjának is. Jelenleg torna-, röplabda- és 
asztalitenisz csoport dolgozik itt rendszeresen.

Az intézmény dolgozói szeretnék, hogy a csarnok irányítója, központja 
legyen a lakosság minden rétegére kiterjedő egészséges életmódprogramnak 
is. Ennek érdekében klubot indítanak, melyben a mozgáson túl segítséget, 
tanácsot kaphatnak a tagok a helyes táplálkozás, a stresszmentes életmód 
kialakításához is.

Vélhetően a korszerű, impozáns intézmény sok izsáki fiatalt indít el 
valamelyik sportágban a sikerek, kiváló eredmények felé. De ha “csak” 
egészségesebb nemzedék felnövekedéséhez járul hozzá, már sokszorosan 
betölti hivatását.

Izsáki Repülő Egyesület

1988-ban alapította néhány “fellegekbe vágyó” helybéli az Izsáki 
Repülő Egyesületet. A sokszor a bátrak sportjának nevezett repülést 
művelők a legritkábban gondolkodnak arról, hogy ez milyen sport is, hogy 
kell-e hozzá bátorság? Ugyanis aki csak egyszer is megtapasztalja, mit 
jelent a repülés szabadsága, a madártávlatból élé táruló gyönyörű látvány, 
az aligha az előbbin meditál, inkább az utóbbi élmények varázsa ejti rabul. 
S ha mindezekhez saját maga tervezte repülőalkamatosságon juthat hozzá, 
az már tényleg maga a csoda - vallják az egyesület tagjai, akik huszonegyen 
vannak.

Eddig ideiglenes felszállóhelyről startoltak a zömében motoros sár
kányrepülők, de alkalmanként helikopterek és merevszámyú repülőgépek is 
megjelentek a területen.

A Sárfehér Napok külön látványossága minden évben a repülő- és 
ejtőernyős bemutató, és sajátos élménye a résztvevőknek a sétarepülés. A 
kárpótlás keretében most repülőtérnek való területet vásárolt az egyesület. 
A közeli jövőben egy állandó repülőteret kívánnak kialakítani hangárral, 
irányítótoronnyal, épületekkel. A távolabbi tervekben a most még csak 
sárkányokból álló saját gépparkot merevszárnyú repülőgépekkel kívánják 
kiegészíteni.

Az egyesület a Magyar Repülő Szövetség tagja.

Tetézi Lajos 
Fotók: Bálint Vilmos
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KECEL
A városban a sportéletet az önkormányzat sport és kulturális bizottsága felü

gyeli. Az egyesületeknek és a szervezeteknek igen széles skálája található itt meg: 
működik labdarúgó, kézilabda, motokrossz, tömegsport és lovassport szakosztály. A 
pályák és létesítmények önkormányzati tulajdonban vannak, melyeket a sport- 
csarnok kivételével mindenki ingyen használhat. A sportcsarnok önálló létesít
ményként működik, mely elsősorban az iskolai testnevelést és a város érdekeit szol
gálja. Rendelkeznek még sportpályával, a Pintér Művek mellett kialakított lovaspá
lyával és motokrosszpályával, tehát az egészséges életmódot folytatni akaróknak 
szinte minden lehetőség adott. A versenysport önálló egyesületi formában működik 
az önkormányzat anyagi támogatásával.

Labdarúgás
A helyi labdarúgócsapat sportmúltjához képest jelenleg gyengébben szerepel. 

Évekkel ezelőtt kiestek a megyei I. osztályból ahová azóta még esélyük sem volt 
visszakerülni. Most a Bács-Kiskun megyei II. osztály déli csoportjában próbálnak 
“vitézkedni”, nem sok sikerrel. Gyenge középcsapatnak számítanak bajnokságukban 
különösebb remények nélkül. A méltatlan szereplés a játékosállományban 
bekövetkezett generációváltással és a megváltozott gazdasági körülményekkel ma
gyarázható. Sok a fiatal a csapatban, mindenki dolgozik vagy vállalkozóként keresi 
a kenyerét, ami elvonja az időt és a figyelmet a sporttól. A szponzorálási háttér sem 
megoldott. Tervként szerepel egy önálló labdarúgóklub megalapítása megfelelő hát
térrel. A település hírnevéhez méltó klubot szeretnének létrehozni, mely osztályának 
bajnokságát megnyerve, ismét visszakerülhet a megyei I. osztályba. Egyenlőre 
mindez még terv, melynek megvalósításához egy megfelelő vállalkozói támo
gatórétegre lesz majd szükség.

Kézilabda
Évek óta meghatározó szerepet játszik a környék kézilabdasportjában Kecel férfi 

csapata. Az NB II déli csoportjában képviselik városukat több-kevesebb sikerrel. 
Edzéseiket és mérkőzéseiket a helyi sportcsarnokban rendezik önkormányzati támo
gatással. A zökkenőmentes további működéshez változtatásokra lesz szükség. 
Tervként szerepel a labdarúgócsapathoz hasonlóan egy önálló kézilabda-szakosztály 
létrehozása, melyhez természetesen elengedhetetlen egy biztos támogatókból álló 
vállalkozói háttér.

Tenisz
Nagyon sokan művelik az “urak” sportjának nevezett teniszt, de egyenlőre 

Kecel polgárai csak művelnék, mivel nincs erre megfelelő hely és pálya a 
településen. A megnövekedett lakossági igények és észrevételek nyitott fülekre 
találtak a polgármesteri hivatal részéről, akik tervbe vették, hogy 1995-ben teniszpá
lyát építenek, újabb sportolási lehetőséget biztosítva ezzel.
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KECSKEMÉT

Folyamatosan a legjobbak között a 
kecskeméti férfi röplabda

A sportág élő legendájaként tisztelik Kecskeméten. Ki ő?
Nos, a választ valószínűleg minden iskolás gyerek kívülről fújja a város

ban. Igen, D unszt Ferenc tanár úrról, az egyik honosítóról van szó. Ő vall 
tevékenykedéséről.

A Testnevelési Főiskola elvégzése után, 1964-ben léptem a Kecskeméti 
Spartacus, illetve akkor már 9. sz. AKÖV röplabda csapatánál Nyitrai Emil 
testnevelő örökébe. Abban az időben került a párt által támogatott cég élére 
a friss diplomás mérnök, Kovács Feri bácsi is, aki lelkes támogatója lett a 
sportágnak. Visszatérve az edzőségemhez. Engem, mint fiatal testnevelőt 
Greiner Józsi bácsi, az akkori párttitkár, behívatott és azt mondta: Dunszt 
Öcsi neked nem a Dózsához (nekik is volt csapatuk), hanem az AKÖV-höz 
kell menni röplabda edzőnek, mert az erőket oda próbáljuk összpontosítani. 
Már az első évben bekerültünk az NB II-be. Következő évben lecsaltam 
Budapestről volt iskolatársaimat, Beregszászi Szabolcsot játékosedzőnek, 
valamint csatlakozott még hozzánk a szintén testnevelői diplomával ren
delkező Czagány Károly. így megerősödve sikerült benntartani az együttest 
a második vonalban. Időközben Szabolcs elkezdett tanítani én pedig az ipari 
iskolából átkerültem a Katona József Gimnáziumba. Beindult az utánpótlás 
nevelése is. Annyian voltunk, hogy három helyi csapat is (VOLÁN, Dózsa, 
Mezőfi) elindulhatott az NB II-ben. Később ez lett a vesztünk. A hetvenes 
évek legelején például azért nem jutottunk fel az első osztályba, mert a 
döntő mérkőzésen a kecskeméti honvédosok, a leszerelés előtt álló játéko
sainkkal, 3:2 arányban győzedelmeskedtek felettünk. így várnunk kellett 
még egy évet az OB I-be jutással.

Ekkor alakult meg Kecskemét nagyegyesülete, a KSC, ahova mi is 
beléptünk. A kiváló nevelésnek köszönhetően fokozatosan erősödtünk 
olyannyira, hogy 1976-ban bejutottunk az első hat együttes közé. Szeren
csénkre az akkori KSC elnök, Varga Ödön, felismerte, hogy ennek a gárdá
nak érdemes a hóna alá nyúlni. A sportköri vezetéssel olyan anyagi és 
egyéb juttatásbeli feltételeket teremtettek, mellyel a fővárosi és más vidéki 
egyesületek sem rendelkeztek. Azzal, hogy minden évben egy játékosunkat 
lakáshoz tudtuk juttatni, sikerült megállítani az elvándorlást. Ez a lehetőség,
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párosulva a szakmai munkával, teremtette meg, hogy nagy csapattá válhas
sunk. A gyümölcs az 1982/83 évi bajnoki szezonban érett be, amikor 
Beregszászi Szabolcs vezetésével, először a magyar röplabda törté
netében vidéki együttes létünkre bajnoki címet nyertünk. Megtöltöttük 
nézőkkel a sportcsarnokot, hiszen a BEK-ben is jól szerepeltünk, Ké
sőbb ezt a bravúrt sikerült megismételnünk.

Annak idején többen kinevettek bennünket, mert tömegesen küldtük a 
TF-re kiváló játékosainkat továbbtanulni, azzal a céllal, hogy sokat tapasz
talt testnevelőként térjenek vissza a szakosztályhoz. Ezt az utat járta be 
jelenlegi kollégám, Karagics M átyás is. Mikor Beregszászi Szabolcs bele
fáradt az első csapatnál végzett munkába, nyugodt szívvel adhattuk át neki a 
vezetőedzői posztot. A folyamatosság így nem szakadt meg, hiszen az 
1986/87-es bajnoki idényben ismét bajnokok lettünk. Büszkén mond
hatjuk, hogy tíz éven keresztül csupán egyszer nem kerültünk fel a magyar 
bajnokság dobogójára. Összesen tizenöt felnőtt és számtalan utánpótlás 
játékost adtunk a válogatottnak. A felnőtteket érdemes névszerint is 
megemlíteni: Börcsök Csaba, Cserny Ákos, Halász Ferdinánd, Hegedűs 
Sándor, Konyán Antal, Lantos Győző, Nagy Péter, Nusser Elemér, Nyúl 
Attila, Somodi István, Szeghalmi József, Szekeres István, Demeter György, 
Szabó Zoltán, Vámos Ferenc. A rendszerváltás idején a többi sportághoz 
hasonlóan mi is hullámvölgybe kerültünk. De, szerencsére két-három évi 
stagnálás után sikerült olyan szponzort találnunk (Bácstej Kft), akinek 
segítségével ismét felszálló ágba kerülhettünk.

SPORTKALENDÁRIUM 1995 37



Sikerek és hullámvölgyek 
a kecskeméti kézilabdában

A megyei szövetség 1959. október 29-én alakult. Alapító tagok voltak: 
Madár Imre /elnök/ és Ökrös Mihály /főtitkár/, a Katona gimnázium egyik 
tanulója.

A következő évben tehát 1960-ban, már beindult a bajnokság is. 
Kecskemétről “Fáklya” néven neveztük a csapatot, mesélte a főszervező 
Madár Imre nyugdíjas testnevelő. Ebben az együttesben játszott például 
Adamik Ferenc, Farkas Ferenc, Madár Imre, Könyves-Tóth Tihamér, Varga 
Jenő /tanár/, Nagy Lajos /később híres cselgáncsozó/ is. A következő szak
osztályt Vörösmeteor néven a Dézsi féle cég, a nagykereskedelmi vállalat 
alapította. Később Adamik Ferenc munkahelyén, a Katona gimnáziumban 
szervezett, és nevelt csoportot. Olyan nevek szerepeltek benne, mint a ké
sőbbi NB-I-es kosaras Tóth Győző és Vasvári Károly. Középiskolás orszá
gos bajnokság ezüstérméig jutottak. Felsőbb osztályba először a főiskola 
csapatának, az FGT-nek sikerült lépni.

Egy legendás csapat
A sikeres mester, Czagány Károly tanár úr így emlékezik az ese

ményekre.
- 1965-ben mint röplabda szakos testnevelő végeztem a TF-en. 

Hazatérve a szereposztások közben nekem a női röplabda sport megszer
vezése jutott feladatul. A tipográfia csapatát vettem át, plusz a “sárga isko
lában” kezdtem kis gyerekekkel foglalkozni. Tanítani a műszaki főiskolára 
kerültem. Amikor szeptemberben elkezdtem a tanévet, volt ott egy férfi 
kézilabda csapat, amely a megyei bajnokságban szerepelt. Közülük azonban 
a legjobbak kint játszottak az akkor favorizált BRG-ben. A pártprogram 
szerint nekik kellett volna nyerni a bajnokságot. Hogy nem így történt, 
annak története a következő: Megkerestek a BRG-s főiskolások -  Kuti, 
Fülöp, Varga -  és kérték intézzem el, hogy az iskola színeiben kézilab
dázhassanak. Meghallgatva óhajukat, átigazoltuk őket a csapatunkba. Óriási 
botrány lett belőle. Greiner Józsi bácsi, a városi sportbizottság titkára behí
vatott magához, jól letolt, vitatkoztunk is, mert nem értettem egyet azzal, 
hogy a gyerekek főiskolás létükre a BRG-ben kézilabdázzanak. Végül azzal 
váltunk el, hogy csináljuk, ahogy akarjuk. Veretlenül nyertük a megyei 
bajnokságot. Elmentünk az osztályozom. Szerencsétlenségünkre a favorit 
csapattal a MAFC-cal kerültünk össze. Két esős mérkőzésen úgy kaptunk
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ki, hogy a kecskeméti visszavágón az első félidőben vezettünk 6:1-re és a 
végén 7:6 lett az eredmény a vendégek javára. A második félidőben 
egyetlen gólt sem dobtunk. Mivel Budapesten is az egyetemisták nyertek 
13:12-re, ők jutottak fel egyeneságon az NB-II-be.

Szerencsére kaptunk egy újabb lehetőséget. A másodosztályból kiesett 
és az osztályozón elbukott csapatok körmérkőzése közül a legjobb jogot 
szerzett a feljutásra. Elmentünk Tatára, ahol mindenkit simán megvertünk. 
Ekkor kerültünk felszálló ágba. Akkortájt hozták létre az NB I/B osztályt. A 
kiírás értelmében a másodosztály bajnokai felkerültek az NB I-be, a máso
dik és harmadik helyezettek pedig az NB I/B-be. Mivel a harmadik helyen 
végeztünk, jogot szereztünk a második vonalban történő szerepléshez.

Időközben a női röplabdás lányokkal is bekerültem az NB II-be, akiket 
rögtön át is adtam a főiskolai tanulmányait befejező és tanári pályáját 
Kecskeméten kezdő Dunszt Istvánnak. Én pedig ráálltam teljesen a kézilab
dára. Életem egyik legszebb időszaka következett. Annak ellenére mondom 
ezt, hogy már annak idején is mindenhol jobban megbecsülték a sportolókat 
és az edzőket is, mint Kecskeméten. Ugyanis ez a kirobbanó siker sem volt 
elég ahhoz, hogy támogatókat szerezzünk, csupán az iskolánkra támaszkod
hattunk. Előfordult, hogy felvettem a havi fizetésemet és abból vásároltam a 
gyerekeknek ennivalót. Ettől függetlenül a Horváth, Scheffer, Kuti, Vadász, 
Szabó K., Bujáki, Fazekas, Deák, Madár, Tigyi, Gyovai, Tóth-Fekete, 
Kolarovszki, Maróti összetételű játékoskeret megszépítette a sportot szerető 
kecskemétiek életét. A tavaszi szezon után úgy nézett ki, hogy versenyben 
lehetünk az NB I-ért. Nyolc közé jutottunk a Magyar Népköztársasági 
Kupában is. Nagy zsiványokból állt a csapat, de nagyon jó volt velük dolgo
zni. Ma már hihetetlen, de ha kiadtam nekik az edzésadagot, szó nélkül 
megcsinálták.

Az álomcsapat. Álló sor: Török, Czagány Károly edző, Veres, Varga, 
Szilágyi, Gyovai, Kiss, Kuti. Guggolnak: Kemencei, Tigyi, Horváth, Veress, 

Scheffer, Bujáki, Vadász

SPORTKALENDÁRIUM 1995 39



A hanyatlás akkor következett be, amikor az idény után hatan végeztek, 
és főiskolai diplomával nem kaptak még esztergályosi állást sem Kecske
méten. Ősszel így csak két mérkőzést nyertünk, és kiestünk. A következő 
évben ismét távoztak néhányan és helyettük nem vettek fel újabb tehet
ségeket. Kiestünk az NB-II-ből is. így lett vége -  a város vezetőinek 
asszisztálása mellett -  egy dicsőséges korszaknak.

Ismét sikerek és a vég
1971-ben egy tizenöt 

éves korú gyerekekből álló 
társasággal ismét felszálló 
ágba került a sportág. Ron- 
kó, Deák, Kontra, Bóna, 
Farkas J., Farkas S., Hó
dos, Fazekas, Varga Ö., 
Szabó K. neve fémjelzi ezt 
a korszakot. Megnyertük a 
megyei bajnokságot, majd 
egy tizenöt és fél éves át
lagéletkorú csapattal já t
szottunk az NB II-ben. Bár 
nagyon sokat dolgoztunk, 
ezekkel a gyerekekkel csu
pán a bronzéremig sikerült 
eljutnunk. Háromszor az 
Országos Ifjúsági Kupa 
/ÓIK/ döntőjébe is bek
erültünk.

Ők a bronzéremig jutottak

A nőuralom kezdete
A lányok először a sportiskola színeiben, Madár Imre edzősködése mel

lett kezdték dobálni a labdát. Itt is a későbbi kosarasok tettek ki magukért. 
Mint például Bajtai, Koroknai Kati, Szabó Éva. Később Szabó Miklósné 
átvette a lányokat, de ekkor már a BRG volt a támogató. A Béke téri bázis
iskolából, ahol Madár Imre tanított, sorra kerültek ki a tehetségek. Ennek 
“terméke” a még ma is játszó Farkas Erzsébet. A tömeges utánpótlás
nevelésnek volt köszönhető, hogy egy időben két erős szakosztály -  KTE, 
BHG -  is működött a városban. Később egyesültek, azóta egy egyesületben 
-  DUTÉP, DELFIN -  versenyeznek.
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Győr f i  Pál edző múltidézése
Az 1960-as évek elején létesült női és férfi szakosztály a BRG-ben. A 

férfiaknál Madár Imre bácsi, a nőknél Szabó Miklós és felesége volt az 
edző. Ők hoztak létre egy sportiskolát is. A Szabó házaspár, mivel nem kap
ták meg a várostól a kért lakást, 1966-ban elköltözött Kecskemétről. 
Felkérték Adamik Ferencet, hogy legyen ő az edző. A tanár úr nem vállalta, 
de azt mondta: miért nem szóltok a Matkón “bohóckodó” Györfi Palinak. 
Igaz, hogy nem testnevelő, de szorgalmasan csinálja. Azért foglalkoztam a 
kézilabdával, mert tanyán kosárlabdát nem könnyű meghonosítani, meg 
kosaras szakemberből már akkoriban is volt elég a városban. Felkérésére 
elvállaltam a BRG női csapatának edzéseinek vezetését. Óriási elánnal 
vetettem magam a munkába. Tanultam a TF-en, jártam a városokat edzés és 
mérkőzéslátogatások céljából Ceglédtől-Budapestig. Itthon nagy rivalizálás 
volt a rádióstechnikások és a Bodnár Pál vezette KTE között. Ő előnyben 
volt mert valaha a Budapesti Vörösmeteor NB I-es csapatában védett. 
Később fölébe kerekedtünk a KTE-nek, de a Kiskőrössel nem bírtunk. Ezért 
maradt el az NB-II-be jutásunk is. Amikor a Kiskőrös elkerült a megyei 
bajnokságból, öt alkalommal hiúsult meg álmunk az osztályozókon. 
Hiányzott az utánpótlás, ennek következménye lett, hogy csak küszködtünk, 
szenvedtünk, hiszen végig azokra támaszkodtunk akiket még Szabó Misi és 
neje választott ki, mint a Franyó Márti, Kiss Juli, Márkli Vera, Györfi Erzsi.

Egyszer kitalálta a város vezetése, Király Jóska sporthivatali vezetővel 
az élen, hogy a KTE és a BRG egyesüljön. Akkor felajánlottam a lila
fehérek edzőjének Bodnár Palinak, hogy csináljuk együtt. Nekem még az is 
megfelelt volna, ha ifi edzőként folytatom, de ő nem volt hajlandó velem 
még így sem együtt dolgozni. Ez nagy gond volt, mert sok KTE-s lány nem 
jött át játszani. Ennek ellenére a négy átigazolttal is sikerült nagyon erős 
csapattá válni. 1972 őszén sikerült is bekerülni a másodosztályba. Egy évig

még vittem a csapatot, benn is 
maradtunk. Közben hoztam a 
városba edzőket -  Bódog 
Misit, később Bravik Bélát -  és 
át is adtam nekik a felnőtteket, 
én pedig maradtam az ifjúsá
giaknál.
A csapat 1975-ben kiesett az 
NB II-ből.

A maiak, már Delfin boy-ként
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Tizenhárom éven át az élvonalban
Adamik Ferenccel a kosárlabdáról

A hírős városi sportra jellemző, hogy a sportágak története egy-egy nagy 
egyéniséghez kötődik. így van ez a női kosárlabda esetében is. Bár koráb
ban például az ismert sportszakíró, Szabó Zoltán is elévülhetetlen érde
meket szerzett a honosításban, de a robbanásszerű lendület Adamik Ferenc 
tanár úr belépője után következett be. Ő vall a múltról.

-  1959-ben a Katona József Gimnáziumban kezdtem foglalkozni a női 
kosárlabdával. A történet kezdetén ott voltam testnevelő tanár és az iskola 
részéről az volt az ukáz, Adamik méltóztasson női kosárlabdát csinálni. 
Mivel kedvem is volt hozzá, belevágtam. Az iskola csapatával már az első 
évben harmadikok lettünk a megyei bajnokságban, a második idényben 
pedig bekerültünk az NB-II-be. /Később nyertünk két országos közép- 
iskolás bajnokságot is./Tanintézeti csapatként nem indulhattunk a második 
osztályban, átvett bennünket az Egyetértés TSz. Már az első idényben har
madikok lettünk a bajnokságban. A csapatban olyan nevek szerepeltek, 
mint a válogatott Túri Éva vagy a későbbi legendás edzőnő Bild Katalin, 
továbbá Kiss Kati, Dömötör, Izsák, Volni. Ebből a társaságból öten lettek 
legalább ifjúsági válogatottak. Közülük Túri Éva húzhatta először magára a 
felnőtt válogatott mezét. Időközben Szabó Zolival rájöttünk, hogy nincs 
értelme megosztani erőinket, ezért fuzionáltunk, és a továbbiakban 
Kecskeméti Dózsa néven szerepeltünk. Mint egyesült csapat kerültünk be 
az NB-I-be.

Megszakítás nélkül tizenhárom éven keresztül voltunk -  csupán saját 
nevelésű játékosokkal -  a felső ház tagjai. Időközben, más szakosztá
lyokhoz hasonlóan mi is átkerültünk a KSC-be. Legjobb eredményünk egy 
ötödik helyezés volt, ami egyben a vidék legjobbja címet is jelentette. 
Tizenhárom évi tagság után búcsút intettünk az első osztálynak. Ekkor már 
a KSC szakmai elnökhelyettese voltam, és a klubvezetés nem járult hozzá, 
hogy a tisztség betöltése mellett a csapattal is foglalkozzam. A lányok 
felkészítésével Király Sándort bízták meg úgy, hogy mellette Kégel Tamás 
vitte a szakmai munkát. 1992-ben, már nyugdíjas aktív edzőként vettem át a 
felnőtt csapat edzéseinek vezetését. Azóta, az utánpótlás mellett velük is 
foglalkozom. Ennek immár három éve.

-  Szakmai értelemben mi kellene egy kiváló együttes kialakításához?
-  Egy jó csapat kialakításához elengedhetetlenül szükséges, hogy 

veszíteni nem tudó játékosokkal kell rendelkezni. Kell egy igazi vezére
gyéniség is.

42 ALFÖLDI



A feszültség pillanatnál. A kép bal szélén Adamik Ferenc

-  Lehet még ma is csak saját nevelésű játékosokkal kimagasló felnőtt 
eredményt elérni?

-  Bármennyire is jól nevelünk, öt-hat felnőtt játékossal kell rendelkezni, 
akik a stabil vázat adják. Ma már nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy 
menedzseljünk egy fiatalt. Elmúltak azok az idők amikor első osztályos 
középiskolások meghatározó játékosok tudtak lenni a felnőtteknél. 
Szupertehetségeknek kell lenni azoknak, akik másodikos korukban az NB- 
I-ben tudnak játszani.

-  Tehát Kecskemétre is beköszöntött az az idő, amikor klasszisok ide
telepítése jelenti a megoldást?

-  Nem feltétlenül igazolni kell, de akkor anyagilag biztosítani szük
séges, hogy a főiskolát, egyetemet elvégzett játékosaink visszajöjjenek.
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Az egykori sportember, ma szponzor

Sportkalendáriumunkban, szándékunk szerint néhány egyéniség életrajzának megis
mertetését összekötjük az adott sportág kecskeméti kialakulásával. így gondoltuk ezt 
Szarka Balázs, az UNIVER Áfész elnöke esetében is.

- Tősgyökeres kecskeméti vagyok. Itt jártam általános és középiskolába. Abban 
az időben még korántsem volt sportcsarnok, uszoda, hanem Kecskemét különböző 
terein találtuk meg a labdát. Azt is elsősorban rúgtuk. Gyermekkoromban én is a 
focihoz kötődtem. A kosárlabdával a Katona József Gimnázium tanulójaként kerül
tem közelebbi kapcsolatba. Egyesületi szinten a Kecskeméti Petőfi Sport Club-ban 
foglalkoztam a sportággal. Az egyik osztálytársammal, Baumann Gáspárral együtt 
kapcsolódtunk be a játékba.

- Ki volt a testnevelő akkoriban?
- A gimnáziumban Gaál Tibor volt a testnevelőm, aki elsősorban a vívókkal 

foglalkozott. Mivel engem a labdajátékok vonzottak, ezért az egyesületbe mentem 
kosarazni. A mozgáson kívül a közösség is vonzott, hiszen játékostársaimmal a 
sportpályán kívül is jól éreztük magunkat. Közösen építettük a kosárlabda pályákat 
is. Például a Piarista Gimnázium és a volt megyei tanács udvarán a saját kezűleg 
készített küzdőtéren fogadhattuk ellenfeleinket. Később az SZTK udvara 
következett. Nagyon büszkék voltunk arra, ha bekerülhettünk a csapatba. Mi annak 
köszönhettük felkerülésünket az NB I-be, hogy szívvel, lélekkel küzdöttünk, és min
dent megtettünk az eredményesség érdekében.-

- Az ön sorsa hogyan alakult?
- Érettségi után nem sikerült a felvételim Még két évig kosaraztam, levelező 

tagozaton jártam az egyetemre, közben megnősültem. El kellett döntenem, hogy a 
sport vagy a gazdasági munka. A család és a munka mellett döntöttem. Mint játékos 
abbahagytam ugyan a kosárlabdát, de a sporttól nem szakadtam el. Munkahelyemen 
a konzervgyárban az igazgató rám osztotta a sportfeladatokat. Nyolc évig voltam a 
KTE elnöke. Akkoriban más volt a helyzet, mint manapság, mert több nagy cég - 
Konzervgyár, Mezőgép, Bamevál - között oszlott el a teher.

- Később, az UNIVER elnökeként sem pártolt el a sporttól?
- Megkerestek a férfi kosárlabda szakosztály vezetői, segítsek, mert olyan súlyos 

anyagi hiánnyal küszködnek, hogy nincs remény a továbblépésre. A szövetkezet 
illetékes vezetőivel megbeszéltem, karoljuk fel a sportágat, mert ha adunk segít
séget, akkor remény lehet arra, hogy reklámértéke lesz a helyi kosárlabdának. 
Sajnos, ez nem következett be. Nem gondoltam arra, hogy annyira válságos 
helyzetben van a szakosztályvezetés. Hiányoztak a Tokaji Sanyi bácsi féle társadal
mi aktívák. Elanyagiasodott szemlélet uralkodott. Mint szponzor adtam pénzt, de 
nem volt, aki foglalkozzon a sporttal, hiszen gyakorlatilag nem volt szakosztály
vezetés sem. Ebből eredően egy-két ember szava volt a döntő. Azok pedig nem vet
ték figyelembe a kor változásait, így nem sikerült benn tartani a csapatot az NB I- 
ben. Csupán vásárolt idegenlégiós játékosokkal tudták elképzelni a jövőt. Én meg 
azt mondtam, hogy játszanak a saját nevelésű kecskemétiek. Rádöbbentem, hogy a
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KSC-nél teljesen elhanyagolták a fiú kosarasok nevelését, hiszen amikor azt mond
tam, nem lehet vásárolni, nem tudták a keretet saját utánpótlásból pótolni. Ez 
vezetett végül a férfi kosárlabda bukásához Kecskeméten.

- Kezdhettek mindent elölről.
- El kellett dönteni, hogy mi legyen. Megpróbáltuk elindítani az utánpótlás 

nevelését, de az nem olyan, hogy egyik évről a másikra egy kész valami van. Talán 
az alapokat leraktuk. Viszont nagyon nehéz úgy nevelni gyerekeket, ha célt nem 
tudok adni. Mert amikor már nem csak szórakozásból rúgom a bőrt az utcán, vagy 
dobálok a játszótéren egy kosárpalánkra, hanem versenyszerűen sportolok, mindig 
ott kell hogy legyen a motiváció. Azt hiszem itt követtünk el hibát a városban, hogy 
a minőségi sportra azt mondtuk, nincs rájuk szükség, hanem csupán a társadalmi 
alapokon szerveződő tömegsportra. És nem foglalkoztunk a jól felépített versenyez
tetéssel. Ehhez nem találtam Kecskeméten partnereket. Megkerestek, hogy baj van, 
de amikor el kellett volna kezdeni dolgozni, örültem, ha három-négy embert oda 
tudtam hozni. Nekem, mint gazdasági vezetőnek nem volt időm arra, hogy 
szervezzem a munkát.Azt viszont felelősséggel kijelentem, hogy a férfi kosárlabda 
csapat nem pénzhiány miatt esett ki az első osztályból. Azt viszont nem engedtem, 
hogy több százezer forintos vendégjátékosokat vegyünk. Az alacsonyabb szinten 
azután bekövetkezett az, amitől óvtam a vezetőket. Kértem, ne az idős játékosokkal 
próbáljuk megoldani az NB Il-t, hanem a lelkes fiatalokkal. Tanácsom ellenére nem 
hozták fel a fiatalokat, nem volt olyan edző, aki rendet tudott volna teremteni. Ma 
férfi kosárlabda gyakorlatilag csak az iskoláknál van. Személy szerint úgy ítélem 
meg, hogy a lányoknál is bekövetkezik az, ami a fiúknál, tehát az NB I-ből való 
kiesés. Ugyanis ott az anyagi gondok miatt arra kényszerültek, hogy hogy saját 
nevelésű játékosaikat eladják. Ebből kellett finanszíroznia fennmaradást, minek 
következtében a teljesítmény elmaradt. Márpedig, ha nincs teljesítmény, a szponzor
nak nincs miért befektetni. Az, hogy a mérkőzéseken kint van 100-150 ember, 
nekem nem szponzorértékű. Ahhoz, hogy támogassak, annak valamilyen közvetett 
formában meg kell térülni. Addig, amíg NB I-ben vannak, addig kicsit bele lehet 
magyarázni, hogy reklámértéke van, de úgy istenigazából nincs olyan reklám ereje, 
hogy azt mondjam, legyen csupán UNIVER kosárlabda. A kapcsolatunk inkább 
érzelmi kötődésre épülő dolog. De közvetett formában azért kell több sportágat 
támogatni, hogy ne csavarogjanak a gyerekek, hanem amíg a szülők dolgoznak, ők 
sportoljanak. Mindegy, hogy milyen sport űznek, a lényeg, hogy mozogjanak, 
foglalkozzanak velük. Ezt viszont valamilyen formában támogatni kell.

- Mit vár az önkormányzati választások után?
- Számba kell venni, melyek azok a sportágak, amelyek után érdeklődés van a 

városban. Én személy szerint kiválasztanám azt a néhány szakosztályt, amelyik 
szórakoztatást is tud nyújtani Kecskemét lakóinak. Ezeknek megteremteném a 
működéshez szükséges feltételeket, és a szponzorok figyelmét is rájuk irányítanám.

Hozzá kell tennem, hogy alapvető szemléletbeli problémák vannak. Gazdasági 
vezetőként, lehet, hogy másként látom a dolgokat. Ha lesz teljesítméy, akkor a 
támogatók is könnyebben kinyitják a péntárcájukat.
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BACS-KISKUN MEGYEI 
MUNKAÜGYI KÖZPONT

6000 Kecskemét, Balaton u. 24.
Tel.: 76/320-266, 486-588 Fax: 76/321-828

KIRENDELTSÉGEK
Kecskeméti kirendeltség
6000 Kecskemét, Balaton u. 24.
Vez.: Taraszovics András
Bajai kirendeltség
6500 Baja, Czirfusz u. 13.
Vez.: Dr. Pál László
Kalocsai Kirendeltség
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Vez.: Bilekov László
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Tiszakécskei Kirendeltség
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Tel.: 76/320-097,327-107 
320-266, 481-522 
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Tel.: 79/326-035, 324-940 
Tel.: 79/322-195 
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LABDARÚGÁS

A fiatalok már a jövőt jelentik.

írásunknak azt a címet is adhatnánk, hogy nagy játékosok emlékezete. 
Miközben kirajzolódik Kecskemét labdarúgásának múltja és jelene.

id. Magyar István
A kis máriavárosi élelmiszerbolt arról volt híres a környéken, hogy itt 

szinte mindent lehetett kapni, legyen az üveges szóda, vagy akár házi 
körözött. Az üzlet valóban családi vállalkozás - alkalmazott nélkül - ami 
nem a legutóbbi privatizációs hullám jóvoltából, hanem egy, a fia jövőjéről 
gondoskodó apa előrelátásának köszönhetően nyílt meg, hatvanöt évvel 
ezelőtt. Idősebb Magyar István néhány éve ugyanúgy hagyta fiára, ahogyan 
azt ő kapta édesapjától, a húszas évek végén. Amiért most Pista bácsival 
félrevonultunk a nyárikonyhába, az nem azért történik, hogy a 
kereskedelem szépségeiről vallott nézeteinket kicseréljük, hanem, hogy lab
darúgó múltját felidézzük.
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- Tizenhat évesen már a KTE első csapatában játszottam és attól kezdve 
semmi pénzért nem hagytam volna abba, hiszen nem tudtam volna foci 
nélkül élni - kezdi Pista bácsi az emlékezést.

- Történt m indez a húszas évek végén. H ol volt akkoriban a K TE  pálya?
- Körülbelül a széktói második pálya helyén. A mostani területet később 

vette meg az Aszódy “Lipi” nevű támogatónk. Az ott lévő házak lebontása 
után építettük meg a pályát, a kerítés téglái is ezekből a házakból származ
nak. A klubház már akkor is állt, tiszti kaszinó és egy vívószakosztály 
működött benne.

- A lila-fehér labdarúgók m elyik osztályban já tszo ttak?
- Többnyire a harmadikban - abban az időben a negyedikben. Kétszer 

feljutottunk a második vonalba is, de hamar kiestünk.
- K ik voltak a nagy riválisok?
- A Ceglédi MOVE, a Szolnoki MÁV, a Szolnoki MTE, a 

Hódmezővásárhely és persze a KAC (a Kecskeméti Dózsa és KSC elődje).
- M ilyen volt a viszony a KAC-cal?
- Mindig óriási meccseket játszottunk, de nem haragudtunk egymásra. 

Ha gólt ért el valamelyik csapat, a Nagytemplomnál is hallatszott a hang
orkán. Később úgy vélték, nincs jövőjük és fuzionáltak velünk.

- Pista bácsi m elyik poszton szerepelt?
- Centerhalf voltam, az én helyem akkor is biztos volt, ha késtem. 

Szerettem fejelni, gólokat is szereztem így.
- K ik voltak a já tszótársak?
- Bende Sanyi volt a leghíresebb, aztán Boda, Kiss, Bozsó, Krajner, 

Géró I., Géró II.,Takács Karcsi, Szekeres és a három öcsém: Pali, Jóska és 
Jancsi.

- M ilyen volt a csapaton belül az összetartás?
- Szerettünk együtt lenni. Vidéki meccsekre egy rozoga teherautóval 

utaztunk. A fiatalokat a szélére ültettük, ők fogták fel a port, mi idősebb 
játékosok és a “jobb” emberek igyekeztünk a kocsi belsejébe húzódni. A 
Jókai út végén volt a Blaskovics Pali-féle étterem, innen indultunk és ide 
érkeztünk vissza. Ha győztünk, megvendégeltek bennünket, a szurkolók 
küldték a fröccsöket. Mikor már kialakult a hangulat, állandó karmesterünk, 
Bajtai “Zakar” rázendített,hogy “Szép város Kolozsvár...”, utána jött a többi 
nóta is.

- Pista bácsinak m i volt a szakmája?
- Apám egy vendéglőt szeretett volna nyitni, de nem kapta meg az 

engedélyt. Akkor döntötte el, hogy megcsinálja ezt a boltot. Tizenhat éves 
koromban már a nevemre íratta, főnök lettem, ami nagy szó volt abban az 
időben. A környéken ez volt az egyetlen üzlet, és ment is nagyon jól. Hátul 
volt egy veranda, jöttek a törzsvendégek, ettek, ittak, mert volt jó házi
borunk is. Apám parasztember volt, haragudott a focira nagyon, kezdetben
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mindig úgy kellett elszöknöm edzésre. Aztán ő is kijött a mérkőzésekre, de 
csak a kerítésen lesett be, és idővel meg is kedvelte. Azonban amikor haza
ért, csak szidta mint a bokrot és az úristenhez fohászkodott, hogy süllyessze 
el a pályát. Na, meg a rendszert is átkozta, mert hogy annak a “bűne” ez is.

- M eddig já tszo tt a K T E -nél?
- Amíg el nem tanácsoltak, 43 éves koromig. Ezután leigazoltam 

Hetényegyházára, és ötven évesen hagytam abba. A hagyományos kará
csonyi család-barátok buliban hetvenöt évesen még játszottam.

- Gyermekeik is követték édesapjuk példáját?
- Négy lányom közül Márta - aki a válogatottságig vitte - Évike és Ica 

kosárlabdázott, Pista és Miklós a KTE-ben futballoztak. Ma Pista 
Nyárlőrincen edző, Miklós ugyanott focizik még. Az egyik unokám, Miklós 
a DUTÉP ifjúsági kézilabda csapatának tagja. Márta férje: Makai Gyuri, a 
Kecskeméti Dózsában játszott, majd az MTK-nál volt edző, a másik vejem, 
Kovács Tamás a KSC válogatott kosárlabdázója volt.

- Gyakran kijár még a K TE  mérkőzéseire?
- Nemcsak a hazaiakra, vidékre is, sőt gyakran az edzésekre is.
(Pista bácsi elmúlt 81 éves, de az egészségével szerencsére nincs 

különösebb probléma. Ha mégis előfordul egy kis gyengélkedés, akkor sem 
használ az otthoni intő szó, a focimeccsen ott kell lenni, minden más csak 
ezután jöhet. A család egyik tagjától hallottuk, egyszer úgy volt hajlandó 
bentmaradni a kórházban, hogy az orvossal megígértette: a legközelebbi 
KTE-derbin újra ott lehet.)

Beszélgetésünk végén mutatott egy gépelt levelet, amit minden játékos
nak szeretne eljuttatni. Nem kért meg rá bennünket, de úgy gondoljuk, 
közreadjuk, mivel minden mondata megszívlelendő.

Szeretettel köszöntöm a kedves ifjúságot!
Ma, itt a fu tb a ll minden csínjáról-bínjáról hallotok, és arról is, hogy ho

gyan lehet nyerni a meccseken. Ennek legfontosabb fe lté te le  a jó  állóké
pesség, a já tékostárssal való teljes összhang, a cselezés, a trükkök magas 
színvonalú kidolgozása. E zért azonban az edzéseken igen kem ényen kell 
dolgozni. A meccseken az állandó mozgás, fu tá s  mellett az erős akarat, a 
szívvel-lélekkel való hajtás, a nyerni akarás, a vesztett helyzetek visszafor
dítása, a fana tikus hit a győzelem ben meghozza a ju ta lm át. Szeretnék 50 
évvel fia ta labb  lenni, hogy én is ott lehessek a küzdőtéren, hogy hallgassam  
a sípszót, a szurkolók biztatását. A z idő kerekét visszaforgatni sajnos nem  
lehet, így azt kérem Tőletek, hogy bízzatok magatokban, az edzőben és a 
győzelem ben! Legyetek büszkék, hogy K ecskem ét szép városának fo c is tá i  
vagytok, szerezzetek jó  hírnevet, elismerést és fő le g  sok örömet a nézőknek, 
akik minden meccsen szorítanak Nektek, és hűségesek ehhez a szép “ő s i” 
labdajátékhoz.

Köszönöm, sok sikert kívánok!
Idős Magyar István 81 éves.
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Bartha Imre
Kérdezz-felelek*játék a KTE labdarugó szakosztályának jelenlegi 

vezetőjével.

- M ikor alakult az egyesület?
- 1911-ben.
- K ik voltak az a lap ítók?
- Munkásemberek.
- Közülük él m ég valaki?
- Tudomásom szerint Kecskeméten egyedül Magyar Pista bácsi.
- A létfenntartást kik biztosították?
- Mivel a város elitje nem támogatta, mindenkor a munkások fillérjeire 

volt utalva. Ez rányomta bélyegét a csapat megítélésére, szereplésére is.
- M eddig tartott ez az állapot?
- Mindaddig amíg a város bázisszerveit el nem osztották a két egyesület 

- KTE, Kecskeméti Dózsa - között. Akkor a pártbizottságon kimondták, az 
élelmiszeripari vállalatok támogassák a KTE-t, a tanács és a többi cég pedig 
Dózsát.

- Volt olyan időszak is am ikor a K TE  volt a kedvezményezett...
- Az abban az időben volt, amikor a KSC-nél az akkori szponzor Kőrös 

János, teljesen befuccsolt. Akkor mindenki a lila-fehérek mellett tette le a 
voksát. Valójában azonban csak kimondták a teljes körű támogatást, de 
anyagiakban ez soha nem realizálódott

- M ikor volt a legszebb időszak a szakosztály életében?
- A körülményektől függött a sorsa. A labdarúgók a háború előtt és után 

is szerepeltek a másodosztályban. Mindig olyan elenyésző dolgokért is 
közelharcot kellett vívni, mint a pálya locsolása, korlátépítés (saját magunk 
készítettük) vagy most a kerítésépítés.

- A nagy egyéniségekről hallhatnánk?
- Nagyon jó csapat volt az 1948-as: Varga, Mag, Dobó, Nyerges, 

Borbély, Péli, Tőke, Uzsoki I., Várszegi, Kovács, Pintér, Magyar összeál
lítású együttes. De Laczi II. is Volt ifista, később elkerült a Budapesti 
Honvéd csapatához.

- Önnek kik voltak a játszótársai?
- Vitkovics, Fekete, Károlyi, Bende, Seres, Mészáros voltak a legismer

tebbek.
- És a m inden sportem ber életében előforduló, úgynevezett legendás 

edzője? -
- Nekem legendás edzőm Németh Józsi bácsi volt. Annyira szerettük, 

hogy sok esetben csak őérte hajtottunk.
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Egy játékos életútja: KreidI Árpád

Egy játékos, akinek életútja egybeforrt a legendás Kecskeméti Dózsa 
labdarúgó szakosztálya kimagasló eredményeivel.

- Váci születésű vagyok, ahol már tizenhat éves koromtól az NB II-ben 
játszottam. Kecskemétre 1964-ben kerültem, a Dózsához igazoltam.

- K inek köszönhető, hogy a hírős város szakemberei is felfedezték?
- A korábbi, Boros, Kerpesits féle Dózsában játszott egy ismert és 

jónevű váci játékos, Jónás. Ő ajánlott Donáth Tibi bácsinak, az egyesület 
elnökének. Abban az időben nagyon sok játékos jött ide, akik később az 
élvonalban is helytálltak. Ilyen volt például Schneider (Serényi) Békés
csabáról, de ekkor érkezett Lantos és Kiss II. is. Tudatos csapatépítéssel 
jutottunk el oda, amely mindannyiunk számára eszméletlenül nagy siker
élményt jelentett az NB I. kapujába. Ez volt a mindannyiunk által csupán 
Pyber korszaknak nevezett időszak. Képességeiket tekintve az a csapat első 
osztályú volt, és ezt olyan edző gyúrta, aki a maga nemében nem a divatos 
allűrökkel manipulált, hanem végtelenül egyszerű józan paraszti ésszel, 
tisztességes, higgadt észjárással dolgozott. Felkészült ember volt, úgy 
építette saját csapatát is, hogy megmondta, melyik posztra és milyen típusú 
játékosokra van szüksége. Ebben a csapatban én állandó játékosnak számí
tottam, és szerinte is a jobb képességűek közé tartoztam.

- Em lékezetünk szerin t m ár abban az időben m egvalósította  a fe lfu tó  
szélsőhátvéd típusú já tékot.

- Hátvéd létemre nem az volt a feladatom, hogy kirúgjam a stadionból a 
labdát, hanem hátulról kezdeményezve kellett játszani.

- Azóta sem került olyan közel az NB I-hez egyetlen helyi csapat sem, 
m int a Kecskeméti Dózsa.

- Mi megvalósítottunk egy olyan elképzelést, mint amit abban az időben 
kevesen. Ezért jutottunk el odáig, hogy megnyílt az első osztályba jutás 
lehetősége.

- A z emlékezetes, bíróverés m iatt fé lbeszakad t Szeged elleni mérkőzés 
meghiúsította az álmokat. D e m i történt azután?

- Az élet más területére is érvényes, amikor Hit a szekér, akkor a vezetők 
hajlamosak arra, hogy további csapaterősítési szándékkal hozzanak játé
kosokat. Ugyanez történt a Dózsa esetében is. Fokozatosan az együttes köré 
kerültek olyan emberek, akik képességek dolgában messze elmaradtak az 
NB I/B-s szinttől, sőt még NB Il-estől is. Ezek miatt a vezetői baklövések 
miatt jutottunk el oda, hogy kiváló csapatunknak az 1970-es évek elejére 
csupán a magja maradt. A másik nagy probléma volt, ami elvezetett a kie
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sésig, hogy elindult a közösségen belül egyfajta morális bomlás. Ez a 
morális bomlás is közrejátszott abban, hogy a város szakosztályait egy 
egyesületbe kényszerítették. így jött létre a Kecskeméti Sport Club.

- Egyelőre ne szaladjunk m ég annyira előre, térjünk vissza a sikerekhez. 
Ma is az a szóbeszéd járja , hogy nem is akartak fe lkerü ln i a legfelsőbb osz
tályba.

- Ennél butább dolgot még életemben nem hallottam. Ez kicsit sértő is 
volt a csapatra nézve. Akik közel álltak hozzánk, azoknak el tudtuk monda
ni, hogy a szóbeszédnek nincs semmi alapja. Hiszen egy sportoló életének 
mi lehet a célja, felállni valaminek az elejére.

- M égis idő  előtt vonult vissza...
- 29 évesen akasztottam szögre a futballcipőt, mert egzisztenciát kellett 

teremteni. Akik viszont idejöttünk és egzisztenciát is teremtettünk, azok 
jelentős része kötődik ehhez a Kecskeméti Dózsához, annak vezetéséhez. 
Egyetlen embert nem szeretnék megsérteni azzal, hogy kiemelek valakit is a 
vezetők közül. Eggyel azonban mégis kivételt teszek, ez pedig Donáth 
Tibor. Számomra ő volt az egyesület anyja, apja, mozgatórugója, nélküle ez 
a játék nem létezett. O egy olyan személyisége volt a klubnak - amellett 
felelős beosztású vezető is - akit én mindenkor felvállalok. Akkor, amikor 
az előzőekben azt mondtam, hogy a hatvanas évek végén, hetvenes évek 
elején morálisan is elkezdődött a romlás, az ő személye volt az egyik ütkö
zőpont. Olyannyira nem egy húron pendült a vezetőség és az akkori játé
kosállomány egy része (tapasztaltabbak, idősebb labdarúgók), hogy az 
öltözőbe is bejöttek olyan hangok, hogy léteznek Donáth pártiak, nem 
Donáth pártiak. Akkor mi néhányan, Kiss Illéstől kezdve rajtam keresztül, 
kikértük magunknak ezt a megnyilvánulást.

- Úgy gondoljuk, nem csak Ö nök voltak ezzel így, hiszen több “c iv i l” 
rajongója is akadt?

- Amikor a kérdés felmerült, hogy Donáth pártiak meg rendőrök, én 
nagyon határozottan kikértem magamnak még a gyanúsítgatást is. Leszö
geztem: vegye tudomásul mindenki, én Donáth párti voltam, leszek és 
maradok is. Hiszen nagyon sok labdarúgó, Határ, Bódogh, Kreidl, Pasek 
stb., az ő egyesületi vezetősége és városi kapitánysága idején teremtett 
egzisztenciát a rendőrségen. Akkor, amikor ezek a dolgok előjöttek, mindig 
szinte szétrobbant az öltöző.

- Hogyan élték meg a Kecskem éti Dózsa megszűnését?
- Pénztelenség, morális gondok, a csapat nem szerepel eredményesen: 

mindezt egyesek megpróbálták meglovagolni. Még mindenki az NB I-be 
vágyakozott, aminek még a gondolata is abszurditás volt. Anyagi feltétel- 
rendszer, játékosállomány nélkül csupán óhaj szinten megfogalmazódott
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kívánalmak lettek. Ott állt egy pénztelen egyesület, hiszen a BM, aki adta 
az eszközöket, autóbuszt, játékosoknak állást, technikai felszereléseket, 
nem tudta biztosítani a működéshez szükséges pluszt. Tehát a prémiumot és 
minden más, a működéshez szükséges juttatást. Még ha bele is nyúlt a 
kasszába az akkori tanácselnök, vagy a megyei tanács első embere, mindez 
nem volt elég ahhoz, hogy nyugodt és zökkenőmentes életet lehessen az 
egyesületben biztosítani. Pedig a vezetők, néhai Varga Jenő, Glid Karcsi 
bácsi, a sokat vitatott Reile Géza magukénak vallották a csapatot, Zala- 
egerszegtől-Ceglédig ott voltak a mérkőzéseinken. Éreztük azt, hogy a 
város velünk van. Amikor ezek az emberek kiestek a sorból, attól kezdve 
mindig tett ugyan valamit a város vezetése a sportért, de tisztesség ne essek, 
ezek csak látszatintézkedések voltak. A hetvenes évek elejére így jutott el a 
csapat arra a pontra, hogy kenyérgondjaink voltak. Eljött az akkoriban 
divatos összevonási lehetőség, a Kecskeméti Dózsa is beolvadt a Kecske
méti Sport Club-ba. Címszó: nem népszerű a Dózsa, maga a rendőrség sem. 
Nekünk le kellett ülnünk, és el kellett gondolkodnunk, hogy merre tovább. 
A hivatali munkát választottuk, aminek tulajdonképpen a rendőri vezetők 
még örültek is. így múlt el egy szép időszak. Mert ne gondolja senki, hogy 
csupán a labdarúgás bűvkörében éltünk. Olyan viszonyban voltunk a többi 
sportággal is, hogy egymás mérkőzésein buzdítottunk. Óriási örömet jelen
tett kijárni a KTE pályára - nem volt még sportcsarnok - a kosaras lányok 
mérkőzéseire, szurkolni a csapat tagjainak, Túri Évának, Koroknai Katinak, 
Magyar Mártának, de lehetne sorolni egészen D. Kovács Mártáig. Ma is 
nagyon jó ismerősként köszöntjük egymást. De a fiúknak, Farkas “Picid
nek, Kovács Tominak, a Csikainak ugyanúgy szurkoltunk. Számunkra nem 
léteztek elválasztó vonalak.

- Önök az “e lit"  réteg által tám ogatottak milyen viszonyban voltak a 
munkások által “szponzorált" K TE  sportolókkal?

- Számunkra az ilyen megkülönböztetett jelző ismeretlen fogalom volt. 
Ami a futball részét illeti, soha nem játszottunk egy osztályban. Az igaz, 
hogy a város vezetőségétől mi többet kaptunk, de más minőséget is 
képviseltünk. Az is természetes, hogy a tősgyökeres kecskeméti egyesületet 
a tősgyökeres kecskemétiek támogatják. Nekünk azonban nem ellenségeink 
voltak az ott sportolók, mint ahogy próbálják egyesek beállítani. Az akkori 
gárdából Suhajda, Fekete Sanyi, Bartha “Csimbi” ma is ugyanolyan jó bará
tunk. Természetes volt a játékosáramlás is a két együttes között. Jött a Dió
szegi, átment Dobó Pista, Porhanda Balázs. Meg kell kérdezni Fekete Sa
nyitól, mi a véleménye rólunk, mint emberről. Biztos vagyok benne, sokan 
megdöbbennének azon a baráti hangnemen, ahogy mai is beszélünk egy
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mással. Az más kérdés, a pályán soha nem tűrtük volna, hogy fölébünk 
kerekedjenek.

- M a a mérkőzés után szalad ki m erre lát...
- Ebben is egy egészen más minőséget képviseltünk. Az logikus, hogy 

egy szakosztályban nem mind a húsz játékos csókolja egymást.Aki kimarad 
a csapatból, nem minden esetben mosolyog. A mi edzőnk, Pyber István, 
olyan hangulatot tudott teremteni a játékosok és azok hozzátartozói között, 
ami ma is egyedülálló. A nőtlenek körül nyüzsögtek a gimnazista lányok, 
azok akiknek családja volt babakocsival jöttek ki a mérkőzésre, utána pedig 
együtt mentünk egészen hazáig. Közben megálltunk a Rózsa cukrászdánál, 
ki sört ivott, ki fagylaltot nyalogatott. A pici gyerekek ott sündörögtek a 
lábaink körül. Elmentünk a Toronyház Étterembe, ahol mindenki a maga 
módján megvacsorázott, majd hatalmas éneklések voltak, mert a fehér asz
talnak összekovácsoló szerepe van ma is.

Kreidl, Pasek, Parádi, de már az öregfiúk között
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- A K SC  alakulásánál tartottunk...
- Mint az előzőekben is említettem, elindult a csapaton belül egy hígítási 

folyamat. Ez a játékosanyag sem volt az, amiről a kecskeméti szurkolók 
ábrándoztak. Még a másodosztályban maradásra is nagy erőfeszítéseket kel
lett tenni. A morális bomlás olyannyira felgyorsult, hogy elfogadhatatlan 
viszonyok keletkeztek az öltözőben.

- A “viszonyokat” ki lehetne fe jten i egy kicsit bővebben?
- Dezsőfi doktor edzősége idején éreztük, nekünk már nem terem babér. 

A vezetés nem azzal volt elfoglalva, hogy a társaságot egybegyúrja, hanem 
saját sikerélményre törekedett. Mivel az egyesülés politikai döntés volt, 
logikus, hogy a politikai vezetők kezdetben megpróbáltak minden feltételt 
biztosítani. Azonban azt mindenki tudja, az idő is bizonyította, hiába 
próbáltak nagyegyesületet csinálni, a maga módján szép lassan elsorvadt a 
KSC. Nagyon látványos volt a futballisták visszaesése, majd a röplabdásoké 
is. De sorolhatnám az összes sportágat. A fölpumpált egyesület megpróbált 
még egyszer felállni, de bizonyította, hogy a nem természetes úton felépített 
ház pillanatok alatt össze tud dőlni. így járt Kecskemét futballja is. Huszon
kilenc évesen befejeztem. Elmondtam még az elnöknek, Király Józsefnek, 
hogy olyan morális bomlás van az öltözőben, amelyet ez a vezetés, 
jószándéka ellenére sem tud kezelni. Vigyázzanak, mert súlyos problémák 
vannak, ki fog esni a csapat az NB II-ből. Rövid időn belül a jóslatom 
bekövetkezett. Kitört egy pánikhangulat, azokat a játékosokat, akik 
rendőrök voltak, de már abbahagyták, visszaküldték játszani. De ez már a 
fejetlenség jele volt, nem a tudatos munkáé.

- Itt kapcsolódik a történethez a Kecskeméten sokat vitatott személyiség, 
Kőrös János, akiről jelezte, hogy külön kíván szólni...

- Bár nagyon fura módon ítélik meg, nálam külön kasztot képez Kőrös 
Jani bácsi. Ő már 1964-ben itt volt, amikor Kecskemétre kerültem. Az, 
hogy bizonyos módszereket nem a nagy ízlésnek megfelelően kezelt, legyen 
az ő dolga. Azonban felvállalt egy olyan problémát, amit nem mindenki 
vállalt volna fel. Az ő segítő szándéka, tenniakarása, ambíciója, a sportért 
vállalt rabszolga munkája azonban nem tudott olyan eredményes lenni, mint 
amilyet szeretett volna. Hozott ide millió játékost, de az nem volt tervszerű 
munka nem a csapatépítés felé hajlott. Az volt benne dicséretes és szim
patikus, hogy az általam nagyrabecsült városi (Reile Géza) és megyei (dr. 
Varga Jenő) vezetők óta az volt az első olyan időszak, amikor a helyi legfel
sőbb vezetést maga mellé tudta állítani. De úgy nem lehet csapatot építeni,
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hogy kijelölöm a jó futballistát. Kijelentem, hogy te vagy a jó edző, te vagy 
a rossz játékos. Mindez a pályán dől el. Azt mindenki tudja, soha nem 
szerettem edzeni, azonban vallottam, hogy a primadonnától soha nem 
délelőtt kérdezik meg, miért úgy énekel, hanem az előadáson dől el, jól 
csinálja-e.

- Tudomásunk szerint Ön is vállalt fe lada to t a K SC  szakosztályvezetője, 

Pólyák Jó zse f mellett.

- Visszavonulásom után továbbra is jártam mérkőzésekre. A nézőtérről 
tapasztalhattam, hogy tovább esik a csapat a táblázaton. Mindaddig, amíg 
Pólyák Öcsi azt mondta, hogy vállalja a probléma kezelését és arra kért, 
segítsek neki. Egyetlen feltételem volt, hogy minden korrekt módon történ
het. Pataki Tamás edzővel kezdtük a tevékenységet. Az idősebbek - Hájer, 
Erdei - mellé sikerült fiatalokat - Czéh, Szabó Béla - beépíteni. Kialakult 
egy nagyon jó szellemű társaság. Kiváló adottságokkal megáldott játékosok 
jöttek össze, akik közül később jó néhányan az első osztályban játszottak. 
Ettől kezdve megmaradt a Pólyák éra.

- A ki nem ismeri közelebbről, kicsit másképp ítéli meg tenniakarását.

- Azért, hogy szinte egymaga húzza az egyesületet, mindenképpen di
cséret illeti. Nem tévesztendő össze bizonyos hangulati megnyilvánulások
kal. Azzal, hogy kinek szimpatikus, kinek nem. Ő egy olyan egyesületi 
vezető, aki jelentősen áldoz azért, hogy a futballcsapat eredményesen szere
peljen. Ápolja, istápolja a gyerekeket, saját fiaként kezeli némelyiket. Néha 
már mondja is neki az ember, hogy nem kellene ennyire babusgatni őket, 
hiszen a lányokkal egyedül járnak már. Saját emberi tragédiájának tekinti, 
ha valamelyik játékos nem tudja azt az eredményt produkálni, amit adott 
esetben ő is elképzelt.

- M i a véleménye K ecskem ét mai sporthelyzetéről?

- Ma azt tapasztalom a városban, hogy olyan emberek rendelkeznek 
befolyással - különböző önkormányzati bizottságokra is gondolok - akik 
egy része nagyon messze esik a sporttól. Belebújnak a pénztelenségi megje
gyzésekbe, holott elfelejtik, hogy az csupán eszköze az egésznek. Ennek 
szolgalelkű felvállalását egy bizottságnak el kell vállalni. Előrelépés csak 
akkor lehet, ha a testület, a polgármester vagy valamelyik potenciális 
vezetője élére áll az ügynek. Enélkül ez elképzelhetetlen.
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Boros János

Az ősök regéket mesélnek játékáról. A krónikásban már nem a zöld 
gyepen bemutatott trükk, hanem egy tőserdei történet marad meg. 
Tudvalevő, hogy a téli csukázások alkalmával, mivel nehéz hozzájutni, 
minden horgásznak aranyat ér minden egyes csalihal. Hősünk pedig nagyon 
szereti és műveli is az időtöltésnek e fajtáját. Állunk a zúzmarás hidegben a 
Tőserdő egyetlen hídján és lógatjuk keszegező készségünket a jégen vágott 
négyzetméternyi vízbe. Hosszú percek, órák telnek el mire horogra akad 
egy-egy keszeg. Talán a tizet is elütötte már az óra, amikor egy gyerekcsap
at érkezik, és kérve kérik az ott fagyoskodót: bácsi nem tetszene adni csali
halat? Ő gondolkodás nélkül, egy mosoly kíséretében nyújtja át az egész 
zsákmányt. De, visszatérve a nagy szerelemre, a labdarúgásra, történetünk 
még a gyerekkorban kezdődik.

- Tizenhárom éves voltam, amikor a Kispest elvitt a KISTEXT-ből. 
Játszottam a felnőtt csapatban is (megjegyzés: előbb került be a profik közé, 
mint Bozsik és Puskás), azután eljöttem Kecskemétre. Ez teljesen véletlenül 
történt. Rendszeresen jártam az Alföldre üzletelni, és egyszer itt szálltam le 
a vonatról. Addig hallomásból tudtam, hogy létezik Kecskemét is. 
Kimentem a pályára (KAC), ahol éppen edzés volt. Elkezdtem egy kicsit 
“hülyéskedni”, mire azt mondták, ha akarok, vasárnap jöjjek le játszani. 
Mondtam, hogy megpróbálom, de akkor 1945-ben, ez nem volt ilyen egysz
erű. A ruszkik indítottak néha vonatot, amire vagy fölengedtek, vagy nem, 
így félig-meddig gyalog futottam le. A meccs fél háromkor kezdődött, 2-re 
értem ide, játszottam, és itt is maradtam.

1949-ben a KAC és a KTE fuzionált. 1950-ben felmentem Pestre az NB 
I-be jutott Bőripari DSE-hez, ahol a második meccsen eltört a bokám. 1951- 
től a Kecskeméti Dózsában folytattam 1961-ig, egy éves debreceni megsza
kítással. Már az első utamon elhatároztam, hogy itt maradok, de sem 
rokonom, sem ismerősöm nem volt a városban. Mondtam nevelőapámnak, 
hogy indulok világot látni, és ha lesz valami, majd visszajövök. Azóta itt 
élek Kecskeméten.

A Kispest és a Fradi is hívott vissza többször, de nem engedtem a 
csábításnak.

Kecskeméten nem kaptam lakást, hol az egyik játékosnál, hol a 
másiknál aludtam. A csapaton belül nagy volt az összetartás. Minden hétfőn 
összejöttünk a Beretvásban és ha volt pénzünk, vacsoráztunk, ha nem, 
akkor csak fröccsöztünk. A nagyobb drukkerek is megvendégeltek. Sok 
helyen dolgoztam, például az egyik szurkoló borospincéjében, de voltam 
pincér is. Később aztán a rendőrség alkalmazottja lettem; századosi rangban 
az engedélyügyi osztályra kerültem.

Akkoriban még hagyták futballozni az embert, ismeretlen volt a mai 
durvaság. Manapság hiányzik a rafinéria is a játékosokból. Én például tizen
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egyes-gyártó voltam. Ha nem ment a csapatnak, estem akkorát, hogy azt 
hitték, eltört kezem-lábam. A bírók majdnem mindig bevették, és megadták 
a bűntetőt. Egy héten egyszer-kétszer edzettünk, de nekünk ennyi is elég 
volt. A túl sok edzéstől - ha egyébként sportszerűen él - csak elfárad a 
játékos. 1946-ban meghívtam Bozsikot próbajátékra. Egy öltöny ruhát és- 
egy nagykabátot kért az átigazolásért. A csapat fő támogatója egy Balogh 
nevű úr volt, aki azt válaszolta, hogy erre nincs lehetőség. Egy hónap múlva 
Bozsik magyar válogatott lett.

Az anyagi juttatás abban az időben kezdett elterjedni, de mi saját 
szórakoztatásunkra játszottunk. A prémium legtöbbször 2-3 fröccs volt, 
Egyébként én mindig csak ráfizettem a focira. ígéretek voltak mindenhol, 
de semmi több. Például Puskás is hívott külföldre, de nem volt, aki tanácsot 
adjon. Ma már másképpen gondolkodnék. Mások, akik utánam jöttek, 
lakást, bútort kaptak, én viszont spórolhattam egész életemben. Talán elfo
gadnám azt a külföldi ajánlatot is...

Egy ideig edzősködtem is, de elegem lett a labdarúgásból. Nekem is volt 
elég jó ificsapatom, de itt Kecskeméten valahogy soha nem sikerült megtar
tani a tehetségeket. 1961-ben befejeztem a játékot, s már meccsekre sem 
járok 22 éve.

Három kérdés “Gyegyé”-hez.
- M iért nem ju to tt f e l  az NB I-be az akkori K ecskem éti D ózsa?
- Ott álltunk a “kapuban”, ha győztünk volna, felkerülünk, de rájöttek a 

játékosok, hogy akkor legalább hat embert kell kicserélni az első osztály
ban.

- Elmondana egy futballsztorit?
- Kölcsönkértük az egyik fiákeres kocsiját, lovastól, egy körre. Azt nem 

mondtuk, hogy mekkora kör lesz, így reggeltől estig kocsikáztunk. 
Meglátogattuk az összes pincét, szeszfőzdét, rendőr egyenruhában. A fiák
eres közben már nyugtalankodott, jelentette a jardon, hogy eltűnt a kocsija. 
A kapitány a nyomunkban volt, de mivel mi nem sokáig időztünk egy 
helyen, nem talált meg. A szeszfőzdénél, míg benn kortyolgattunk, az ott 
dolgozók lefestették a lovat miniummal: nem, hogy mi, de még a tulajdonos 
sem ismerte meg. Ha a kapitány megtalál, biztosan balhé lett volna, így vis
zont elsimult az ügy.

- Ha Önre lenne bízva a város labdarúgása, m it tenne?
- Először is azon gondolkodnék, hogy elvállaljam-e. A probléma most is 

ugyanaz, mint régen. Hiába nőnek fel a tehetségek, itt hagyják a várost, 
nincs lehetőség a megtartásukra. Régen is előfordult, hogy a balszélső spic
cel rúgott a labdába, de volt aki azt mondta, hogy játszania kell. Nincsenek 
grundok, a gyerekeket sem érdekli a futball. Ha az én kezemben lenne a 
labdarúgás ügye, nem tűrném meg, hogy mindenki beleszóljon. Az is igaz, 
hogy előbb-utóbb úgy is megfúrnának.
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Erdei Sándor
(Párbeszéd egy “portással”)

- A múlt?
- A sportágat 1970-ben kezdtem a Hajdúhadházi Bocskaiban. Tizenöt 

évesen már a felnőtt csapatban védtem. Két év múlva átkerültem az NB III- 
as Hajdú Vasashoz. Ott az ifiben védtem, miután kiestünk a harmadik vo
nalból, a megyei felnőtt együttes hálóját őriztem. Katonai szolgálatra 
Orosházára, 1977-ben vonultam be. Leszerelésem után, 1979 novembe
rében kerültem Kecskemétre.

- Ki volt a csábító?
- A Kecskeméti Sport Club akkori szakosztályvezetője, Kőrös Jani 

bácsi.
- Milyen já tékoskeret fogadott?
- Nagyon jó csapatba kerültem, hiszen itt játszott: a két Elekes , Csordás, 

Sörös, Szabó Imi, Kisznyér, Kutasi, Kocsis, Bedzsula, Prikidánovics.
- Azonnal első számú kapusként számítottak rád?
- Nem. Leskó Laci bácsi és Bozóky Imi (ma NB I-es játékvezető) is 

elém volt sorolva. Végül azonban Leskó Lacival felváltva védtük végig a 
tavaszi idényt. A nyári szünetben ő eltávozott a csapattól. Edzőnek érkezett 
Rákosi Gyula, akinél első számú portás lettem. Amíg szakvezetőnk volt, 
kimondottam sokat edzettem, és sokat is tanultam tőle. Hetente háromszor- 
négyszer is volt kapusedzésünk.

- Vagyis szerencsésnek m ondhattad magad, hiszen a megszerzett tudást 
egy kiváló edző  seg ítségéve l fe jle sz th e tted  tovább . M eddig  tartott ez az 
állapot?

- Két év múlva teljesen kicserélődött a gárda. Egyszer csak belépve az 
öltözőbe azt tapasztaltam, hogy ketten maradtunk Varga Pistával, a másik 
kapussal. Közben jöttek az új társak: Hájer Sanyi leszerelt a katonaságtól. 
Gömöri, Mohovics és a többiek. Bár nagyon jóképességű gárda jött össze, 
mégis kiestünk a másodosztályból. Hozzájárult ehhez, hogy egy év alatt öt 
edző is megfordult a Széktó környékén.

A felkészülést Szentannai Józsi bácsival kezdtük, következett Peller 
József, Seres Lajos, végül már a csapat mindenese, Vigonya is ott ült a 
kispadon. Kiesésünk után a szakosztályvezető, Kőrös Jani bácsi eltávozott a 
szakosztálytól. Az új vezetés nem tudta megfelelően motiválni az együttest, 
ezért csak botladoztunk. Ebben a helyzetben érkezett Pólyák Öcsi bácsi. 
Akkor már Pataki Tamás volt az edző. Időközben kezdtek beérni a fiatalok, 
Kisznyér Sanyi, Szabó Béla, Czéh Laci, de velük is erősnek bizonyult az 
NB III. Az illetékesek egyébként is a Szarvas csapatát kívánták egy 
osztállyal feljebb juttatni, ami sikerült is nekik. A következő évben viszont
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már simán felkerültünk az NB II-be. Úgy, hogy huszonkét mérkőzésen 
keresztül őriztük veretlenségünket.

- Elmondhatjuk, hogy összeállt egy jó  csapat?
- Sőt tovább erősödtünk. Ugyanis hozzájuk csatlakozott még Domonics, 

Froppán, Török és Kiss Feri is. A probléma az volt, hogy Pataki Tamás el
ment Kecskemétről. Ha ő marad az edző, valószínűleg többre jutottunk 
volna a sima bentmaradásnál.

- E ddig  úgy tudtuk, hogy Szentm ihályi M ihály egy nagyon jóakara tú  
edző volt.

- Valóban. Minden játékosban bízott, amivel azonban egyesek visszaél
tek. Vele is jó mérkőzéseket produkáltunk, hiszen például egy hatost gurí
tottunk a Diósgyőrnek. Azonban az ő irányításával az őszi hetedik helyről, 
tavasszal a tizenkettedikre estünk vissza. Ezt követően Losonczy Laci ke
zébe került a karmesteri pálca. Ő is egy évig volt a mesterünk. Utána ismét 
Pataki Tamás, majd Losonczy László következett. Közben, mivel az egye
sület vezetése nem tudott fizetni, a játékosok is más egyesületbe igazoltak. 
Egyenes következmény volt, hogy kiestünk a másodosztályból. Nálam 
ekkor telt be a pohár. Azt mondtam: elég volt, visszavonulok a játéktól. 
Végül mégis vállaltam fél évet. De segíteni már nem tudtam, mert további 
meghatározó játékosok távoztak. A városi önkormányzat is kinyilvánította, 
hogy nem tudja támogatni a csapatot. Törvényszerű volt kiesésünk a har
madik vonalba. Ezzel befejeződött az én pályafutásom is.

- Illetve m égsem ...
- Levezetésként Losa (Losonczy László edző) miatt mentem ki Kerek

egyházára, ahol két évig nagyon jól éreztem magam. A nagyközség szur
kolói szeretik a focit, szinte tenyerén hordozzák a csapat tagjait.

- M a is titok fed i, hogy miért hagytad ott őket?
- A második idényben kezdődtek a problémák. Nem is az edzésekkel 

volt a baj, hanem , hogy néhány játékos otthagyott bennünket.
- M ajd te is. Gondolom nem milliós ajánlatot kaptál az Izsáktól.
- Az tény, hogy többet kaptam, mint Kerekegyházán, de volt egy másik 

indoka is a helységváltásnak. Akkor még úgy volt, hogy a lányom barátja, 
Kiri Misi, ott folytatja pályafutását, én pedig egy korábbi ígéretnek meg
felelően Izsákra megyek védeni. Időközben Losonczy Laci lett a KSC edző
je, aki ragaszkodott Misi maradásához, én viszont már nem akartam vissza
vonni Majoros Lászlónak adott szavamat.

- Edzősködésre m ég nem gondoltál?
- Motoszkált bennem a gondolat. De amikor realitássá vált volna a dolog 

kétszer is meghátráltam. Először, amikor Bende Józsi invitált kapus
edzőnek, - akit addig jóformán nem is ismertem -, elvártam volna, hogy 
tizenkét KSC-ben eltöltött idény után Pólyák Öcsi bácsi személyesen kér fel 
a feladatra.

- M indezek után hogyan emlékezel vissza a KSC-ben eltelt hosszú időre?
- Nem csalódtam senkiben.
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A kecskeméti úszás

A kecskeméti úszósport története, hasonlóan a vízilabdához, a háború 
előtti évekre vezethető vissza. A helyiek kedvelt fürdőhelyéről , a Széktó 
környékéről indult hódító útjára ez a sportág is. A hatvanas években Rigó 
László szárnyai alatt cseperedett a versenysport e fajtáját űzők kicsiny, de 
annál lelkesebb tábora. Télen a szomszédos Kiskunfélegyháza fürdőjének 
meleg vízében, nyáron a széktói strand hűsítő habjaiban teljesítették az edző 
által kirótt penzumokat. Fordulatot az 1968-ban átadott fedett uszoda ho
zott. Ekkor került Kecskemétre friss TF diplomával és edzői papírral a zse
bében Magó Gábor testnevelő is. Tevékenykedését az előző vezetőedzőtől, 
Rigó Lászlótól átvett tehetségekkel - Rozgonyi, Kocsis, Holló Ági és Éva, 
Mácsai Andrea, Nyilas Ildikó később Bikádi, Kanyó - kezdte. Mellette 
három általános iskolában - Béke téri, Zrínyi Ilona, Hosszú utcai - tanította 
a gyerekeket az úszás tudományára. Ezekből kerültek ki az új generáció 
első hajtásai. Időközben befejezte tanulmányait Dunszt István is, aki vissza
térve szülővárosába szintén bekapcsolódott az úszásoktatásba. Az 1961-es 
korosztályt vette kézbe. Ezekből a csoportokból kialakult egy 20-22 fős 
versenyzői gárda. Velük, Kecskeméten addig szokatlan módon elkezdődtek 
a napi kétszeri edzések. Magó mester ekkor került először válaszút elé. A 
kérdés az volt, maradjon az úszásoktatásnál vagy a versenysporttal fog
lalkozzon tovább. Hosszú, álmatlanul eltöltött éjszakák után úgy döntött, 
hogy belevág a sok munkával és lemondással járó versenysportba. Ez ak
kortájt sem volt könnyű feladat, mert a vezetők azt gondolták, hogy a mi
nőségi sportot egyik pillanatról a másikra fel lehet lendíteni, és ebből (is) 
kifolyólag örökös feszültség volt az uszodában. Nem beszélve a visszatérő 
gondokról, a közönség és a sportolók közötti érdekellentétről. Többször is 
előfordult, hogy reggel csak egy vagy jobbik esetben két pályát kaptak az 
edzéseik megtartásához. Ebben az alaphelyzetben kellett a lehető legrövi
debb időn belül élsportot csinálni.

Az egyre fokozódó terhelés közben kiderült, hogy az idősebb korosztály 
már nem bírja a nagyobb követelményeket, ezért lassan lemorzsolódtak. 
Közülük csupán a Rozgonyi Gábor - Holló Éva kettős ért el országos vi
szonylatban is jelentősebb sikert. Őket követően Bikádi Gábor volt az, aki 
már a különböző válogatottságok határát is súrolta. Vele kezdődött egy 
olyan korszak, amikor már egyre jobb eredmények születtek. Körülbelül 
1974-re alakult ki egy országos viszonylatban is számottevőnek mondható 
gárda. Igazából azonban a legjobb évnek az 1975-76-os idény mondható. 
Az egyik évben több mint száz, a másikban kilencven körüli olimpiai pontot 
sikerült a KVSC legényeinek-leányainak összegyűjteni. Bajnoki helyezések 
alapján a megyében az úszók produkáltak annyit, mint Baja, Kiskunfélegy-



háza és Kiskunhalas város sportolói együttvéve. Folyamatos volt az után
pótlás képzése is, hiszen sorra tűntek fel a fiatal tehetségek. Olyanok, mint a 
későbbi röplabda válogatott erőssége, de akkor még korosztályos bajnok, 
Szabó Zoltán. Minden évfolyamban akadt olyan gyerek, aki hazai bajnoksá
gokon odakerült a legjobb hat úszó közé.A Magó éra legsikeresebb eszten
dejének az 1976-os olimpia éve mondható, amikor az országos felnőtt baj
nokságon Bikádi bronzérmet nyert a 100 méteres mellúszásban. Balog 
Gabriella és társai is megvillantak. Ezt követően a kezdődtek a problémák. 
Az akkori edzésmódszereket csak úgy lehetett volna követni - a napi minél 
több kilométer leúszása volt a követelmény - ha a kecskeméti gyerekek is, 
hasonlóan fővárosi társaikhoz - kaptak volna iskolai kedvezményt, vagy 
magán úton folytathatják tanulmányaikat. A szakosztály vezetésnek egyetlen 
évben sikerült elérni azt, hogy a legjobbakat összehozzák a Katona József 
Gimnáziumba. Az iskola vezetése pedig biztosított számukra két óra ked
vezményt, ami az eredményeken is meglátszott. Ez volt a maximum, amit 
ebben a városban el lehetett érni. Úgy is fogalmazhatunk, ezzel a segít
séggel jutott el a gárda a szakmai teljesítőképesség határára. Átlépni már 
nem sikerült rajta. A további előrelépéshez további kedvezmények kellettek 
volna. Ezek elmaradtak, ebből adódóan a versenyzőknek elment a kedvük 
az egésztől, hiszen olyanok ellen kellett bizonyítaniuk, akik sokkül jobb 
körülmények között készülhettek. A kedvüket vesztett sportolók inkább 
átpártoltak az akkortájt felkarolt könnyűbúvár szakosztályba, ahol az 
alapoknak köszönhetően, eredményeikkel évekig elkápráztatták a világot.

Egyesekben, közülük a vezetőedzőkben felmerültek olyan gondolatok, 
hogy a szakosztály tudatos bomlasztásáról volt szó. Ez különösen arra az 
időszakra volt jellemző, amikor a kisegyesületeket összeterelték a Kecske
méti Sport Club-ba és a régi sportvezetők egyre-másra próbálták bebizonyí
tani, hogy ők ott a kis kluboknál sokkal jobban csinálták. Ennek következ
ménye lett, hogy Magó Gábor kilépett. Távozása után sem sokat változott a 
helyzet. A lavina megállíthatatlanul elindult, jöttek, majd rövid úton távoz
tak az edzők. Mígnem a Kuwaitból hazatért egykori válogatott sprinter Do
hai Gyula kezébe került a kormányrúd. Egy ideig ő próbálta menedzselni a 
szakosztályt, de azok az edzők, akik egy bizonyos pont ütán nem voltak haj
landók áldozni a sportért, nem voltak hajlandóak arra, hogy többletmunkát 
végezzenek, azok a Gyula idejében sem tették meg ezt. így törvényszerű 
lett Dobai Gyula távozása is. Követője, Frühauf Tibor fantasztikus energiá
val kezdett el dolgozni. Erejéből ez idáig egy kadett Európa Bajnokra futot
ta. Kedvenc tanítványa, Ivánovics Gergely a legelső nehéz pillanatban cser
benhagyta. A sors fintora, hogy a napokban, volt tanítványai unszolásának 
engedve, Magó Gábor ismét visszatért az egyesülethez és a régi úton járva 
próbálja a töpörtyűket a vízbe csalogatni.
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Egy régi népszerű sportág, 
a kecskeméti vízilabda

“A fiatalabbak talán nem is tudják, s az idősebbek is elfelejtették már, 
hogy Kecskeméten valamikor milyen népszerű volt a vízilabda. Pedig a 
harmincas évek vége felé a régi Széktó piszkos zöld vize sok kemény csatát 
látott, s gyakran többen bíztatták a csapatot, mint ma egy labdarúgó
mérkőzésen. Talán azóta sem zúgott a “hajrá” Kecskeméten, mint amikor 
még Széli Gábor, Szemerey, Szunyoghi Berci, Simon, Mészáros és a Gás
pár testvérek kergették a labdát vagy nyomkodták az ellenfelet a víz alá.

Az utolsó bajnoki vízilabdamérkőzést ma már több mint 27 éve játszot
ták Kecskeméten. A háború vihara szétszórta a KAC régi csapatát, s az öreg 
Széktó is tönkrement. Sokszor próbálkoztak azóta is a régi vizi élet felélesz
tésével, de néhány gyenge barátságos mérkőzésen túl sohasem jutottak.”

, *
A fenti sorok írója, Szabó Zoltán, tagja volt a cikkben említett, a máso

dik világháború előtti csapatnak. Személyes élményeit a vízilabdaélet 
felélesztésének hajnalán, a hetvenes évek legelején vetette papírra. A króni
kás akkor így zárta elmélkedését: “A vízilabda látványosság, ahol a közön
ség is hamar tűzbe jön. Egerben, Szolnokon, Szentesen és a többi vidéki 
városban ezrek töltik meg a tribünöket, s reméljük hamarosan nálunk is 
felzúg a “hajrá Kecskemét”.

Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, nagyon sok harcot kellett megvívni az 
akkori sportszerető tanácselnöknek, Reile Gézának. Az ütközetekből 
győztesen került ki, így felépülhetett Kecskeméten Közép-Európa akkor 
legmodernebb fedett uszodája. Az átadást követően szinte azonnal beindult 
a vízilabda sport is. Kezdetben nem csupán helyi játékosokból állt a 
Kecskeméti Vízmű SC csapata. Katics János Bajáról költözött Kecske
métre. Kócián a Bp. Honvédből, Dén László a SZEOL-ból. Abonyi Géza 
Csongrádról igazolt át a főiskolás időszakra a vizesekhez. Mészáros János 
Szentesről került az együtteshez. A helyi tehetségeket Dánfy, Nagysoly- 
mosi, Kocsis, Bán Tibor és Végh Zsolt képviselte.
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Az első szárnypróbálgatás Cegléden

A történelmi jelentőségű első bajnoki mérkőzést Cegléden a helyi vasu
tasok ellen, Bán -Dánfy, Dén, Kóczián, Mészáros, Katics, Nagysolymosi. 
Csere: Várkonyi, Kocsis, Sohajda, Abonyi összeállításban vívta a csapat. A 
14:6-os vereség (Góllövők: Katics 2, Mészáros 2, Kóczián, Várkonyi) nem 
kedvetlenítette el a sportág hírős városi híveit, hiszen a szakosztály tagjai 
még nagyon sok szép sikert szereztek Kecskemétnek. Az időközben bein
dult utánpótlás nevelésének köszönhetően az 1985. évi bajnoki idényben ért 
a csúcsra a Magó Gábor által vezényelt legénység. Ekkor lépett ugyanis az j 
elit osztályba, az OB-I-be az együttes. Feltétlenül meg kell említeni azt a 
team-et, akik nélkül valószínűleg nem született volna meg ez a szép siker. 
Benkó Zoltán a BKKM Vízmű Vállalat igazgatója, Szekeres István előbb 
egyesületi elnök, majd a KSC-be történő belépéskor sportági referens, 
később ismét egyesületi elnök, Dr. Bodóczky László, Horváth István, 
Nagysolymosi István, Dr. Garay Géza vezetőségi tagok, Csornák Gábor 
menedzser, a szakemberek; Magó Gábor vezetőedző, Mészáros János, Bori 
István, Valkai Ferenc edzők és nagyon sok társadalmi munkás önzetlen 
munkája hozta meg az azóta is páratlan sikert. Később a csapat kiesett 
ugyan az első osztályból, de a fiatalok tovább írták a történelmet. Közülük 
is kiemelkedett a Ferencváros jelenlegi csapatkapitánya Dr. Loványi Róbert 
és a kétszeres EB győztes (ifi, junior) Mészáros tanítvány Harkai János. 
Napjainkban a korábbi saját nevelésű játékos, Simon Balázs edző veze
tésével próbálkoznak a KVSC-s legények az elődök nyomdokaiba lépni.
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Gokart
A múltat a volt neves versenyző, Bakos László  segítségével idézzük.
A gokart sport a nemzetközi porondon az 1960-as évek elején indult 

hódító útjára. Mindenki saját maga építette kicsiny járgányát. A sportág 
hamarosan fogékony talajra talált a kecskeméti benzingőzzel beoltott 
“idióták” között is. Tormási A ttilával, akivel együtt voltam ipari tanuló, 
1963-ban vizsgamunkánk már egy gokart elkészítése volt. Akkor még nem 
is verseny célra készült, hanem egy működőképes járgány megszerkesztése, 
és megépítése volt a feladat. A hatvanas évek végén, amikor már Magyar- 
országon is kezdett hódítani mint sport, fogalmazódott meg bennünk a gon
dolat, hogy építsünk olyan járművet amely versenyzésre is alkalmas. A het
venes évek elejétől Attila is bekapcsolódott a versenyekbe, ahol egészen a 
nyolcvanas évek elejéig sikeresen szerepelt. Kecskeméten először a 
Leninvárosban, a Bajcsy Zsilinszky utcán, később évekig a Rákóczi utcán 
rendeztek gokart futamokat. Tormási Attilán kívül több neves versenyzője 
is volt a városnak, hiszen Csikai, Karácsonyi, Hegedűs, Behány Laci Bácsi, 
Kiss Gy., Boros, Rózsi, Csáki, Virágh is nagyon szép sikereket mondhatott 
magáénak. És a névsor közelről sem teljes, mert sokkal több gokartos volt 
azokban az években mint mostanában. Négy egyesület -Spartacus, 
MEDOSZ, KTE, Egyesületen kívüliek - is működtettek szakosztályt. A het
venes évek közepére olyan sebességek elérésére váltak alkalmassá ezek a 
kis szerkezetek, hogy veszélyesek lettek a háztömb körüli versenyek, ezért a 
találkozókat erre a célra épített pályákra kellett terelni. Európában akkor 
már sok helyen épült gokart pálya. Itt Kecskeméten is megfogalmazódott az 
ötlet, hogy kellene építeni egy ilyen létesítményt. Tormási Attilával próbál
tunk olyan mecénásokat keresni, akik a megvalósulást támogatják. így 
jutottunk el a BÁCSÉP Sport Club-hoz. Ők mint szakosztályt is befogadtak 
bennünket. Kezdetben csupán megtűrtként, később, mikor látták, hogy 
milyen eredményesek vagyunk, támogatott sportágként működtünk. 
Olyannyira, hogy bennük a pályaépítésben is partnerekre találtunk. Termé
szetesen nem kizárólagosan BÁCSÉP beruházásban, hanem össznépi támo
gatással, ki mit tudott adni alapon, készült el a stadion. Miután a helyi 
vezetők zöld utat adtak az ügynek, az anyavállalat koordinálásával megé
pült a pálya. Nekik volt ehhez földmunka gépük, a Vízmű is besegített, a 
Közlekedésbiztonsági Tanács pénzzel járult hozzá, a KPM Kecskeméti 
üzemmérnöksége pedig kísérleti aszfaltburkolatként építette meg a pálya- 
szerkezetet.

A létesítményt 1980 augusztus 20-án sikerült egy nagy nemzetközi 
versennyel felavatni. Európa egyik legmodernebb pályája volt akkor a
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kecskeméti. Olyan, amely még ma is megállja a helyét a nemzetközi össze
hasonlításban. Az avatás után kezdett kinevelődni egy új generáció. Akik a 
lehetőség mellé anyagiakkal is rendelkeztek, nagy bajnokok lettek. Az első 
lépésektől számítva Tormási Attila a nemzetközi vonalat is elérte, utána 
Budai Laci, aki Kecskemétről indulva kiváló eredményekkel büszkélked
hetett, de itt versenyzett Szigvári Mátyás, és Farkas Tibi is. Ma már a fiata
lok - Bakos, Farkas - viszik a prímet. A fiam, Bakos András is begyűjtötte 
már a tizedik országos bajnoki aranyát.

Beszélni kell arról is, hogy a gokart sport kapcsán hogyan alakultak 
sorra a sportegyesületek: A BÁCSÉP, a jogfolytonosságot megtartva, 
névváltozás következtében DUTÉP SC-ként működött tovább. A fordulat 
akkor következett be, amikor az anyavállalat csődbe jutott. Többek között a 
gokartosok is felszámolásra kerültek. A főnökök nagyon rendesek voltak, 
mert a pályát továbbra is biztosították. A cég megszűnésével elkezdődött a 
mi kálváriánk is. Találni kellett egy olyan sportegyesületet amely tudta a 
létesítményt üzemeltetni és a sportoláshoz adminisztrációs keretet biztosí
tani. A keresés közben találtunk rá az IBUSZ sportegyesületre. Egy teljes 
évet versenyeztünk a színeikben. Nem is volt semmi baj, nagyon jó reklám- 
hordozónak tartották a sportágat, de történt egy személycsere az IBUSZ 
vezetésében, aki úgy döntött, hogy mégsem ezt, hanem valami mást támo
gat.

Történt ez éppen a világbajnokság kecskeméti lebonyolításának haj
nalán. A VB sikeres megrendezése ezzel nagy bajba került. A mentőövet 
egy Szigethalmi Magánkereskedők Munkás Sport Club nevű egyesület biz
tosította számunkra azzal, hogy felvállalták a világbajnokság rendezését és 
annak bizonyos költségeit. így sikerült lebonyolítanunk a nagy eseményt. A 
következő egyesületünk a Calderoni cég volt. Tanszergyártó és értékesítő

Bakos András
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vállalatnak hívták azelőtt. Mivel abban az időben vették fel ismét a háború 
előtti nevüket, jó ötletnek tartották, hogy sporton keresztül kerüljenek az 
érdeklődés középpontjába. A rendszer kiválóan működött. A vezetők is 
nagyon meg voltak elégedve, mert jó szereplésünk következtében sok 
helyen hallották, látták, olvasták a cég nevét. A probléma ott kezdődött, 
hogy ez a gazdasági társaság is csődbe jutott. Velük együtt mi is bajba 
kerültünk mert a beígért szponzori pénzekre számítottunk, de azok nem jöt
tek. Ebből óriási gubancunk keletkezett, ami a sportegyesület befuccso- 
lásához vezetett. Mivel a sportot folytatni akartuk, egészen magas tagdíjjal, 
megalakítottuk a Kecskeméti Kart Clubot. A probléma abból adódott, hogy 
a klubnak nem találtunk szponzorokat. Csupán a menő versenyzőink - 
Bakos András, Farkas Tibi - találtak egyéni támogatókat. Ennek következ
ménye volt, hogy az egyesület utánpótlásban elszegényedett. Maga a klub 
ma is létezik. Jelenleg az egyesület a rosszhiszemű használója a gokart sta
dionnak. Ettől függetlenül alakult meg az OPEL Tormási Motorsport egye
sület. Célja, hogy lehetőséget adjon a technikai sportban tevékenykedni 
kívánó versenyzőknek. Nem titkolt feladata az is, hogy az OPEL Tormási 
céget reklámként hordozza.

ifj. Tormási Attila
- A családi hagyományokat fo ly ta tod  te is?
- Kicsit későn, tizenhét éves koromban, MZ kategóriában kezdtem el a 

gokartozást. Egy év után Intercontinentál géposztályban folytattam.
- M ilyen eredményeket produkáltál?
- Az első évben huszonhat versenyző közül a l l .  lettem az országos 

bajnokságon. A további időszakban mindig dobogóközeiben végeztem.
- Hasonlóan a régi versenyzőkhöz, te is m agad bütykölöd a gépedet?
- Igen.
- Időközben átnyergeltél az autósportba...
- Tavaly a szlovák bajnokságon már Ford Fiestával versenyeztem.
- Ebben az évben viszont összejött egy jó  csapat...
- Bakos Andrással az OPEL Autósport Club tagjaként az OPEL Astra 

Kupasorozaton versenyeztünk. Az idei összevetésben a negyedik helyen 
végeztünk. Sajnos András a gokart világbajnokság miatt nem tudott indulni 
az egyik versenyen. Egy másikon pedig eltört a féltengelye, ami elég 
rosszul érintett bennünket. Ha nincs ez a kis malőr, még elsők is lehettünk 
volna. Hiszen az első forduló után dupla annyi pontunk volt mint a második 
helyezettnek.

- További céljaid?
- Egyelőre az OPEL Astra Kupán szeretnék minél jobb eredményt 

elérni.
- A “Forma "fu tam okhoz kapcsolódóan nincsenek álmaid?
- Jobban vonzzanak a karosszériás, mint az “F” autók.
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Fiatal sakkreménység - Vámos Viktor

Először néhány hónapja találkoztunk, iskoláról, sportról beszélgettünk. 
Már akkor feltűnt, milyen profi módon nyilatkozik, rögtön az elején szépen 
sorba szedte azokat a cégeket, akik támogatják a versenyeken való részvé
telét. Az 1994. évi nyári Szegedi világbajnokságra csak tartalékként 
nevezték. Végül a 12 éven aluliak korosztályában a 10. lett, s a legjobb 
magyar versenyző. A bennfentesek azt mondják, ebben a korosztályban 
még szép sikereket érhet el, hiszen csak jövő esztendőben tölti be 12. évét, 
tehát most lesz korosztálya öregje, már ha egy 12 éves fiatalember életében 
szabad ezt a szót kimondani. O az, ^kit szeretnénk bemutatni, hiszen elég 
nagy csend veszi körül a szerény, ám annál tehetségesebb sakkozót.

Második találkozásunk a First Szimultán idejére esett, amikor isko
lájában, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában 20 táblás szimultánt 
adott részben saját iskolatársainak, részben tanároknak, illetve a szpon
zoráló Kecskemétvin Rt. vezetőségének.

A második találkozásunkkor 
tehát Viktor játszott, és nyert 
természetesen mind a 20 táb
lán. Ekkor annyit sikerült 
megtudnom róla, hogy a ta
valyi évet kihagyta a suliból, 
a világbajnokságra való fel
készülés jegyében. Kedvenc 
tantárgyai a matematika, a 
történelem, de kedveli az 
irodalmat és a földrajzot is. 
Azt már nem tőle tudom, 
hogy a Magyar Köztársaság 
Jó tanuló jó sportolója címet 
is megkapta, így tehát köny- 
nyű minden tantárgyat azo
nosan szeretni. Annyit még 
elárult magáról, hogy négy
évesen kezdett el sakkozni,

Szimultán az iskolában más érdekes játékot nem
találván magának. Több ed
zője is volt az elmúlt évek
ben, most éppen a számí-
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tógép a legjobb edzője. Azt már az édesapja Vámos Zoltán teszi hozzá, 
hogy kezdetben úgy gondolták, nem erőltetik a sakkot, ha lesz hozzá tehet
sége, úgyis hamar kiderül. így is lett, hat évesen Pál Imre sakkszakkörében 
kezdett el sakkozni. Első, egyszerű sakkomputerét alig fél év alatt 
megverte. Az elmúlt néhány évben több edző is foglalkozott a fiatal 
reménységgel, így a már említett Pál Imre mellett Molnár Béla, Ábel Lajos, 
Károlyi Tibor, Vidéki Sándor. Jelenleg Volisin Vlagyimirrel tartják a kap
csolatot, aki Szentesen játszik. Viktor pedig pillanatnyilag a Paksi Atom
erőmű SE versenyzője, akik komolyan támogatják.

A szülők úgy látják, hogy Viktor fejlődése szempontjából az a legjobb, 
ha éli kortársai életét, ami természetesen nem zárja ki azt, hogy akár jövőre 
ismét részlegesen magántanuló legyen. Akkor nyilván több idő jut a sakk 
mellett a fontos kiegészítő sportágakra, az úszásra, az atletizálásra.

Az OTP Bank támogatása mellett azért elkelne néhány más szponzor is, 
hiszen a jó eredményekhez elengedhetetlen minél több versenyen való 
részvétel, ez azonban pénz nélkül nem megy. A világbajnoki helyezett, 
Szabad Föld Kupa győztes Viktor számára most a legfontosabb a következő 
verseny, azon valón jó szereplés. Ami nem is kis feladat, hiszen a Paks mel
lett a kecskeméti csapatban is asztalhoz ül játszani.

*
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u Az igazi kincs ritka”
A megye egyetlen vívószakosztálya

Javában tartott még a vívók edzése, amikor beléptünk a Béke téri iskola 
tornatermébe, és az edzőre várakozván olvasgatni kezdtük a falon 
kifüggesztett cikkeket. A legnagyobb siker feltétlenül Busa István nevéhez 
fűződik, aki innen indult el és Szöulig, majd Barcelonáig jutott, ahonnan a 
magyar csapat tagjaként olimpiai bronzzal és egy negyedik helyezéssel tért 
haza. A teljességhez tartozik még Budapest is, hiszen Busa tizennyolc 
évesen került a fővárosba. Időközben Novomeszky István edző félbeszakí
totta az iskolázást, és egy kis szobába invitált.

- A kecskeméti vívás ürügyén talán érdemes lenne feleleveníteni a kezde
tet.

- Már a 30-as évek előtt működött a Bánffy Benő Katonai Vívóiskola, 
majd Gaál Tibor és Nyitrai Emil rakta le a szakosztály alapjait, a református 
gimnáziumban. Elődeink a Vörös Meteor, majd a Kecskeméti Dózsa, 
azután a KSC színeiben vívtak. Mi 1981 óta a KTE szakosztályaként 
működünk.

- Ön mióta űzi a sportágat?
- 1950-ben kezdtem vívni Gaál Tibornál.
- Hogyan m űködik ma a szakosztály?
- A módszer 5-6 éve változatlan. Tanfolyamos rendszerben húsz 

gyerekkel ismertetem meg az alapokat. A felvételi speciális tesztek, reflex- 
gyakorlatok elvégzéséből áll. A másik húsz fős csoport a középhaladóké, 
akik újonc, serdülő, kadett és junior kategóriában versenyeznek.

- És a fe ln ő tt korosztály?
- Felnőtt versenyzőnk nincs, a legidősebb 18 éves. Próbálom a főiskolá

sokat is bevonni, de a vizsgák, hazautazások miatt elég sok akadályba üt
közöm. ^

- M i az ami ide vonzza a gyerekeket?
- Egy részük csalódott már egy másik sportágban, nem volt siker

élményük, például valamelyik labdajátékban. Itt viszont nem hátrány az 
alacsony termet sem, ha megvan a gyorsaság, ügyesség.

- Hol versenyezhetnek?
- Bács-Kiskun megyében mi vagyunk az egyetlen szakosztály, csapat- 

bajnokságon indulni nem tudunk. Szolnokkal tartjuk a kapcsolatot, oda egy
napos versenyekre is el tudunk utazni, évente mindössze három-négy alka
lommal, ami nagyon kevés. Néha fel viszem őket egy pesti nagy versenyre
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- legutóbb a Dózsánál voltunk hogy megismerjék azt a légkört, ahol 150- 
200 induló is van. Nagy élményt jelentett például az egyik tanítványomnak, 
hogy három találatot bevitt az egyik olimpiai kerettagnak. Mi egyébként 
mindig is úgynevezett szintentartó és önfenntartó szakosztály voltunk. A 
vívás helyzetére, elismertségére jellemző az elmúlt évi sportújságírói vá
lasztás, melynek eredményeként a vízilabda válogatott megelőzte a 
minőségileg nagyobb eredményt elérő vívókat. A mi helyzetünk is hasonló 
a nagyokéhoz, persze kicsiben. Ez a sport különben sem nagyon látványos, 
emiatt egy kicsit külön világ vagyunk.

- A városban Önön kívül m ég kinek szívügye a vívás?

- Mint edző, sajnos, egyedül vagyok. Két éve a református gimnázium
ban, Sárközi igazgató úr segítségével népszerűsítettük a sportágat. Régi 
kecskeméti vívókkal létrehoztuk a Gaál Tibor Alapítványt, és egy kis anya
giakkal is hozzájárultunk, hogy a gimnáziumban minél többen megked
veljék a vívást. Itt egyébként működik egy szakkör is, heti egy alkalommal 
én tartok edzést a diákoknak. A megyei szövetség elnökének, Fekete úrnak 
a segítségét feltétlenül meg kell említenem a fenti kezdeményezésünkkel 
kapcsolatban.

- M i volt edzői pályafutása csúcsa?

- Az idén 30 éve, hogy edző vagyok, és a legnagyobb sikerem a Kiváló 
Nevelőedző-i kitüntetés, amit Kasza Györggyel ( a súlyemelők vezetőedző
je) együtt a szöuli olimpia után kaptunk meg. Busa István a tanítványom 
volt 18 éves koráig. Ő egyébként a mai napig nem feledkezett meg erről, de 
rosszul esett neki, hogy amikor megnyerte a bécsi Európa Bajnokságot az 
egyéni és csapat tőrvívásban, a város részéről igazi elismerésben nem 
részesült.

- Várható, hogy a mai gyerekek közül is fe ln ő  egy Busa Istvánhoz hason

ló tehetség?

- Vannak nagyon szorgalmas fiatalok, így Hegedűs Krisztián, Kosa 
Gábor és Szöllősi, a lányok közül pedig: Füredi Adél, Hódos Marika és 
Békési Évike, de Busához mérhető tehetségünk jelenleg sajnos nincs. Az én 
munkám egy kicsit az aranyásókhoz hasonlít. Rendkívül sok türelem szük
séges ahhoz, hogy rábukkanjunk a kincsre.
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A KECSKEMÉTI HÍRŐS PIÉRT KERESKEDELMI KFT.
a papíráruk, az iró- és irodaszerek és az irodatechnika

teljes választékát kínálja alábbi egységeiben.

Diszkontáruház lerakat
Kecskemét Vasút u. 6-8.
Tel,/fax: 76/487-311, 487-109 
Tel.: 76/481-347

Papir-iroszer es 
irodatechnikai szaküzlet

Kecskemét Csongrádi u. 3.
Tel.: 76/486-545

Diszkontáruház
Szolnok, Nagysándor J. u. 33.
Tel./fax: 56/422-633 
Tel.: 56/420-903

Papír-írószer szaküzlet
Kalocsa, Városháza u. 7. 

Teli: 78/362-420



ABács-Kiskun Megyei Vállalkozásfej
lesztési Alapítvány Í992-ben jött 
létre. Feladata, hogy Bács-Kiskun 

megyében támogassa a kis- és középvállalko
zások létrejöttét és sikeres működését, és kü
lönböző speciális szolgáltatásokkal lássa el 
őket. Az alapítvány része a Magyar Vállal
kozásfejlesztési Alapítvány országos hálóza
tának, ebből eredően feladata a regionális és 
országos célok megvalósítása is.
Ennek érdekében 1993. július 1-én az Európai 

Közösség PHARE programja segítségével az Alapítvány létrehozta 
Vállalkozói Központját és annak regionális alközpontjait, amelynek se
gítséggel ingyenes szaktanácsadással, speciális tanfolyamokkal, és infor
mációs adatbázissal állnak a vállalkozók rendelkezésére. Oktatási és kép
zési programokkal, üzletembertalálkozók és szakkiállítások szervezésével 
is támogatják a vállalkozókat. Tájékoztatást adnak a különböző ked
vezményes hitelekről, befektetési lehetőségekről, a privatizációról, vala
mint a kezdő vállalkozókat saját hitelkonstrukcióval: a Mikro-hitelle.1. 
Ugyanakkor olyan programokat koordinálnak, melyek indirekt módon 
nyújtanak segítséget a megye vállalkozói számára. Példa: a megye agrár 
és turisztikai fejlesztési, befektetési tervének készítése, munkanélküliségi 
problémáinak kezelése. Információs és technológiai transzfer központ 
működtetése, illetve kistérségi válságkezelési programok kidolgozása.

Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány, Vállalkozói Központ 
6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
Tel./Fax: 76/485-504, 485-505

Regionális Központok:

6000 Kecskemét, Ipoly sor 1/a. 6500 Baja, Árpád tér 3.
Tel./Fax: 76/485-271 Tel./Fax: 79/323-344/37
6300 Kalocsa, Király út 35. 6400 Kiskunhalas, Thorma János u. 2.
Tel./Fax: 78/361-407 Tel./Fax: 77/423-196

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 9.
Tel./Fax: 76/351-156



A LAKOSSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN!

" \

Tel.: 76/484-487, 320-346, 326-902 
Betonüzem: 76/326-353 

CEC/LÉP, Budai út 36. Tel.: 52/310-216 J
l—  l
L _ / C ^  
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POLÁR STÚDIÓ KFT.
E L E K T R O M O S

F Ő V Á L L A L K O Z Á S
6000 KECSKEMÉT, CSONGRÁDI ÚT 56.

ERŐSÁRAMÚ HÁLÓZATOK 
TRANSZFORMÁTOR ÁLLOMÁSOK 
TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK 

VILLÁMVÉDELEM 
LÉGVEZETÉKEK

KÁBELNYOMVONALAK BEMÉRÉSE

Bács-Kiskun megyében
összes beépített 

nm nm

1. Komplett kereskedelmi telephely BAJÁN 17.350 3.900
2. Beépítetlen telek BAJÁN

(több célú hasznosításra alklamas) 74.000 .
3. Telephely raktárakkal, irodákkal 

BÁCSBOKODON 7.500 2.000
4. Telephely raktárakkal, irodákkal 

KISKŐRÖSÖN 10.000 2.000
5. Telephely raktárakkal, irodákkal 

IZSÁKO N 6.700 750
6. Telephely raktárakkal, irodákkal

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN (beláros) 1.669 550
7. Telephely raktárakkal

KISKUNFÉLEGYHÁZÁN (iparterület) 32.500 300
8. Telephely raktárakkal, irodákkal

JÁNOSHALM ÁN 25.000 200

Infromáció, ügyintézés telefonon: 76/480-480



A vízen versengés, a parton barátság
Kis Tibor emlékverseny

Nyaranként idegen autókkal és emberekkel telik meg Kecskeméten a 
szabadidőközpont víztározójának környéke. Benépesül a vízpart, majd a 
város csendjébe sivító hangok vágnak bele. Mindez azt jelenti, hogy a hajó- 
modellek vízre szálltak, és megkezdődött a Kis Tibor emlékverseny.

A verseny névadójának özvegyével Kis Tibornéval beszélgetünk a neves 
modellező életéről, és a nagy szeretettel továbbvitt technikai sport múlt
járól, jelenéről és jövőjéről.

-Mit tudhatunk meg férjérő l és munkásságáról?

-Sportember, vitorlázórepülő volt, 1963-ban megkötött házasságunk 
után - nem tagadom féltettem - kérésemre befejezte a szelek meglovaglá- 
sát, és a modellezésbe kezdett. A technikai sportok szeretete továbbra is 
megmaradt, de most már nem ő, hanem a keze alatt megszületett apróbb, 
nagyobb repülők és hajók suhantak helyette.
Ez volt az álma, ezt szerette, úttörője lett a Kecskemét környéki hajómodel
lezésnek, megteremtette az alapokat, s talán ezért 1972-ben a modellező 
klub titkárává választották. Nagyon jó és eredményes csapat gyűlt össze 
körülötte. Két fiát - Róbert és Tibor - teljes odaadással nevelte a sport szere- 
tetére, mint ahogy ezt maga is művelte.

Bennük látta a jövő utánpótlását, és szerencsére nem csalódott. Tevé
kenységüket a PARKETTA GYÁR is támogatta, így kellő anyagi háttérrel 
éveken keresztül megnyerték a környék legnevesebb versenyeit, többek 
között az Aranyhomok Kupát. Tibor ötven évesen sajnos elment, szíve 
rakoncátlankodott , és mint egy motorhibás versenyhajó, hirtelen megállt, 
csendben elsuhant közülünk. Távozásával a klubélet megtorpant, a hajó- 
zóknál kialakult rendkívüli összetartás azonban szűnt meg. Igen érdekes 
dolog ez, a modellezési ágazat olyan ismeretségeket, barátokat hozott össze, 
hogy bárhová megyünk a világban, a vízen még ellenfelek, de a parton már 
egymásra figyelő, segítő barátok vagyunk. Ez egy olyan technikai sport, 
ahol a felkészülés a leglényegesebb, aztán a versenyen a hajó vagy megy, 
vagy nem megy, a végeredményt csak a mért teljesítmények szabják meg.



- A már nevessé vált em lékverseny hogyan jö tt  létre?
- Családunk 1990 óta, férjem születésnapjához, július 20-hoz legkö

zelebb eső hétvégén már hagyományszerűen megrendezi a Kis Tibor em
lékversenyt, ezzel adózunk emlékének. A név engem is kötelez, hiszen 
távozása után én lettem a szakosztályvezető, majd a csapatkapitány. Ezt a 
napot úgy igyekszünk megtartani, hogy magasszintű, élvonalbeli verseny
zőket hívunk meg, és állítunk ki, méltóan az emlékéhez.

A Kis Tibor emlékverseny 
1995-ben már szerepelni fog a 
hivatalos Nemzetközi Verseny- 
naptárban, mint meghívásos 
összecsapás. Eddig is voltak 
vendégeink: olaszok, osztrá
kok, németek, most még több 
részt vevőre számítunk. Mi 
sem panaszkodhatunk, egyre 
több helyre kapunk meghívást.

-M ilyen eredm ényekkel d i
csekedhet a szakosztály?

' - Nagy örömmel mondha
tom, hogy barátunk Kapocs Ti
bor az idei debreceni nagydíj
ról a 3,5 ccm-es kategória első 
díját hozta haza. Orosházán az 
Alföld Kupán Tibor fiam 15 
ccm-es kategória I. díját nyerte 
el. Az említetteken kívül a csapat tagja még Mester János, Juhász Péter, ők 
is igen eredményesen szerepelnek. Szakosztályunk 3,5 ccm, 6,5 ccm és 15 
ccm -es kategóriában versenyez, de ez szinte kötelező is, mert a három 
kategória együtt képez csapatot.

- Utánpótlásról hogyan tudnak gondoskodni?
- Egyenlőre csak a család és a baráti kör gyermekeire számíthatunk, de 

szívesen várnánk a fiatal érdeklődőket is. Férjem nagyon jó felkészítő volt, 
még Ausztriában is voltak tanítványai, ahol világbajnokot nevelt. Őt nagyon
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nehéz pótolnunk. Három utánpótlásjelöltünk van; a 12 éves Kapocs Réka és 
két unokám, a 6 éves Krisztián és a 4 éves Róbert, örülünk, ha őket tudjuk 
támogatrfi. Az edzések is problematikusak, most szeretnénk tárgyalni a solt- 
vadkerti polgármesterrel, hogy szezonon kívül felkészülésünkre biztosítson 
lehetőséget a vadkerti tavon.

-M ennyire drága sport a hajómodellezés?
- AZ MHSZ megszűnése után versenyzőink önerőből fedezik a költ

ségeket, talán ezért is voltunk egy ideig válságban. Egy motor, csak az a 
pici motor 30 ezer forintba kerül. A hajókat saját műanyag üzemünkben 
készítjük. Az összeépítés igen precíz munka, sok időt és türelmet igényel. 
Egy megbízható rádió-távirányító berendezés igen sokba kerül, de érdemes 
erre is áldozni, mert ha meghibásodik a 60/70 km/ órás sebességgel szá
guldó motor kitör a pályáról, és a megépített mű evvel a tempóval ripityára 
törik a part kövei között.

-Milyen tervekkel indulnak neki az 1995-ös évnek?
- Az új hajóink áprilisban készen lesznek. A szezont mely 10-12 minő

sített versenyt foglal magába május 1-én Orosházán kezdjük, és szeptem
berben az ausztriai Tragösz Kupával fejezzük be.

- Önnek, mint csapatkapitánynak a versenyzés még nem ju to tt eszébe?
- Nem, a vízparton való állást, az összpontosított odafigyelést nem 

nekem találták ki. Az én feladatom a feltételek megteremtése. Nekem az is 
elég, ha végigizgulhatom a küzdelmet, és látom azt, hogy érdemes volt 
továbbvinni férjem eltökélt szándékát. Kapocs Tibor a magyar válogatott 
tagjaként ott lesz a 95-ös Európa bajnokságon, reméljük 1996-ban a világ- 
bajnokságon a kecskeméti csapatból már többen rajthoz állhatnak.
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« L fH U N G Á R I A  
K B IZ T O S ÍT Ó  RT

A Hungária Biztosító Rt. 1986-ban 
történt megalakulásától kezdve kie
melten kezeli a sport és a ku ltú ra 
szponzorálását. Szándékosan nem a 
támogatás szót használjuk, hiszen min
denki előtt ismert, hogy a sport kiváló 
reklámhordozó. Ezért nyilvánvaló, hogy 
a szerződések kölcsönös előnyökön 
alapulnak.

A Hungária B iztosító Rt. szpon
zorálási tevékenységét két részre bont
hatjuk.

In téze tünk V ezé rigazga tósága  
szerződik egy-egy sportág kiemelkedő 
egyéniségeivel, klubjaival, csapataival.

A Megyei Igazgatóságok saját terü
le tükön már sokkal á rnya ltabban, 
esetenként a személyes és üzleti kap
csolatokat is figyelembe véve tevé
kenykednek. Lényeges szempont a he
lyi sajátosságok, a sport múlt és az ifjú
ság érdekeinek szem előtt tartása.

A Vezérigazgatóság tevékenységét 
kiemelkedően reprezentálja a Magyar 
Autó Motor Szövetséggel évek óta fen
nálló kapcsolatuk. A Hungária Biztosító 
Rt., mint az ország legnagyobb gépjár
mű biztosítója, profiljának megfelelően 
az autó-m otor sport fő tám ogatója. 
“Színeinkben” versenyez többek között 
C serkúti József, Ferjánsz A ttiláék, 
Dudás “Kokó” és a sportág több más 
kiemelkedő egyénisége. A Hungária 
Biztosító Rt. saját Autósport szakosz
tályt is fenntart, ahol többek között a 
gyermek “minimotorosok” is szerepel
nek.

Szponzoráljuk a legnépszerűbb 
magyar futball csapatot a Ferencvárost.

A M agyar A tlé tika i Szövetség 
együttműködésünk jegyében évek óta 
Hungária Biztosító Rt. Kupa néven írja 
ki országos versenysorozatát.

Rendkívül fontosnak tartjuk meg
említeni, hogy a Sportsegély Alapítvány 
javára megalakulása óta évi egy millió 
forintot utal át a Hungária Biztosító Rt.

Tulajdonosunk, az ALIIANZ HOLD
ING, Európa legnagyobb, a világ má
sodik legnagyobb biztosító társasága 
már érdekeltsége első évében - tekin
tettel a Budapesti “C” csoportos VB-re - 
az egész jégkorong világbajnokság fő 
szponzora volt.

Igen fontos intézményünknél a dol
gozók egészsége. Minden évben meg
rendezésre kerülnek a Hungária Biz
tosító Rt. Országos Sport napjai, mely
nek 1994-ben éppen Kecskemét adott 
otthont.

Az itt kiemelkedően versenyzők 
részt vehettek Hamburgban a 4 évente 
m egrendezésre kerü lő  “ALLIANZ 
OLIMPIÁN”

A Hungária B iztosító  Rt. Bács- 
Kiskun megyei Igazgatósága igyekszik 
a megye sportéletében lehetőségeihez 
képest minél jelentősebb szerepet vál
lalni.

Évek óta részt veszünk olyan 
hagyományos sportágak munkájában, 
mint a röplabda, az ökölvívás, a sakk, a 
birkózás vagy judo és a foci. Jelen vol
tunk a Kiskunhalasi Lovas Világ Kupa 
rendezvényeken.

1994-ben a Kecskeméti Birkózó 
Világ Kupa volt a legnagyobb esemény, 
amihez csatlakoztunk, de megalakulá
suk óta szponzoráljuk a több világbaj
nokot adó kecskeméti BMX-eseket.



A birkózás

A sort 1910-ben Bécsben megrendezett (nem hivatalos világbajnoksá
gon), a Kiskunfélegyházi orvos professzor, Dr. Varga Béla nyitotta meg a 
kötöttfogású nehézsúlyban aratott győzelmével. Az ő nevéhez fűződik a 
hazai technikai, taktikai, élettani alapokon nyugvó első edzésrendszerünk 
kidolgozása, amelyet Radván Ödön gépészmérnökkel közösen alkottak. Az 
1921-ben alakult Magyar Birkózó Szövetség hivatalos emblémáján, 
jelvényén látható birkózó alakok egyik modelljéül is őt választották. A 
kiskunfélegyházi Vasas TK-ban, a híres Besze iskolában nevelték Zsibrita 
Jánost (az 1958. évi kötöttfogású VB. 5. helyezettjét.) és az 1977-ben 
Göteborgban világbajnoki aranyat nyerő Dr. Réczi Lászlót - a Seres 
fivéreket, Rádi Danit, Csillag Imrét, bajnokaink egész sorát.

Az 1911-ben megalakult a Kecskeméti TE birkózói is országos, sőt 
világhírűek lettek. Szélesívű pályájuk a Bercsényi utcai Munkásotthonban 
kezdődött, ahol is az akkor még 14 nyarat látott Gyulai Ferenc asztalosinas 
évtizedeken keresztül lelkesen szervezte és irányította a hírős város birkózó 
sportját. Kiváló edzők egész sora (Lakó, Balogh, Hullay, Garaczi) nevelte, 
és vitte diadalra a kecskeméti fiúkat. 1948-ban Bóbis Gyula - már a BVSC- 
s színekben - Londonban nyert Olimpiai Bajnoki címet a szabadfogás 
nehézsúlyában.

A hatodik X-en túljutó Hullay József ma is aktív részese a KSC-BIC 
országosan is híres utánpótlást nevelő munkájának. Ő a hírős város élő 
sporttörténelme, hiszen az 1941., 1942. évi országos bajnoki címei mellé, 
1957-ben is megnyerte Magyarország kötöttfogású (pehelysúlyú 62 kg-os) 
felnőtt bajnoki címét.

Ma már fia Hullay Péter folytatja a fiatalok korosztályában ezt a szép 
családi tradíciót. A jelenleg még nemzetközileg gödörbe esett honi birkózá
sunk becsületét a kecskeméti birkózók mentették meg. 1993-ban Kali
forniában megrendezett serdülő VB-n Rónai Péter kötöttfogásban arany
érmet, míg szabadfogásban bronzérmet nyert. Tihanics Tibor (Kovács
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Sándor birkózó szakedző neveltje), pedig a Budapesti Vasas színeiben, 
Isztambulban a felnőtt szabadfogású VB-n szerzett értékes 6. helyezést, 
valamint a nehézsúlyú Gombos Zsolt (BVSC), aki szintén a kecskeméti 
Bóbis Gyula küzdőcsarnokban koptatta nemrégiben még a birkózó 
szőnyeget. Bállá József vezetőedző, (volt EB, VB, Olimpiai érmes), az 
FTC-től jött Kecskemétre. Ma ő irányítja sikerrel, Hullay Józseffel, Kovács 
Zoltánnal, Révfi Tibor edzőkkel a kecskeméti gárdát. 1994-ben Budapesten 
megrendezett Ifjúsági VB-n a Bajáról a KSC-BIC-be igazolt Mayer Roland 
(nevelő edzője Szabados Imre), ezüstérmes lett. O volt a nyitóember a 
közelmúltban megrendezett ESSO kötöttfogású Világkupán, ahol kétvállra 
fektette Amerika feketebőrű bajnokát.

Megyénk ma is működő 12 birkózó szakosztályában kiváló utánpótlás 
nevölő munka folyik. (Baján, Bócsán, Helvécián, Kiskunfélegyházán, 
Kalocsán) és még lehetne sorolni.

Bemutató Hullay módra



Bajáról indult Haller József, a sokszoros szabadfogású bajnok. Katz 
Lajos Kiskőrösről, (Pohankovics János tanítványaként). Bódi Jenő Európa 
Bajnok, Szabó Tibor ifjúsági EB ezüstérmes Kunszentmiklósról Takács 
Ferenc EB érmes. 1959-ben Frei László Soltvadkerten fektette le a birkózás 
alapjait, és nevelte ki Reisch Györgyöt, Sztojkát, Pálinkást, a Kiss fivéreket, 
munkáját folytatta Filus Sándor (aki Bócsán is szakosztályt alapított).

Tiszakécskén Kovács Sándor, Antal Pál, Kovács István József, Fodor 
István és Bállá Attila nevéhez fűződnek szép, biztató sikerek. Az 1980-as 
Moszkvai Olimpia világra szóld sikereinek, Növényi Nprbert, Kocsis Fe
renc, olimpiai bajnokaink szereplői között ott találjuk a kécskei levélhordó 
fiát Tóth István EB, VB győztest, aki csak bírói praktikával végzett a má
sodik helyen, valamint Seres Ferencet, a bronzérmest.

Kalocsán a híres DIXI-féle iskolából (néhai Deák Ferenc edző) szintén 
számos kiválóság: Demcsák, Katusok, Rácz, Paletta, stb. nyertek bajnoki 
címeket és éveken át (60-as évek) erősítették Kecskeméttel, Kiskunfélegy
házával, Soltvadkerttel, Bajával az NB-s csapatbajnoki küzdelmeket. A 
Kalocsaiak jelenlegi kiválósága, aki Atlantába is éremesélyes, Hamzok Jó
zsef (48 kg) junior világbajnok.

Kiskunhalas sem csak a csipkéjéről lett híres, - csipkedik magukat Dósa 
István tanítványai is. A lajosmizsei birkózás, amelynek Főszer Béla bácsi, 
id. Magyari Sándor, Kiss László, Feró László és Faragó Zoltán voltak az 
edzői, jelenleg háttérben van. Ebből az ősi jász-palóc településről indult el 
erős akarattal világhírű diadalútjára a lajosmizsei gumi javító iparos kiseb
bik fia Pólyák Imre. Ő szinte külön fejezete a magyar birkózó sport tör
ténetének. Az Újpesti Dózsa színeiben háromszor nyert kötöttfogás pehely
súlyában (62 kg) világbajnoki címet, sorozatban háromszoros Olimpiai 
ezüstérmes, míg végül 1964-ben Tokióban, Kozma Istvánnal (Picivel) 
együtt Olimpiai aranyat nyert 32 évesen! Az emberi akarat és kitartás dia
dala volt ez a győzelem.

Jelenidőben megyénk klubjaiban számos kiváló tehetség birkózik, akik 
szorgalmukkal, kitartásukkal reméljük sok örömet, sikert okoznak önma
guknak, ezáltal nekünk is.
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A súlyemelősport 
rövid története

A súlyemelősport kecskeméti története a mindenki által jól ismert 
intézményben, az Újkollégiumban, az ötvenes években kezdődött. 
Igazából mint a szakosztályi élet 1957-től datálódik. Az edzések a 
tornateremben kezdetleges és hiányos eszközökkel folytak. A 
kemény és kitartó munka viszonylag rövid idő alatt meghozta 
gyümölcsét, mivel a fiatal szakosztály bejutott az NB I-be. A 
versenyzők közül egyéni országos Bajnokságot nyert Mészáros 
András. Az akkori versenytársai (Bakos Tamás, Bihari János, 
Bonyhai Gábor, Gubisi József, Deák Péter.) Tehetséges, elszánt, 
eredményes úttörői voltak a később nemzetközi eredményeket is 
elérő súlyemelő sportunknak.

A következő korszak a Sárga iskolás, költözködés után az edzés
munka ott folytatódott tovább. Ennek a korszaknak is meglettek a 
maga nevei. Körösi Imre (aki Országgyűlési képviselő lett és jelen 
pillanatban is támogatja a szakosztályt.) Dudogh István, Kránitz 
István (ifjúsági világcsúcstartó volt, a 70-es évek elején a világ legiz
mosabb embere címet kapta.) Marozsi Ferenc (szakosztályunk jelen
legi elnöke), Zsákai Károly, Csorba és Molnár.

A kecskeméti Spartacus színeiben a harmadik, a Zrínyi iskolás 
korszak következett. Ebből az időszakból a legmeghatározóbb, leg
eredményesebb versenyzők: Sebők Attila, Csillag Tibor, Gubisi 
József, Marozsi Ferenc, Kasza György (jelenleg a vezető edző), 
Baranyai György, Leiz Sándor, Katona Sándor, Herceg Árpád, Gucsi 
István, Horváth Gyula, V. Nagy Menyhért, Egerszegi Miklós, Kovács 
Ákos (az akkori edző, aki ma mint az edzőcsamok vezetője segíti 
munkánkat). Ebben az időszakban a műszaki főiskola tanulói is 
oszlopos tagjai voltak a szakosztálynak. Ügyintézőnk Varga Béla 
bácsi volt, aki még a mai napig 80 évesen is fürgén kerékpározik.

A negyedik és cseppet sem örömteli korszak következett 1968- 
ban, mert távozni kellett a Zrínyiből és elkezdődött a 16 éven ke
resztül tartó kálvária. A béke téri iskola udvara, a Piarista Gimná
zium udvara, a Batthyányi u. romos épület, Orosz laktanya felső
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műhelye, később egy fáskamra, ahol Kasza György, Leiz Sándor, 
Baranyai György tovább folytatták edzéseiket, annak ellenére, hogy 
a hatvanas évek végén gyakorlatilag megszűnt a szakosztály. A rozs
dás súlyzót, hogy újnak tűnjenek, minden évben más színűre festik. 
Az áldatlan állapotok ellenére Kasza György az elsőosztályú OB.-n 
56 kg-ban V. 1968-ban.

A ki tudja hányadik korszak a KTE pályás, a gyalogos aluljáró 
melletti romos épületet a versenyzők ingyen munkával edzőteremmé 
alakítják. (Béra István, Lippai László, Járomi Róbert, Herceg Gábor, 
Messzi István, Bálint Csaba, Ölvödi Ferenc, Oláh Elemér, Gucsi 
István, Kasza György, mint edzőversenyző). A sok és kitartó munka 
megint elnyerte jutalmát, mert ebből az időszakból, ennek az idő
szaknak a nagy felfedezettje Messzi István. Eredményeinek köszön
hetően a szakosztály a nedves omladozó, hideg vályogépületből Pór 
László segítségével a széktói munkacsarnokba költözik 1984-ben.

Messzi István 1984-ben a Los Angelesi Olimpiát helyettesítő 
Várna Kupán III. helyezett. Óriási meglepetés volt! Berobbant a 
világ élvonalába, hisz köztudott, hogy ebben a sportágban akkoriban, 
de még most is a keleti rész vitte el a pálmát. 12-szer javította meg 
az országos csúcsot, számtalan világversenyen indult, a súlyemelés 
utazó nagykövetévé vált. A veleszületett adottsága, szorgalma, az 
edzőjével kidolgozott új módszereknek köszönhetően, a mostoha 
körülmények ellenére, világszínvonalra emelte magát a szó szoros 
értelmében. Az elkövetkező minden jelentős világversenyen jelen 
van. A rendkívül eredményes időszakot betetőzi a Szöuli Olimpia, 
ahol ezüstérmet szerzett a 82,5 kg-os súlycsoportban. Szakításban 
170 kg. első, összetettben 370 kg. második. Többször az év legjobb 
súlyem elője o rszágosan , az év legeredm ényesebb  sporto ló ja  
m egyénkben. Az Olimpiai ezüstérme minden idők legjobb 
sporteredménye Kecskeméten. Az élversenyző Messzi István a 
fiatalok példaképévé válik, vonzza az utánpótlást az edzőterembe, 
megkezdődik egy új nemzedék kinevelése.

Messzi István 1991-ben tragikus közlekedési balesetben meghalt. 
A nagy veszteség ellenére, a fiatalok, akik már életükben is pél
daképüknek tekintették, most az emlékének adózva tovább folytatják 
a munkát és a sikeres szereplést. Ifj. Kasza György, Mészáros

SPORTKALENDÁRIUM 1995 87



András, Mészáros Péter, Nagy Noel, Mátyás Gábor; stb. lányok 
közül Kasza Adrién, Laczi Katalin, Szűcs Ibolya, Takács Erika, vala
m ennyien többszörös Országos Bajnokok. Jó páran jelen leg  is 
érvényben lévő országos csúcstartók. Kasza Adrién, Takács Erika, 
Hégely Ferenc nemzetközi minősítést szereztek.
Mészáros Péter junior EB IV. VI. helyezett.
Kasza Adrién női felnőtt EB VII. helyezett.
Takács Erika nyolcszoros EB bajnok, VB ezüstérmes.
Hégely Ferenc Világkupa III. helyezett.
Kasza György vezető edző veterán EB, és VB bajnok világcsúcs
tartó.
Jelen leg  a csapat NB I.-es. A atlantai O lim piára három  férfi 
versenyző készül, és ha szponzort sikerül találniuk, akkor valószínű
leg utaznak is. Bízzunk abban, hpgy az elkövetkezendő időben is 
lesz Kecskemétnek, Bács megyének az ifjúság számára ilyen pél
damutató élsport.



6000 Kecskemét, László Károly u. 16. 
Tel./Fax: 76/484-777 
Igazgató: 76/484-801 
Spedíció: 76/484-808 
Telex: 26-203

A NERVUS Kereskedelmi iroda Bt. 1992. májusában kezdte meg
tevékenységét.

A vállalkozás jelenlegi profilja két fő részre osztható:
1, Szállítmányozás:

- Belföldön közel száz teherfuvarozó vállalkozóval kötöttünk 10 
éves szerződést, akik egyrésze több 20 tonna feletti teherbírású 
gépkocsival rendelkezik, és kizárólag a társaságunk által szervezett 
fuvarozási tevékenységet folytatja.
A mozgatható gépkocsipark egy része alkalmas nagy mennyiségű 
ömlesztett áru szállítására, más része pedig darabáru fövarozására.
- Nemzetközi fuvarozásban alvállalkozóink bevonásával több mint 
40 kamiont tudunk mozgatni.

2. Gabona:
- Élelmezési és takarmányozási célra használt gabonafélék (búza, 
árpa, kukorica, rozs, napraforgó, köles, stb.) értékesítése kis és 
nagy tételben.
- Magán és nagytermelők árualapjának felvásárlása, termeltetési 
szerződések előkészítésével az 1994. évi termésből jelentős kés
zletek biztosítása.
- Takarmány gyártók és forgalmazók folyam atos alapanyag 
ellátása.

A társaság jövőbeni céljai:
Az eddig kiépített információs rendszer által adott lehetőségek 
széles körű felhasználása annak érdekében, hogy jelenleg is sikere
sen működő tevékenységeinket minél szélesebb körben megismer
jék, és szolgáltatásainkat igénybe vegyék.
A vállalkozási tevékenység eredményeiből társaságunk komoly 
anyagi eszközöket fordít a sport támogatására: 
a fiatal tehetségek, a labdarúgás, az asztalitenisz, a súlyemelés
mellett a sport szinte valamennyi ágában.



YTONG A Classic egy klasszikus story
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Mit tud csinálni kettő elszánt ember, ha a 
lehetőségei megvannak és alkotni szeretne? Össze
dugják a fejüket és eldöntik, közösen viszik véghez 
terveiket.

A Classic Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. így kezdte meg működését 1991 
decemberében. Először családi házak kivitelezésé
vel foglalkoztak, de később mind nagyobb megren
deléseknek tudtak eleget tenni. Első nagyobb mun
kájuk az OTP 4. sz. fiók (Kecskemét), melyet hatá
ridőre, műszaki kifogásoktól mentesen adtak át. Lé
péseket tettek az építőanyag kereskedelem irányába 
is. Márkakereskedői szerződéseket kötöttek, és a 
döntően kiskereskedelmi forgalmazás mellett meg
kezdték a nagykereskedelmi tevékenység mega
lapozását is.

Kereskedelmi tevékenységüket 1994-ben teljesen 
új alapokra helyezték. A hagyományos szállító-ke- 
reskedő-vásárló láncot egy interaktív kapcsolatokkal 
kiépített kereskedelmi rendszerrel váltották fel. Aktív 
kapcsolatot létesítettek a gyártók, a tervezők és a 
kivitelezők között, folyamatos tájékoztatással a pia
con megjelenő új, korszerű termékekről, így a vásár
lók részére rendkívüli megtakarításokat tudnak biz
tosítani.

Gépjárműparkjuk beállításával még jobban tudták 
csökkenteni a különböző kiadásokat, így a megren
delők részére sok esetben a gyári áron alul tudnak 
rendelkezésre állni.

Az év folyamán szakkiállításokat tartottak, ahol a 
Classic mintaboltban fellelhető több mint 200 féle 
áruval az érdeklődők, a szakemberek és a nagykö
zönség személyesen is találkozhatott.

Az új kereskedelmi koncepciónak megfelelően 
megkezdték viszonteladói hálózatuk kiépítését is.

Aki személyesen is felkeresi a Classic emblé
mával ellátott mintaboltokat és tüzéptelepeket, saját 
szemével meggyőződhet arról, hogy a Classic a 
megrendelőkért és a vásárlókért jött létre.

Classic Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
i 6000 Kecskemét, Izsáki u. 2-4. TelVFax: 76/483-305 

. unoaria witNtH^cHu.n Petőfivárosi Tópart u-i Classic tüzéptelep
—-— Kerekegyháza Classic tüzéptelep Tel.: 76/371-042
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A judo eredete, 
és kecskeméti története

Mint minden keleti sportnak, harci művészetnek ősi hazája Kína, 
valamint Japán, de ide is már közvetítéssel került. Judo szempontjából 
egyértelműen Japán, mivel a Jiu Jitsu, élet - halál küzdelmi formából - 
ennek egy iíjú mestere JIGORO KANO - létrehoz, megalkot egy új rend
szert a Kano-t, mely olyan szellemi és technikai elemeket tartalmaz, ami a 
testi épséget nem veszélyezteti, tehát mindenki számára művelhető, ok
tatható. Annyira, sikerült Kano-nak megalkotnia rendszerét, hogy szabály
egyeztetés után csapatával legyőzte a Jiu Jitsu csapatát. Mindez történt 
1882-ben.

Magyarországra az 1990-es évek elején Szemere Miklós segítségével 
került.
A hazai Judo szakszövetségének megalakulása 1952. Ekkor rendezték az 
első Országos nyílt bajnokságot is.

Kecskeméten 1957-ben önvédelmi tanfolyammal kezdődött el a Judo 
meghonosodása, melyet az idetelepülő fiatal testnevelő tanár A d a m ik  
Ferenc szervezett.

A sikerre való tekintettel, 10-15 fő kérésére az akkor működő Dózsa 
sportkör felvette szakosztályai közé a Judo-t. Az akkori idők sportve
zetősége Donáth Tibor és Mrena Imre nélkül nem verhetett volna gyökeret 
ez a misztikummal övezett sportág. 1958-ban edzőváltás történt, mivel az 
alapító egyéb elfoglaltsága miatt az irányítást vállalni tovább nem tudta, így 
a sportkör vezetése Varga Andrást bízta meg az edzői tevékenység ellátásá
val. Ezt a feladatot 34 éven keresztül 1992-ig sikeresen szolgálta, nemzet
közi hírnévre is szert téve, eredményességét a későbbi felsorolás is híven 
igazolja. A Judo sporttól való visszavonulása 1992. januárjától vált végle
gessé.

1960-ban a rendszeres edzésmunka már megmutatta eredményességét, 
Széplaki Jenő, Gröber Mátyás az országos bajnokságon 4. helyezést értek 
el.

1962-ben Kecskemét első Országos Judo Bajnoka az ifjúsági korcso
portban, 68 kg-ban Nagy Lajos (Teddy).

E sorok írása közben kaptam a szomorú hírt, hogy alig 50 évesen el
hunyt Dr. Nagy Lajos, aki mint versenyző, valamint felelős beosztású 
személy elévülhetetlen érdemeket szerzett úgy a kecskeméti, valamint a 
Magyar Judo sportnak. Emléke bennünk él tovább.



Ettől az évtől kezdődően nem volt olyan esztendő, hogy Magyar 
Bajnokot ne nevelt volna a sportkör. Az 1965-ös esztendő mérföldkő a 
honi, valamint a kecskeméti Judo életében is, mivel a Magyarországra is 
látogató Toshiro Daigo a Kodokan Egyetem Professzora és tanítványa 
Masajoshi Murai két napot Kecskeméten töltött. E két napon szakmai irány- 
mutatást adtak a Judo sport akkori állásáról, melyet engedélyükkel az 
érdeklődők filmezhettek is. Az 1965-67-es években a korosztályos csapat 
Országos (serdülő, ifjúsági, valamint junior) elsőséget szerez, ezzel az or
szág legeredményesebb Judo szakosztálya Kecskemét éveken keresztül. Az 
egyéni Országos Bajnokságban korosztályukban éveken keresztül bajnokok 
Bognár István, Horváth László, Kerekes Sándor, Deli Imre, Pulai János, 
Kiss Endre, Tóth László, Dr. Nagy Lajos, stb. Az 1966-os év végén á mag
yar Judo sport történetében tragikus esemény történt. November 26-án a 
magyar Judo válogatott repülőgépe Pozsony mellett lezuhant, a válogatott 
tagja volt Bodor Antal szakosztályunk reményteli versenyzője is.

Az 1971-es év nyitotta meg a sort a nemzetközi eredmények terén. Pulai 
János a Ludwigschafeni Világbajnokságon 63 kg-ban 5. helyen végzett. Ő 
lett a magyar Judo sport első nemzetközi pontszerzője. Még ebben az évben 
a vidéki klubok közül a kecskeméti Dózsa csapata nyert Országos I.o. fel
nőtt csapatbajnokságot. 1972-ben több neves szakosztály összevonásával 
megalakult a Kecskeméti Sport Club. Az elmúlt 15 év hagyományaira 
épülve, de jobb feltételek mellett folyik a szakosztályban a munka, olyan 
szakemberekkel, akik az aktív eredményes versenyzést abbahagyva, edzői 
képesítést szerezve, az utánpótlás nevelésében vállaltak munkát. Dr. Nagy 
Lajos, Horváth László, Nagy Gábor, Pulai János, Kerekes Sándor, Sebők 
Jenő, Sebők Albert. Az egységes szemléletű utánpótlás nevelés megmutatta 
eredményességét, Nagysolymosi Sándor, Kincses Tibor IBV első helye, 
valamint Deli Imre, Nagysolymosi és Gyulai László junior, illetve ifjúsági 
EB 5. helye hordozza magában a jövő ígéretét. Kiss Endre megszerzi a 
jogot a Montreali Olimpián való induláshoz a Bécsi VB.-n elért 5. 
helyezésével. 1979-ben Kiss Endre  a Brüsszeli EB-n. 3. Ez a bronzérem a 
kecskeméti Judo sport első kontinens érme. 1980-as Moszkvai Olimpián 
Kiss és Kincses képviseli a szakosztályt, ahol Kincses a 3. helyezést éri el, 
ezzel a Magyar Judo sport első Olimpiai érmét szerzi. 1981-ben a Debre
cenben megrendezett EB-n N agysolym osi Sándor 2. (71 kg), Kincses Tibor 
5. A Maastrichti VB. 5. helyén végez. Az 1984-es olimpiára Nagysolymosi 
biztos csapattag volt, de a félresikerült politikai döntés miatt a magyar csa
pat nem utazott Los Angelesbe.
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Az edzői összefogás eredménye alapján sikerült a Junior korcsoportban 
a csúcsra jutni Deák Ferenc személyében, a leondingi Eb.-n első helyezést 
ért el. Mindeddig a Judo Club legeredményesebb versenyzője Zsoldos Zsolt. 

A legelőkelőbb eredményeinek rövid leírása.
1987-ben EB ezüstérmes a juniorok között. >
1989- ben EB bronzérem már a felnőttek között.
1990- ben EB ezüstérem Frankfurt.
1991- ben VB hetedik Barcelona.
1992- ben Barcelona Olimpia hetedik.
1992-ben a Judo szakosztály kiválik a kecskeméti Sport Club-ból és 

önálló Club-ot alapít.
A régi szakosztályvezetés lemondott, visszavonult, ezzel egyidőben a 

sportban aktívan résztvevők, valamint az egykori neves szakemberek a 
város judo sportjának érdekében összefogva létrehozták, megszavazták az 
új club felállását. Későbbiekben a Judo Kecskeméten csak úgy tudott talpon 
maradni, hogy a leredukálódott állami támogatást szponzorok beépítésével 
próbálták egyensúlyban tartani, kiegyenlíteni. Az eredmények nem marad
tak el, hisz még az 1992-es esztendőben az ifjúsági csapat Párizsban meg
nyerte az Európa Közösségek Országainak Tornáját, ahol a 14 nemzet 
válogatott versenyzői vettek részt. Egyéniben pedig G ábriel Viktor és Szász 

István első lett. Az ifjúsági csapat második lett az országos bajnokságon. Ez 
az eredmény 1993-ban megismétlődött, de már a juniorok között. Az egyéni 
magyar bajnokságon, a magyar bajnoki címek mellé több értékes helyezést 
is szereztek a Judo Club versenyzői. 1994-ben mint fő támogató belépett a 
Vitapress KFT. így a Judo Club felvette a KFT. egyik termékének a MARI
NA üdítőcsalád nevét. Balogh Levente kereskedelmi igazgató jóvoltából a 
most már MARINA Judo Club versenyzője Szász István utazik a Junior 
Világbajnokságra Kairóba, majd Liszabonba az Európa bajnokságra. Ebben 
az évben, hosszú kihagyás után újból az első osztályban szerepel a felnőtt 
Judo csapat. Szász István a Marina Judo Club versenyzője junior korcso
portban a (95 kg-os) súlycsoportban ezüstérmet szerzett Kairóban, ezzel az 
eredménnyel mindenidők legnagyobb sikerét érte el Világbajnokságon

Kecskemét Judo sportja.
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A Sankukai karate

A karate szó hallatán az emberek egy része még ma sem tudja igazán 
egymástól jól elválasztani, mi is a különbség az egyes szakágak között. A 
kecskeméti hagyományokról K is Pált faggattuk, akitől megtudtuk 1975-ben 
kezdett el karatézni. A fővárosban a 70-es évek elején már megtalálható 
volt a karate, belga mesterek vezetésével. Akkoriban természetesen sehol 
nem vették igazán jó néven a karatét, a rendszertől idegennek találták, 
gyakran titokban edzettek a sport hívei. Közben azonban mind több külföldi 
mester érkezett az országba, köztük japánok is, akik edzőtáborokat tartottak. 
Kecskeméten 1978-ban alakult meg az eslő egyesület, Tipográfia né
ven,majd egy év múlva a KTE vette át őket. Ekkortól indult meg az élet, 
már versenyekre is eljutottak. Alig három év múlva Kis Pál váltott, áttért a 
Kick-box-ra, melyben az ország legjobbjait adta akkoriban a hírős város. A 
hazai mezőnyben a második legjobbnak számított a női csapatunk, Olajos 
Ildikó, Bene Márta, Benkő Gabriella, Gibrák Csilla, hogy csak néhányat 
emeljünk ki közülük. A fiúknál Tamás Zoltán, Karádi Zoltán, Kis Pál, Gál 
Zoltán fémjelezte csapat ért el szép sikereket. 1984-ben a Szigma 
Sportegyesület néven folytatták tovább a munkát, majd szakmai problémák 
miatt egy újabb szakág következett, a Nindzsa karate. Innen már csak egy 
ugrás napjaink, öt évvel ezelőtt Sankukai karate lett a végső választás.

Gyerekekkel kezdtek el foglalkozni. Sajnos, a sportág a mai napig nem 
kapja meg itthon a megfelelő támogatottságot, pedig a sportág 2000-ben 
bemutató jelleggel már ott lesz az olimpián. Leginkább lelkes támogatóikra 
számítanak, és természetesen arra a több tucatnyi gyerekre, aki rendszere
sen látogatja a foglalkozásokat. Kecskeméten néhány iskola felvállalta 
támogatásukat, igy többek között a Mátyás király Általános Iskola és a 
Vásárhelyi Pál Általános Iskola. Terveik között szerepel, hogy minél több 
magyar bajnokot neveljenek, és minél szélesebb körben kedveltessék meg 
ezt a még mindig egzotikusnak számító sportágat.
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SANKUKAI
K A B A T 6 -D O

£il

A nagy népszerűségnek örvendő SANKUKAI KARATE 
kezdő csoportjait újra beindítottunk.

Edzések helye és idó'pontja:

Petőfivárosiak: Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
Csütörtök: 18.30  -  20.00 óráig 
Szombat: 9.30 - 11.00 óráig 

Hunyadivárosiak: Mátyás király Általános Iskola 
Hétfő - Csütörtök: 16.30 - 18.00 óráig 

Széchenyivárosiak: Arany János Általános Iskola 
Kedd - Péntek: 18.30 - 19.30 óráig 

Mátyás tériek: Homoki Nagy István Általános Iskola 
Hétfő - Szerda: 15.00 - 16.00 óráig 

Az edzéseket magyarországi főinstrultonmk:
KIS PÁL 4 DÁNOS KARATEMESTER TARTJA,

melyre a helyszíneken az edzés ideje alatt lehet jelentkezni.
A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni: 76/321-047  

Minden jelentkezőt szeretettel várunk!

SANKUKAI KARATE KLUB
Kecskemét, Selyem u. 2.
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BÍZZA BIZTONSÁGÁT 
S/ATTHTI IT  INTI I !

Biztonság-szolgálati kft. 
H-6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6-8. 

TeL/Fax: 76/481-342
Vagyonvédelmi szolgáltatások:

- Objektumok őrzés-védelme 
(fegyverrel, kutyával)

- Rendészeti tevékenység
- Pénz- és értékszállítás
- Rendezvények biztosítása
- Személyvédelem

Egyéb szolgáltatások:
- takarító szolgálat
- napi és nagytakarítások irodákban, 

egészségügyi létesítményekben
- RENT A CÁR autókölcsönzés

heti, hétvégi, havi kedvezményekkel

Komplex szolgáltatás:
Irodaházak, intézmények komplex üzemeltetése 

őrzés-védelem, takarítás, gondnoki feladatok, 
telefonközpont és büfé üzemeltetés.



EPITOK boltja
Telj Fax:76/321-764

ÚJ PROFILOK:
O fekete horganyzott rostaszövet 
o klingerit lemezek, 0.5-5 mm-ig 
o plexilemezek, 2-5 mm-ig 
O horganyzott sodronykötél

6.3-12 mm-ig, kötélszív és bilincs 
O füles emelőkötelek, többágú kapcsos 

kötelek műbizonylattal 
O közúti öntvények aknafedlapok és 

víznyelők
Salgó polcrendszer plusz tartozékai

VASTELI?
O bordás betonvas 8-20 mm-ig B 60-40 
o  hengerhuzal karikában 
o T vas, szögvas, U vas, négyzetvas, 

köracél, I vas 
o zártszelvények
o horganyzott vízvezeték-szerelési 

csövek, fekete cső, gázcső 
o fekete és bordás lemez

ÁLLANDÓ KÍNÁLATUNK:
o vízvezeték-szerelési anyagok, ipari 

méretű is
o zár, lakat, épületvasalás, szögáru 
O horganyzott gépfonat, ereszcsatorna, 

vaslemez
o gáz- és vegyestüzelésű kazánok, 

radiátorok
o hazai és import gáztűzhelyek, gáz- 

vízmelegítők, konvektorok 
O csempe, padlólap, 

fürdőszoba-felszerelés 
O horganyzott és fekete lágyhuzal 
o vastalicska, kőműves vasbak, 

betonkeverők

AgA
GÁZLERAKAT

o acetilén (dissougáz) 
o ipari és orvosi oxigén 
o argon 
o széndioxid 
O AGA-MIX 
o altató gázok 
o nitrogén

Tel./Fax:76/322-987

s a m  s A t m m
Kecskemét, Matkói út 16.

Nyitva tartás: H-P 7.30-Szó. 8-12-ig



Rádiós tájékozódási futás
(Találkozás a medvével)

A régebben RIM-nek nevezett vagy ismertebb nevén “rókavadász”-nak 
is emlegetett Rádiós Tájékozódási Futó egyesület nagy “öreg”-je, a 
kecskeméti Börcsök István bejelentette visszavonulását. Ifjúsági, majd fel
nőtt, később old boy versenyzőként számos országos bajnokságot és 
nemzetközi versenyt nyert csapatban és egyéniben egyaránt. Az 1994. évi 
svédországi világbajnokságon a magyar csapat tagjaként világbajnokként 
térhetett haza. A csúcson kell abbahagyni, szép emlékekkel kell kiszállni a 
nemzetközi szereplésből -mondta az öregfiú. A visszavonulás apropóján 
ültünk le beszélgetni a tartalmas versenyzői pályafutásról és az idei VB-ről 
a bajnokkal.

-' Huszonkilenc ország három fős csapatai vettek részt a svédországi 
világbajnokságon.

 ̂ - Ti milyen számokban indultatok?
- A két nyíregyházi és személyemből álló magyar old boy csapat RH-n 

(rövidhullámon) és URH-n (ultrarövidhullámon) is versenyzett. Az URH 
versenyen bronz, az RH-n pedig aranyérmet nyertünk.

- Ebben a korban m ár megengedhető egy kis nosztalgia is...
- Az első versenyen közel harminc éve, 1966-ban indultam, a Balaton 

•Kupán. Később, ahogy javultak az eredményeim, az ifjúsági majd a felnőtt 
válogatottban is helyet kaptam. Az old boyok között is lehúztam tíz kemény 
évet. Azért fogalmazok így, mert minél idősebb az ember, annál 
keményenebben kell edzeni, hogy a kondiját tartani tudja. Ez azonban a 
végtelenségig nem megy. Az évek múltával a rutin nő, de a futógyorsaság 
csökken. A versenyeken pedig a fiatalok kondija a meghatározó.

- Ki volt a tanítómestered?
- A nagybátyám, Farkas Imre, akivel hazai versenyen még az idén is 

versenyeztünk közösen.
- Nemzetközi szinten milyen életkorig űzhető a sportág?
- Az egyik svájci kolléga ötvennyolc évesen indult a legutóbbi világbaj

nokságon. Természetesen a helyezésekbe már nem szólt bele.
- Te tényleg abbahagytad?
- Nemzetközi szinten befejeztem, de amatőrként még sokáig szeretném 

csinálni.
- Egy ilyen beszélgetést illik legalább egy sztorival zárni.
- Egy szlovákiai edzőtáborozás alkalmával az edzési útvonalon egy 

hatalmas medvével futottunk össze. Megpillantva a hústomyot természete
sen igyekeztünk nem az irányadó felé futni, hiszen arra az öreg brumi zárta 
az utat, hanem az edzés technikai részét felfüggesztve, soha nem tapasztalt 
sebességgel futottunk vissza a starthelyre.
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Sportlövészet
Bács-Kiskun Megye lövészsportja közel kétszáz évre tekint vissza, de 

versenysportolókat, igazolt illetve minősített versenyzőket csak a 
Kecskeméti Lövészsport Egyesület foglalkoztat. Talán kevesek tudják, a két 
évszázad is kevés volt arra, hogy versenyzőink olimpián, Európa-vagy 

. Világbajnokságon bajnoki címet szerezzenek. Ebben az évben - 1994-ben - 
azonban megtört a jég. A kecskemétiek junior korú versenyzője, Szász 
Csaba (edzője Szabó Ferenc) a milánói világbajnokságon légpisztolyos 
csapatban aranyérmet nyert. Az egyéni versenyről pedig, a három fős csapat 
tagjai közül legjobban célozva, bronzéremmel tért haza. Az már a sors 
szeszélye, hogy akkor érte el ezt a kiváló eredményt, amikor az edzésle
hetőségek a tíz év előtti szintre estek vissza, mert mint köztudomású, az 
1984-ben átadott európai színvonalú sportlőtér épületéből a sportág híveit 
időközben kilakoltatták. Azóta a sportlövők terepen, a légfegyveresek pedig 
egy dohos pincében gyakorolnak. Úgy látszik a kecskeméti élsportolóknak 
már csak ez a sorsa, hiszen a hírős város legeredményesebb olimpikonja, 
Messzi István is egy rozoga fáskamrából indulva jutott el a nyári játékok 
ezüstérméig.

NÁLUNK A GYÁRI ÁR MÉG NYÁRI ÁR!

AJTÓ
ABLAK

A m e n n y ib e n  m é g  a id é n  m e g re n d e li 
n á lu n k  (leg késő b b  '95. áp rilis  1 5 - i  szá llítá s i h a tá r id ő v e l)  

a z  eg y-eg y  é p ü le tb e  b e é p íte n d ő  h o m lo k z a ti n y ílá s zá ró it, 
a k k o r m é g  a nagy fo r in t le é rté k e lé s e k  e lő tt  

m e g h ird e te tt  á ra in k o n  s z e rz ő d ü n k !

Dl)FA Faipari és Ablakgyártó Kft. 
Kecskemét, István király krt. 24.

Tel.: 76/329-790,329-870 Fax: 76/482-144
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Szabadidősport
Kecskeméten 1989 decemberében alakult meg - elsőként az országban -  a 

városi Szabadidő és Egészségvédő Egyesületek Szövetsége azzal a céllal, hogy 
a korábban elszigetelten, egymással párhuzamosan működő egyesületek 
tevékenységének összehangolása mellett a szabadidősport érdekképviseletét is 
ellássa. A kecskeméti szövetség alapító tagszervezete a Magyar Szabadidősport * 
Szövetségnek, melynek munkájában ma is teljesjogú tagként vesz részt. Azt 
tűzte ki feladatául, hogy éves eseménynaptárban rögzíti és koordinálja a ren
dezvényeket. Amennyiben igénylik, részt vesznek egymás rendezvényeinek 
lebonyolításában, és a városi szabadidősport akciókat koordinálva a sportigaz
gatóság szakmai segítségével öntevékenyen oldják, meg. A szövetség mindezek 
mellett 1992-ben úttörő módon, segítendő a szabadidősport egyesületek és a 
városban működő versenysport egyesületek gazdasági, reklám és marketing 
tevékenységét, országos szakszemináriumot szervezett, amelynek speciálisan a 
testnevelés és sport sajátosságait figyelembe véve állította össze a programját.
A szabadidősport egyesületek száma az alakulás óta egyre növekszik. Minden 
évben két-három taggal gyarapszik a szövetség taglétszáma is. Jelenleg tizen
nyolc egyesület működik. A programok egy része nyílt, tehát minden városlakó 
igény be veheti, másrészt pedig a tagságnak szerveződnek. Ilyen például a három 
éve folyamatosan megrendezendő családi túrák mozgalma, ahová a városi 
szövetség szervezi a programokat. Ezen belül a Borókások biztosítják a 
túravezetőket. Másik nagy rendezvény a “Hendikep” futás, ami igazi szabadidő 
program, hiszen a személyeknek a saját kondíciójához mérten méri a fejlődést. 
Akik a legnagyobb fejlődést tudják a kondicionális állapotukhoz elérni, azok 
lesznek a verseny győztesei. A Hírős Szabadidősport Egyesület lábtenisz tornák 
szervezésével járul hozzá a programhoz. Télen több nyílt túrát, sítúrát bonyolí
tanak le. Előfordul olyan is, hogy ezek az egyesületek versenysport feladatokat 
is átvállalnak, hiszen a városi triatlon sport elsősorban a szabadidősport egye
sületekben zajlik. Jelentős a futómozgalom is. A városi sportigazgatóság utcai 
futóversenye, melyet már öt éve bonyolít, nagy népszerűségre tett szert. Ezek 
sem lennének lebonyolíthatóak a szabadidősport egyesületek nélkül. 
Ugyanakkor vannak a turisztikához közeleső programok. Ezt különösen a 
Napsugár Szabadidősport Egyesület bonyolítja.

Ezek az egyesületek -  Boróka, Hírős, Napsugár -  adják a városi szabadidő- 
sport mozgalm grincét. Beigazolódott, helyes volt az a törekvés, hogy olyan 
szervezetet kell kialakítani, amely közelít a valós lakossági igényekhez és alul
ról építkezik. Az éves eseménynaptárt a szövetség együttesen látja el. Szakmai 
értékét jelzi, hogy valamennyi egyesület sikerrel szerepel különféle országos és 
helyi pályázatokon. A szabadidősport egyesület, az aki szakmailag véleményezi 
Kecskemét önkormányzatának erre a célra fordított pénzeszközének elosztását. 
Ez pályázat útján történik, és csak tevékenységre adható. Ezzel nőtt a szövetség 
súlya és rendkívül komolyan is veszi, hogy reális, valós programokat támogas
sanak.
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DIÁKSPORT KECSKEMÉTEN
r

Hetényegyházi Általános Iskola
Az iskola mostoha körülmények között dolgozik, hiszen a négyszáz itt 

tanuló gyereknek semmilyen sportlétesítmény nem áll rendelkezésére. Ezen 
a tarthatatlan állapoton úgy segítettek, hogy hozzákezdtek egy tornaterem 
építéséhez, ami remélhetőleg 1995 szeptemberétől már várja a mozogni 
vágyó gyerekeket. Sajnos az építkezés miatt az a kis udvar sem használható 
most, így egyéb lehetőségekkel oldják meg a testnevelés órákat. Alsó 
tagozatban úszásoktatás van, de nagy hangsúlyt helyeznek a kirándulásokra, 
életmód táborozásokra is. Az iskolában 1990-ben alakult meg a DSK 160 
fővel, s kidolgoztak egy komplex testnevelési programot a gyerekek 
számára. Ha elkészül a tornaterem, akkor már ott lehet folytatni azt a 
munkát, amit a balatoni, nyári életmódtáborban végeztek. A gyerekek is 
várják a terem elkészültét, hiszen akkor könnyebben bonyolíthatják le a 
háziversenyeket, s lehetőség nyílik a délutáni kézilabda, karate vagy torna 
edzésre is. S nem lesznek hátrányban a városi, vagy megyei versenyeken 
sem a többi iskolával szemben.

Kecskeméti Kereskedelmi Szakközépiskola
Az iskola jogelődje a kecskeméti Berkes Ferenc kereskedelmi 

Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet volt. Itt alakult meg 1978- 
ban & Diák Sport Kör mintegy 70 fővel. Ez a létszám az évek során tovább 
bővült, s ma már sok diák tartozik a tagok közé. Az egyházi ingatlanok 
visszaadása során az iskolának ki kellett költöznie épületéből, cserébe 
megkapták a volt homokbányái iskolát. Itt valamelyest javultak a tárgyi 
feltételek, az iskolához tartozik egy 30x18-as tornaterem. Sportudvar to
vábbra sincs, így szabadtéri sportokat továbbra sem lehet űzni. Az iskolában 
kialakítottak egy kondicionáló termet, a szertári ellátottság jó közepesnek 
mondható. Mindezen gondok ellenére jelentős sportélet jellemzi az iskolát. 
A teremsportok közül megemlíthető a női és férfi kosárlabda, röplabda, 
valamint a női kézilabda. Új színfolt a női súlyemelés, amivel országos 
eredményeket értek el. A Diákolimpián az 54 kg-os súlycsoportban Szűcs 
Ibolya, az 59 kg-os súlycsoportban Laczi Katalin ért el országos első 
helyezést. Az iskola évről évre igyekszik változatos sportprogramokat 
kínálni a tanulóknak: sítábort szerveznek, népszerűsítik a szabadidőspor
tokat, szeretnének egy udvart kialakítani sportolás céljára. Lehetőségeikhez 
mérten fejlesztik a szertár állományát is, a mindennapos testnevelést pedig 
délutáni tömegsport foglalkozásokkal igyekeznek megtartani.
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Lánchíd Utcai Általános Iskola

Ami gimnáziumban a Bolyai, vagy a Katona, az általános iskolában a 
Lánchíd utca. Itt is nagy hagyománya van a sportnak, az iskolában testne
velés tagozat működik. A mozgás, a sportolás szeretetének újabb bizonyíté
ka az, hogy a 761 fős iskolai létszámból 690 tanuló a Diák Sport Kör tagja 
1986 óta. Az iskolában tanító testnevelők nagyszerű tárgyi feltételekkel dol
goznak, rendelkezésükre áll egy nagyméretű (23x48m) tornacsarnok, kondi
cionáló terem, táncterem. Szabadtéren: 400 m-es salakos futópálya, két 
bitumenes kézi-kosárlabdapálya, súlylökő és távolugró hely, valamint egy 
40x80 méteres füves pálya. Sok iskolában még vágyként sem merül fel 
ilyen lehetőség. Ezért aztán hagyománya van a sportnak. Atlétikából, 
birkózásból, kosárlabdából, tornából és labdarúgásból számos későbbi 
városi, megyei és országos bajnokot adtak. Az elmúlt tanévben három 
különböző sportágban jutottak el az iskola csapatai a diákolimpia országos 
döntőjébe, s mindhárom csapat kitűnően megállta a helyét.

Az iskolában tanító testnevelők állandóan keresik a továbblépés 
lehetőségeit, s különböző vonzó programokat szerveznek a tanulóknak. 
Ilyen például a minden évben megrendezésre kerülő sítábor, amelyhez az 
ustroni lengyel testvériskola nyújt segítséget. Az iskolai kondicionáló terem 
korszerűsítése folyamatban van, de nem mondtak le a város által betervezett 
uszoda megépítéséről sem. Ezzel teljessé válna az iskolai sportkomplexum. 
Nagy eredménye az iskolának, hogy a harmadik osztálytól felfelé szakos 
tanárok tanításával minden nap van testnevelési óra. Ebből egy foglalkozás 
néptánc. Az első és második osztályosoknak pedig a tanítónők tartják a 
foglalkozásokat. A testnevelés tagozatos osztályok kivételek, ott szakem
berek segítenek megszerettetni a sportot, a testmozgást a gyerekekkel. Az 
iskolában vallják: csak a mozgás, a sport által lesznek a tanulók fejlettek, s 
erősek, amit később a szervezetük jól fog hasznosítani a mindennapi élet
ben.

Az elmúlt tanévben három különböző sportágban jutottak el csapattal a 
diákolimpia országos döntőjébe torna, kosárlabda és labdarúgás sportágak-
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bán. Közülük a 3-4. osztályos labdarúgók szerepeltek a legjobban az orszá
gos döntőn, 3. helyen végeztek. Büszkék arra, hogy mindig több sportággal 
tudnak eredményesen szerepelni az országos döntőkön. Háromszor sikerült 
diákolimpiái bajnokságot nyerni, kétszer atlétikában 4x100 méteres lány 
váltóban (1988-ban és 1990-ben), egyszer labdarúgásban a 3-4. osztályos 
csapattal (1992-ben). Ezeken kívül sikerült több alkalommal is dobogóra 
kerülni kosárlabda és torna csapataikkal is.

Több volt tanítványuk került be korosztálya nemzeti válogatottjába. 
Atlétikában: Kéri Krisztina, Tóth Péter;
Birkózásban: Mayer Roland, Haskó János;
Búvárúszásban: Juhos Gergely;
Kosárlabdában: Zsolnay Gyöngyi, Pasek Mónika, Kosa Nóra, Nagy Helga, 
Kántor Katalin, Potyondi Csilla;
Lövészetben: Szász István;
Ökölvívásban: Német János, Pullai Mihály;
Röplabdában: Kovács Szilárd.
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Béke téri Általános Iskola
Kecskemét fiatal iskolái közé tartozik a Béke téri Általános Iskola, ahol 

ma 442 diák koptatja az iskolapadot. Nyolc esztendeje alakult meg az 
intézményben a DSK, amelyben 2 csoport labdarúgással foglalkozik. 
Emellett leány röplabda és turisztikai csoportjuk is van. Szemben a kimon
dottan testnevelésre szakosodott iskolákkal, a béke téri iskola fő célja az, 
hogy a gyerekek megszeressék a mozgás örömét, szívesen vegyenek részt a 
különböző foglalkozásokon. Gál Gyuláné. igazgatónő szavait erősíti meg 
Egri Istvánná, testnevelő tanár, aki még hozzátette, hogy lehetőségeikhez 
képest több irányban is kezdeményeznek. így most a második osztályosok 
járnak például úszni.

- Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy nyitottak vagyunk az egyesületek, 
szakosztályok felé, a tehetséges gyerekek fejlődését szeretnénk mi is 
elősegíteni. Büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra, akik nálunk ismerték 
meg a mozgás örömét, itt fedezték fel őket, és lettek sikeres sportolók. 
Nehéz lenne most mindenkit felsorolni, de érdemes kiemelni az utóbbi évek 
eredményeiből Domokos Győzőt, aki a Kecskeméti Spartacus sikeres 
asztaliteniszezője, vagy birkózóknál Szentkuti Gyulát.

Való igaz, nem lehet véletlen, hogy sok tehetséges gyereket fedeznek fel 
a szakemberek a Béke téri iskolában. Talán nincs is olyan nebuló, aki a 
három kedvenc tantárgya egyikeként ne a testnevelést említené. Köszönhető 
ez annak az egészséges szellemnek, amelyik a gyerekekre bízza azt, hogy 
önmaguktól ébredjenek rá arra, milyen fontos a folyamatos testedzés. Nem 
véletlen, hogy ottjértünkkor, a délutáni tömegsport órán is tömve volt a 
tornaterem. Az új oktatási törvénynek megfelelően,- amely előírja a min
dennapos testmozgást - a felsősöknek évfolyamonként heti két tömegsport 
órájuk van, míg a kicsik, az alsó tagozatosoknál órarendbe építve van a napi 
testnevelés óra, köztük tartásjavító torba és népi tánc.

Gál Gyuláné szerint sikerük egyik titka az, hogy a gyerekeken keresztül 
a szülőkkel is megszerettetik a mozgást. Évente két nap kifejezetten az 
egészségé, ilyenkor együtt versengenek egymással a szülők és a gyerekek.

- Immár évek óta együtt járnak a felnőttek a gyerekekkel túrázni, bejár
tuk már szinte az egész országot. Különösebben mozgósítani sem kell a 
túrákra, hihetetlen lelkesedéssel vesznek ezen részt a szülők is. Úgy gondo
lom, mindez önmagáért beszél. Mi azt szeretnénk, hogy a tőlünk kikerülő 
gyerekek egy életre magukkal vigyék a mozgás természetességét, annak 
tudatát, hogy ez a mindennapjaik része.

A Béke téri iskola a tömegsport területén elért eredményei mellett szép 
sikereket ért el az elmúlt évben is a városi és megyei versenyeken. A leány 
röplabda csapatuk a városban a második lejobbnak bizonyult,míg a focisták 
nem találtak legyőzőre a városban. Sőt, Szabó Mihály elhódította a gólkirá
lyi címet, míg a legjobb kapusnak szintén Béke téris diák bizonyult, Hevér 
Szabolcs. Az idén ballagott nyolcadikos Domokos Győző a megye legjobb 
asztaliteniszezőjének bizonyult, míg kislabdahajításban két diákjuk szere
pelt szépen, Martinovics Szilvia és Lakos Tibor.





Az általános iskola a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola gyakorlóiskolá
jaként működik, ennek ellenére a tanulók egészséges életmódja, sportolása 
nem megoldott. A 437 gyerek kénytelen nélkülözni a tornatermet, csak egy 
kis udvarral rendelkeznek. Itt, valamint az iskola folyosóin tartják a testne
velés órákat. Az iskolában 1987-ben megalakult a DSK, melynek a tanulók 
nagy része tagja. A fő sportágak: az atlétika, az úszás, a torna, az asztali- 
tenisz és a labdarúgás. A mostoha körülményeket, és az alig megfelelő 
szertári ellátottságot sok-sok ötlettel próbálják pótolni. Rendszeresen 
szerveznek télen sítáborokat, tavasszal és nyáron kirándulásokat, nyári 
táborokat. Cserébe a tanulók kiemelkedően szerepelnek a városi, a megyei 
és az országos versenyeken. Több értékes helyezést hoztak el a fiúk és a 
lányok a tornász csapatbajnokságokról, de eredményesen szerepeltek az 
úszó- és asztalitenisz versenyeken is. Sajnos a mindennapos testnevelés 
bevezetése egyelőre csak vágyálom, ehhez megfelelő helyiségekre, tor
nateremre lenne szüksége az iskolának. Több ízben pályáztak már, de eddig 
nem kerültek sorra. Pedig a 437 gyerek már nagyon várja azt a napot, 
amikor birtokba veheti a tornatermet, s a hozzátartozó labdákat, sportsze
reket.

Magyar Ilona Általános Iskola
Az iskolában mozgalmas és változatos sportélet folyik annak ellenére, hogy 
az ehhez szükséges tárgyi feltételek hiányoznak. Hiszen a 361 gyerek 
kénytelen beérni egy 9x18-as tornateremmel és egy iskolaudvarral. Itt kell 
megszerettetni velük a mozgást, a mindennapi sportolást. Az iskolában 
tanító pedagógusoknak köszönhetően eddig még sikerült megvalósítani az 
elképzeléseket. Az alsótagozatos tanulók mindennapos testnevelésen 
vesznek részt, a felsősök közül sokan egyesületekben sportolnak. Az 
iskolában 1986-ban alakult meg a DSK, s a tanulók örömmel vesznek részt 
a munkában. Főleg három sportágban eredményesek: a kosárlabdában, az 
atlétikában és a tornában. A kiváló felkészítésnek megvan az eredménye is, 
megyei és országos versenyeken előkelő helyezéseket érnek el az iskola 
tanulói. 1993-ban Túróczi Mónika a karate-világkupán első helyezést ért el, 
röplabdában a lányok megyei másodikak voltak. Az iskola legnagyobb célja 
az, hogy belátható időn belül új tornaterem épüljön, mert hosszabb távon 
csak így lehet biztosítani a mindennapos testnevelési órákat, s az ered
ményeket. A fiatal szervezetnek szüksége van a napi mozgásmennyiségre, s 
az iskola mindent megtesz azért, hogy ezt ki tudja elégíteni. Pályázaton 
vesznek részt, s az így elnyert pénzekből vásárolnak sportfelszereléseket.

Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola
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Móra Ferenc Általános Iskola
Az iskolában a Diák Sport Kör 1987-ben alakult meg 160 fővel. Azóta 

ez a szám már növekedett, s a 610 iskolai tanuló nagy része aktív tagja a 
sportkörnek. A sportoláshoz a feltételek nem teljesen ideálisak, a tornater
met minden órán felezni kell, s így egyszerre két osztály lehet a teremben. 
A szertári ellátottság jónak mondható, bár folyamatos felújításra szorul. Új 
sporteszközök, labdák vásárlását tervezték be a következő időszakra. Az 
iskolában három sportágat űznek magasabb színvonalon, a fiú és leány 
kosárlabdát, az asztaliteniszt és a labdarúgást. Ezek feltételei adottak, s van 
hagyománya az iskolában. Legnagyobb sikerük az országos diákolimpián 
volt, ahol a kosárlabda leány csapat az országos harmadik helyet szerezte 
meg. Természetesen igyekeznek minden versenyen részt venni, s ezekről 
általában értékes helyezésekkel térnek haza. Az iskola igyekszik meg
teremteni az atletizálás feltételeit is, jelenleg a távolugró gödör és a hozzá 
tartozó nekifutó sáv építése folyik. A mindennapos testnevelés bevezetése 
fokozatosan történik meg, bár a megfelelő hely hiánya gondot okoz. Ezen 
különféle ötletekkel igyekeznek segíteni. Nagyszerű kezdeményezés volt az 
iskola részéről, hogy az elsős és az ötödikes tanulókat sportorvos vizsgálja 
meg, így lehetőség van esetleges mozgásszervi betegségek kiszűrésére, s 
arra is, hogy megállapítsák: mennyit fejlődtek, erősödtek négy év alatt a 
tanulók.
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Egy iskola a városban, ahol jól sáfárkodnak a lehetőségekkel. Az 540 fős tanu
lóifjúság nagy része valamilyen sportot űz, vagy versenyszerűen sportol. 
Népszerű az atlétika, a torna, a kosárlabda, a röplabda, a cselgáncs és a labda
rúgás. Az iskolai DSK 1986-ban alakult meg 230 fővel. Ebben az iskolában is 
hagyományosan rosszak voltak a körülmények a sportolásra, de ezután egy 
pályázat révén új tornatermet építhettek. Ennek átadására 1994. decemberben 
került sor. A szertári ellátottság jónak mondható, ennek ellenére az isko
lavezetés lehetőségeihez mérten segíti a testnevelők munkáját. Az alsó tagozat
ban a gyerekeknek heti négy testnevelési órájuk van, amihez egy délutáni 
kötelező sportfoglalkozás járul. A felső évfolyamokban heti három óra van, 
emellett az iskola délutáni edzéslehetőséget biztosít több sportágban. Ez meglát
szik az eredményeken is, a Citius, Altius, Fortius elnevezésű olimpiai vetél
kedőn az iskola az országos ötödik helyet szerezte meg. Szép sikereket értek el 
atlétikába^, tornában és az országos Toldi-kondi versenyen is. Távlati célként 
szerepel sítábor megszervezése, amivel hagyományt szeretnének teremteni az 
iskolában, valamint bázisiskolának felfejleszteni a labdarúgást. Ezzel a város
ban az első olyan iskola lenne, amely támogatja a kecskeméti labdarúgást. Az 
újonnan elkészült tornaterem pedig lehetővé teszi majd, hogy a mindennapos 
testnevelés bővüljön, s azok is bekapcsolódjanak a DSK munkájába, akik eddig 
passzívak voltak.

Kecskeméti Református Kollégium 
Gimnáziuma

1990-ben, 42 évi kényszerszünet után indították újra az oktatást a Református 
Kollégium Gimnáziumában. Mára 16 osztályossá fejlődött fel az iskola, az 
oktatás 4 és 6 osztályos keretben valósul meg. Az iskola jelenlegi létszáma 557 
tanuló, ebből 192 fő a DSK tagja, amit 1991-ben hoztakTétre. Az iskola vissza
kapta az Ókollégium épületét, amelyhez egy 9x18-as tornaterem és egy lebe
tonozott udvar tartozik. Ebben kell megoldani az 557 tanuló sportolási lehe
tőségét, egészséges életmódra való nevelését. Új iskola lévén a sportszertár 
fejlesztése folyamatos, jelenleg gyenge közepesnek mondható. Ennek ellenére 
élénk sportélet folyik a gimnázium falai között, leány és fiú röplabda, kosárlab
da, vívás, természetjáró szakosztály és labdarúgás. Az iskola megalakulása után 
két évvel a fiú röplabdacsapat bejutott az országos Diákolimpia nyolcas döntő
jébe, ahol a 7. helyen végeztek. Egy évvel később a lányok is bejutottak a dön
tőbe, s mindkét csapat a 6. helyen végzett. Az iskola a szűkös sportolási 
lehetőséget sok-sok téli és nyári táborral próbálja meg ellensúlyozni. Télen 
sítábort szerveznek, nyáron vízitáborba, hátizsákos vándortáborokba mehetnek 
a diákok. A két röplabdacsapat tagjai edzőtáborban készülnek fel a versenyekre. 
Az iskola aktívan vesz részt az országos vívóversenyeken is. Az iskolában heti 
2 illetve 3 testnevelési óra van, de emellett minden reggel és minden délután 
diáksportköri foglalkozásokat tartanak.

Tóth László Általános Iskola
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II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Kecskemét városának egyik fiatal iskolája a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola, ahová a legtöbb kecskeméti gyerek jár. Az 1982-ban áta
dott oktatási intézmény már a kor követelményeinek megfelelően tágas 
sportcsarnokkal épült fel, amely az év jelentős részében hazai é̂s 
nemzetközi sportversenyeknek ad otthont. így nem véletlen, hogy az iskola 
testnevelése és sportja mindig is meghatározó szerepet játszott a város és a 
megye sportéletében. Köszönhetően ez a régi Rákóczi iskolában dolgozó 
Dragolovich Gyula testnevelő tanárnak, aki elsősorban labdarúgással és 
kézilabdával ért jelentős eredményeket. Az új iskola átadásával megtartot
ták a régi sporthagyományokat, és a nemzetközi méretű sportcsarnok 
felépítésével megfelelő lehetőséget láttak a korábban kialakult hagyo
mányok őrzésére.

Ez elsősorban továbbra is a labdarúgásra és a kézilabdára épült, de mel
lette megjelent számos más sportág is. Nagyon komoly szervező és szakmai 
munkával sikerült az uj iskola fennállásának 8. évében először országos 
kézilabda döntőbe jutni. Más sportágakban is jelentős sikereket értek el az 
iskola diákjai: birkózásban Tanács Zsolt országos bajnok, Ivánovics Ger
gely magyar válogatott, többszörös nemzetközi győztes úszó. O két alka
lommal - 1991-ben és 92-ben megkapta a Magyar Köztársaság Jó tanuló, jó 
sportoló címet. Ugyanezt ezt az elismerést 1993-ban megkapta egy másik 
fiatal, nagyon tehetséges diákjuk, Vámos Viktor, aki nemzetközi 
minősítésű sakkozó. Turzó Attila hasonló szép sikereket ért el. Triatlonban 
és úszásban az elmúlt két évben országos döntőn szerepelt az iskola csapata, 
vízilabdában területi 2. helyezést értek el a gyerekek az elmúlt esztendőben.

Szakállas Ferenc a magyar ökölvívó válogatottcsapat tagjaként több 
jelentős nemzetközi sikert ért el, jelenleg a profi ökölvívás egyik 
kiemelkedő alakja. Az iskola méltán büszke az intézményben felnevelt 
kézilabdásokra, akik magyar ifjúsági- és serdülő válogatottak.
Név szerint: Berényi Béla, Somodi Zoltán, Fazekas Nándor / ifjúsági 
válogatottak/ Szeghalmi Dávid, Kovács László, / magyar ‘serdülő válogatot
tak/
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Az iskola hírnevét öregbíti, hogy minden más sportágban is részt 
vesznek városi megyei versenyeken, több alkalommal nyerték meg a 
megyei atlétikai bajnokságot. Minden lehetőséget megragadnak, hogy 
tömegsportszintű megmérettetéseken is részt vegyenek.

Labdarúgóik sikeresen képviselték iskolájukat az országhatárokon kívül 
is, például Franciaországban és Dániában. Hazai mezőny előtt sem kell szé
gyenkezniük, többször eljutottak már a megyei döntőbe.

Az iskola gondot fordít arra, hogy minél egészségesebb gyerékek fejez
zék be náluk általános iskolai tanulmányaikat. Ezért a testnevelést kiemelt 
óraszámban oktatják első osztálytól kezdve. A speciális, sportos osztályaik
ba az óvodai felmérések alapján kerülnek a gyerekek.

Emellett a mozgás örömét adja a népitánc foglalkozásuk is, amelyet 1-5 
osztályig választhatnak a gyerekek.

Télen már hagyomány a saját korcsolyapálya. 450 pár korcsolyával ren
delkeznek, melyet a diákok bérelhetnek. Évek óta hagyomány a téli sítúra 
is, elsősorban Szlováiába indulnak januárban a fiatalok. A széles, sokszínű 
választék azt igzaolja, a város legnagyobb iskolája, amelyet jelenleg 940 
gyerek látogat naponta, nem csak szavakkal tesz a jövő generáció 
egészségéért.

VICTORIA Kerskedelmi Kft. 
Vas-Műszaki Áruház

Kecskemét, Izsáki út 3.
Tel.: 76/486-608, Tel./Fax: 76/484-506

(Bejárat a Sport u. felöl, a SAUNA Hotellel szemben)

Vas-Műszaki Áruházunkban megtalálható:
mindenféle háztartási áru, 

f ü rdöszobafelszerelés, 
fitting áru, 

horg. és fekete huzal,

zártszelvény,
betonacél,
gázkonvektor,
kályha.

Nyitva tartás: tl-P: 7-16 óráig, P: 7-14 óráig, Szó: zárva
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Csipero várja a gyerekeket

Üres volt az idén nyáron a város főtere. Hiába 
volt itt Hírős fesztivál, hiába népesítették be 
időnként a nagytemplom tövét együttesek, 
zenekarok, valami hiányzott. Az a gyerekzsivaj, 
ami immár évek óta minden második esz
tendőben szervesen hozzátartozik a város 
képéhez, egybeforrt vele. Természetesen az 
Európa Jövője Nemzetközi Gyermektalálkozóról 
van szó, amely 1995-ben már harmadik alkalom
mal várja kontinens országaiból hozzánk sereglő több ezer gyereket.

Szinte hihetetlen, hogy már négy esztendeje annak, hogy az akkor 
választási lázban égő ország egyik nagyvárosában néhány ember összedugta 
a fejét, s azt mondták, hogy próbáljunk meg valami újat. A hőskorszak ütán 
mára révbe ért az egyesület. A két szobás szűk irodát felváltotta a Civil 
Szervezetek Háza / de erről majd később/, Csipero kinőtte a várost, ma már 
Kecskemét környéki települések sora csatlakozik hozzájuk, sőt, mivel a 
barátság és a szeretet nem ismer határokat, megyénkén túli gyerekek is úgy 
gondolták, hogy ők is szeretnének részesei lenni a gyermekkamevál forga
tagának.

Sajnos, a hét szűk esztendőben arra nem jutott sem pénz, sem ember, 
hogy megörökítsék az első gyermektalálkozó eseményeit. Az 1993-as 
találkozóról is csak egy szűk válogatás készülhetett. Az egyesület reményei 
szerint a kisgyerekkorból fiatallá serdült egyesület a jövőben már folyama
tosan tud tájékoztatást adni szép és örömteli eseményeiről.

De nézzük szép sorjában. 1990-ben, a megyei művelődési központ egyik 
munkatársa gondolt egy merészet, hívjuk ide Európa gyermekeit. Lássák 
őket vendégül magyar gyerekek, akik a következő évben elutazhatnak hoz
zájuk, megismerve más országok kultúráját, szokásait, hagyományait, nem
zeti kincseit.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a kezdetektől felkarolta az egyesület 
törekvéseit, felismerve, hogy az Európához való csatlakozás egyik legegy
szerűbb és leghitelesebb módja az, ha gyerekek közvetítik az egyes orszá
gok közti közeledés üzenetét. 1990 őszén a megye átadta az Európa Jövője 
Egyesületnek a volt megyei rendező iroda felszerelését. Ezzel jutott 
Kecskemét egy állandó színpadhoz, amelynek értéke megközelíti az 
egymillió forintot. Kecskemét városa anyagilag nem tudta támogatni az
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egyesületet, így ismét a megyei közgyűlés volt az, amely az első találkozó 
alaptőkéjét előteremtette, 500 ezer forinttal.

1991 júliusában első alkalommal hangzott el Szénási Bertalan dala, a 
Csipero csupa szív, csupa jó, amelyet ma már azok a gyerekek is ismernek a 
Lajtán innen és túl, akik esetleg soha nem jártak Kecskeméten. A találkozó 
kedves figurája lett a Csipero madárka, amely úton, útfélé feltűnik a fesz
tivál forgatagában. A dal, az embléma, mind fiatal, tenni akaró lelkes 
csiperosok keze munkáját viseli. A madárkának már a gyerekek adtak 
nevet, s a Csipero dal sem angolul és magyarul csendül csak fel a találkozó 
idején, már ismerik dánul is a gyerekek.

Az első találkozó után új helyre költözött az egyesület, távozniuk kellett 
addigi otthonukból, a művelődési központból. Ekkor ismét a megyei köz
gyűlés mint az egyesület keresztapja vállalta a segítséget. A kéréstől alig 
három nap telt el, s máris megkaptak két szobát a megyeháza épületében. 
Komoly segítséget nyújtott, hogy bérleti díj nélkül vehették igénybe az alig 
25 négyzetméteres helyiséget, melyhez kaptak telefon vonalat.

Az 1993-as találkozóra már a kontinens 19 országából érkeztek gyere
kek. A vendéglátó gyerekek lázas készülődés közben mit sem tudtak arról, 
milyen erőfeszítéseket tett az egyesület azért, hogy minden program a 
helyére kerüljön, hogy minden gyerek úgy érezze, csak neki szól a fesztivál. 
A megye újabb félmilliós támogatása mellett ekkor a város öt millió forin
tos hitellel adott támogatást ahhoz, hogy a lelkesedés mellett anyagi muní
cióval is rendelkezzen a fesztivál előkészítő csapata.

Az 1993-as nyár megnyitó ünnepsége jól jellemezte az egész fesztivál 
hangulatát. A két legfiatalabb résztvevő vehette át két hétre Merász 
Józseftől, Kecskemét város polgármesterétől a város kulcsát. A véletlen úgy 
hozta, hogy egy francia néger kisfiú és egy krími kislány emelhette magas
ba a kulcsot, kimondatlanul is szimbolizálva, hogy kelettől nyugatig nemre, 
fajra való tekintet nélkül egymáshoz tartozunk. Boldogan és önfeledten 
szórakoztak két héten át egymás mellett a belga artista csoport tagjai, a 
szlovén táncosok, a török gyerekek, a svéd középiskolások, az erdélyi 
iskolások, hogy csak néhányat emeljünk ki. A tíz napos programban min
denki megmutatta azt, amit láthatatlan tarisznyájában magával hozott. A 
város főterén együtt tanultak táncolni, énekelni a népek fiatal követei, 
bizonyítva azt, hogy nyelvi nehézségek nélkül is értjük egymást. Magyar és 
külföldi gyerekek együtt főztek bográcsgulyást, pancsoltak a szabad
időközpontban, ismerkedtek a megye szép tájaival. Volt itt lovaglás, mú
zeum látogatás, minden, ami csak elképzelhető. A gyorsan elröppenő napok 
végén szabályos autóbusz konvoj indult el Kecskemétről a fővárosba, hogy 
az utolsó napon még megmutassuk vendégeinknek gyönyörű
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Budapestünket is. Sokan el sem hitték volna, hogy leállt a forgalom 
Budapesten, amíg harminc autóbusz végighaladt az utakon.

Visszatérve a kecskeméti napokra,, az egyesület a fesztivál idejére 
beköltözött, a Liberté kávéházba, amely hosszú idő óta üresen árválkodott a 
főtéren. A csiperosok főhadiszállást csináltak az épületből. Itt teljesítettek 
szolgálatot azok, akikről talán kevesebb szó esik, mint kellene. Azok, akik 
nélkül nem jöhetett volna létre ez a csoda, amit úgy hívnak, gyermekfesz
tivál. S hogy kik ők?Farkas Gábor, az egyesület lelke, ügyvezető elnök - aki 
mindig, mindenütt ott van, Kis János, evangélikus lelkész, az egyesület 
elnöke, Falusi Jánosné, Erzsiké, aki a nap 24 órájában is ugyanolyan ked
vesen veszi fel a telefont, és mondja el ugyanazt huszadszor, és persze a 
futárok, a négy örökmozgó gyerek, aki gyalogosan, vagy biciklivel - az ő 
szóhasználatukkal élve gépesített alakulatként - állandóan úton voltak, 
hozták-vitték a a fontos üzeneteket, kerestek meg a leglehetetlenebb helyen 
is embereket. Gáncs Gábor, Kriston Vizi Gábor, Pető András és szerint az 
ő munkájuk igazán férfi munka, el se tudnák képzelni, hogy lányok is 
végezzék ezt a felelősségteljes feladatot. Külön kis kasztot alkotnak, úgy 
gondolják, már új tagot nem is szívesen vennének be a csapatba, hiszen a 
helyismereten kívül ehhez rutin is kell, azzal pedig csak ők rendelkeznek.

Az idei év is úgy indult, mint a többi, közben azonban sok minden 
történt. A kecskeméti gyerekek felkerekedtek és elindultak a szélrózsa min
den irányába, hogy meglátogassák barátaikat, tavalyi vendégeiket. 
Mindenki épen egészségesen érkezett haza, sok-sok élménnyel megrakod
va. A nyár végének legörömtelibb pillanata az volt, amikor augusztus 26-án 
felavatták Kecskeméten a Civil Szervezetek Házát. A volt csecsemőotthon 
épületét Kőtörő Miklós, a Megyei Közgyűlés elnöke adta át az Európa 
Jövője Egyesületnek azzal, hogy a ház legyen a civil szervezeteke valódi 
otthona. Az egyesület öt évre bérleti díj fizetése nélkül kapta meg az ingat
lant, amelyben helyet kaptak mások is, az álláskeresők a nyugdíjasok. 
Otthonra leltek a házban olyan szerveződések is, amelyekről talán keveseb
bet hallottunk. Ezek közé tartozik a Csillagszemű Alapítvány, mely a 
határainkon túl élő magyar óvónők segítését tűzte ki célul. Éppen utolsó 
lendületét vette az alapítvány ahhoz, hogy elinduljon a jövő évi találkozó 
előkészítése, melyben komoly szerepet szántak a határainkon túl a magyar 
óvodák megtartásáért küzdő óvónőknek, amikor megtört az egyesület 
lendülete. Az állandóan megújuló, önmagát folyamatosan gerjesztő, néha a 
lehetőségein is túl vállaló egyesület megtorpant, néhány napra megállt az 
élet., hogy aztán folytatódjék tovább. Farkas Gábomé, mindenki Andreája, 
az alapítvány szervezője, maga is gyakorló óvópedagógus váratlanul 
elment.... Az Európa Jövője Egyesület a fájdalom pillanatai után azonban
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tovább folytatta a munkát, ám ma már valamennyien tudják, legnagyobb 
érték közt mind között, amit létrehoztak, az egyes ember, akire vigyázni 
kell, mert kincs, visszahozhatatlan, meg nem ismételhető csoda.

1995 július 8-17-e között ismét benépesül a város főtere, zsivajtól lesz 
hangos a nagytemplom környéke, eljönnek a gyerekek a kontinens orszá
gaiból. Még át sem léptük a 95-ös év küszöbét, és máris jelentkező városok 
tucatjai írtak, szívesen lennének itt.

Csipero pedig válaszol, vallva Tamási Áron szavait, “ azért vagyunk a 
világon, hogy valahol otthon legyünk benne...”

Nagy Ágnes

Kerényi József átveszi Kis Jánostól az Európa Jövőjéért díját
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Vásárhelyi Pál Általános Iskola

A viszonylag fiatal iskola életében kezdettől fogva meghatározó tényező 
volt a gyerekek edzettségi fokának figyelemmel kísérése, az, hogy biztosít
sák számukra a mozgás, a testedzés lehetőségét. Az iskola tanulói élnek is 
vele, az 1989-ben megalakult DSK-nak 425 tagja van. A tárgyi feltételek 
megfelelőnek mondhatók, viszonylag tágas tornaterem áll a tanulók ren
delkezésére. Emellett van egy torna szoba is, ahol fizikai erőfejlesztésre 
nyílik lehetőség. Az iskolában rövid idő ellenére is hagyománya van az atlé
tikának, a labdarúgásnak, a turisztikának, és a fiú valamint a leány röplab
dának. A röplabdacsapat kezdettől fogva ott van az országos korcsoportos 
döntőben, s onnan mindig értékes helyezésekkel térnek haza. Ugyanez 
mondható el az atlétikáról is, akik megyei és az országos versenyeken egyé
ni és csapathelyezéseket értek el. Négy éve országos hatodik helyezést ér
tek el a fiú röplabdások a III.korcsoportban, majd rá egy évre megismé
telték a szép eredményt. A II. korcsoportos fiúk 1992-ben országos negye
dikek lettek. 1993-ban Horváth Zoltán ért el fényes sikert, cselgáncsban 
második lett. Ugyanebben az évben Puskás Beatrix karate bajnoki címet 
szerzett.

A mindennapos testmozgás megvalósításaként alsó tagozatban minden
nap van testnevelési óra. A hagyományos mozgási lehetőségek mellett szá
mos egyéb lehetőséget is kínál az iskola, például a ritmikus sportgim
nasztikát. Mint Császár Cirill, az iskola igazgatója elmondta, fontosnak 
tartják azt is, hogy lakóközösség életében is meghatározó szerepet játszanak 
az intézmény sportlétesítményei. A Petőfi városban lakók előtt mindig nyit
va áll az iskola.

A vásárhelyis gyerek eljutnak telente sítáborokba, melyeknek uticélja 
Ausztria, illetve Szlovákia. Jövő évtől a tervek között szerepel a teniszokta
tás beindítása. Az iskola tanulói olyan sportágakban is jeleskednek, ame
lyekről talán a közvélemény kevesebbet tud, így van műlovaglásban 
kiemelkedően szereplő diákjuk csakúgy, mint BMX országos bajnokuk, 
vagy lánysúlyemelőjük. A szép. sikerek mellett keresik a továbblépés irá
nyait. A közeli tervek között szerepel a fiú röplabdások dobogóra várása az 
országos döntőben. Az idei tanévben a lányokat is a döntőbe várják. Céljuk 
mindemellett az, hogy egészséges, a mozgásban örömet lelő gyerekek 
kerüljenek ki az általános iskolából.
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Arany János Általános Iskola

Mostoha körülmények mellett nagyszerű eredmények - jellemezhetnénk 
az Arany János Általános Iskolát. Csak egy kisméretű tornatermük van 
(9x18-as), amelyben nincs se nyújtó, se korlát, se gyűrű. Az iskola nem ren
delkezik sportszertárral sem, az eszközöket, labdákat egy ideiglenesen levá
lasztott folyosórészben tárolják. Mindezek ellenére nagyon is él a sport az 
iskolában, atlétikában, leány kosárlabdában valamint leány és fiú röplab
dában kiemelkedő eredményeket értek el a korosztályos bajnokságokon. 
Elmondható, hogy a mostoha körülmények ellenére az iskola eredményei 
tekintélyt parancsolóak!

Az iskola DSK 1988-ban alakult meg 250 fővel, s felvállalta, hogy meg
próbál vonzó programokat teremteni a tanulók számára a sport, a testmoz
gás területén. A sportkör lehetőségeihez mérten működik, s tervei között 
szerepel egy megfelelő méretű tornaterem megépítése, valamint az udvari 
sportpályák felújítása, és a sporteszközök lecserélése. Ez utóbbi égetően 
szükséges lenne, mert a gyerek a labdákon, erősítő eszközökön keresztül 
szereti meg a sportot. A teremhiány gátat szab a mindennapos testnevelés 
bevezetésének, de ezen úgy igyekeznek segíteni, hogy a heti három óra test
nevelés mellett tömegsport rendezvényeket, különböző sportágak edzési 
lehetőségeit biztosítják a gyerekeknek. Az iskola bízik abban, hogy a 
feltételek hamarosan javulni fognak, s még több jó eredményt érhetnek el.

Akik a sikereket szállítják
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Kiemelkedő sporteredmények az 1993/94-es tanévben:
Atlétika

Megyei futó csapatbajnokság, fiú II., leány I. hely
3 próba csapat, megyei fiú II. hely
4 próba csapat, megyei fiú II. hely
5 próba csapat, megyei fiú II. hely
5 próba egyéni, megyei fiú III. hely, Farkas Andor
5 próba egyéni, megyei leány I. hely, Baksa Szilvia
Mezei futás II. korcsoport fiú egyéni, megyei III. hely Szabó Tamás
Mezei futás fiú csapat II. korcsoport, megyei I. hely Szabó Tamás,
Pintér András, Török Árpád, Benkovics Gábor
Mezei futás leány csapat III. korcsoport, megyei III., országos X. hely, 
Baksa Szilvia, Steimetz Szilvia, Trungel Csilla, Vlaszák Olivia 
Mezei futás fiú III. korcsoport, megyei AI., BIV., országos, IV. hely, 
Farkas Andor, Verebélyi Zsolt, Tóth László, Bállá Norbert, Csala Bemát 
3x600 méteres leány váltófutás, megyei I. hely, Baksa Szilvia, Steimetz 
Szilvia, Vlaszák Olivia, Trungel Csilla
3x1000 m-es fiú váltófutás I. hely, Farkas Andor, Tóth László, Vere
bélyi Zsolt, Csala Bemát
Lánchíd termatlétikai verseny, Darvas Kupa I. hely 

Egyéni versenyzék eredményei:
Asztalitenisz: Pintér András, bartus Csaba, Kókai Ágnes, Márkus Enikő 

korosztályuk és magasabb korosztályok versenyeinek győztesei.
Úszás: Tóth Tibor megyei Diákolimpián két úszásnem bajnoka.
Cselgáncs: Bársony Zsolt serdülő országos rangsorverseny I. hely, 

Nagysolymosi Sándor Diákolimpia országos bajnokság I. hely, 
egyesületi versenyek országos bajnokság I. hely.

Kosárlabda: Diákolimpia leány II. korcsoport országos döntő III. hely, 
Herceg Éva, Nagy Edina, Bardóczki Judit, Kocsis Nóra, Szabó Szilvia, 
Adamik Zsanett, Zsigár Dóra, Pólyák Melitta, Végh Andrea, Pálvölgyi 
Tímea, Fűrész Diána  ̂Baló Ágnes.

Röplabda: fiú II. korcsoport Diákolimpia országos bajnokság I. hely 
Borsos Szabolcs, Szabó Tamás, Szűcs Péter, Török Árpád, Benkovics 
Gábor, Papp Béla, Szabados Szabolcs, Nagy Péter.

Fiú III. korcsoport Diákolimpia országos bajnokság I. hely, Verebélyi 
Zsolt, Csala Bemát, Tóth László, Németh Balázs, Farkas Andor, Kocsis 
Tamás, Bánhegyi Péter, Tonté Tamás, Kovács Sándor.
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Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Kecskemét legrégibb lakótelepeként épült meg a volt Leninváros, mely 
iskolát is kapott. A Leninváros név ma már eltűnt, mint ahogyan az 
évtizedekkel ezelőtt épült házakról is kiderült, hogy elavultak. Egyetlen 
dolog volt, ami túlélte az idők változásait, sőt újult erővel ma is a városrész 
egyik legjelentősebb tényezője, ez pedig az általános iskola. Kecskemét 
talán egyik legnagyobb sporthagyományokkal rendelkező általános iskolája 
a Vörösmarty, vagy ahogyan még ma is sokan emlegetik, a Leninvárosi 
iskola. Ma 354 diák koptatja az iskolapadot, akiknek többsége rendszeresen 
sportol. 1987-ben 544 fővel alakult meg a Vö-rösmarty DSK elődje a 
Leninvárosi DSK.

Minden diák számára a legnagyobb élvezet, ha kiszabadulhat az iskola 
falai közül. A szabadidő eltöltésében hosszú évek óta kialakult hagyomá
nyok vannak, túrázás, kirándulás keretében ismerkednek a gyerekek hazánk 
tájaival. Egyebek mellett erről is beszélgettünk Grosán Pál testnevelő tanár
ral.

- Tapasztalatunk szerint a tömegsportrendezvényekre szívesen jönnek a 
gyerekek, legyen szó futásról,kocogásról, kerékpározásról. Mindebben 
szerepet játszik az is, hogy az 1987-es tanévtől kezdve van iskolánkban 
mindennapos testnevelés, órarendbe iktatottan, minden tanulónak tehát 
elsőtől nyolcadik osztályig. A Vörösmarty iskola testnevelési programjának 
koncepciója van. Fő irányvonala az egészségnevelés, amely egy orvosi 
egészségi felméréssel egészül ki.
Módszerünkről tanulmányok készültek, videofilmét készített az OTSH, sza
kemberek részvételével konferenciát rendeztünk, -kapcsolódik be a beszél
getésbe Grosán Pálné, igazgatónő.Országos lapok valamint szakfolyóiratok 
propagálták a “kecskeméti módszert”.

- Van-e országos visszhangja énnek az egyedülálló kezdeményezésnek?
- Valamennyi eddigi országos mindennapos testnevelési pályázaton díjat 

nyert iskolánk. Rendszeresen fogadunk iskolánkban tapasztalatcserére cso
portokat. Nyolc éve beindított “40 perces” módszerünk kapcsán 1995-ben 
országos konferenciát kívánunk rendezni azon iskolák részvételével, 
melyek átvették iskolánk módszerét. A konferenciával kívánunk segítséget 
nyújtani más iskoláknak a mindennapos testnevelés megszervezéséhez.

- B eszéljünk egy kicsi a m indennapokról. A z iskolába já ró  gyerekek  
milyen sportágak közül választhatnak?
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- Diákolimpiái sportág az atlétika és a torna. Alapszintű diákversenyek 
vannak több sportágban is, ezek az atlétika, torna, kézilabda, labdarúgás, 
asztalitenisz. DSK csoportja-inkról se feledkezzünk meg:torna, atlétika, 
aerobik, tartás-javító egészségnevelő csoport.Tanórai sportágak: atlétika, 
torna, kézilabda, kosárlabda.

- Milyen feltételekkel rendelkeznek mindehhez?
- Az 1966-ban átadott lakótelepi iskola egy 9x18-as tornateremmel és 

sportudvarral épült. Ehhez szinte saját erőből -  zömmel társadalmi munká
val -  a pincehelyiségből “szükségtornatermet” alakítottunk ki, mellette 
kondicionáló kisméretű termet az úttörőszobából.A sportudvart ugyancsak 
társadalmi munkával modernizáltuk, pl. kombinált bitumenes kézi-, és 
kosárlabdapálya. Szertárkészletünk egyedülállóan jó. Kondicioná.lógépeink, 
kéziszereink, labdáink nagy számban vannak. Jó feltételeket teremtettünk a 
testnevelés tantárgy tanításához, valamint a sport- és tömegsporttevé
kenységhez.
Iskolánkat szinte az első naptól kezdve a jó testnevelési és sporttevé
kenységéről és eredményeiről ismerik városszerte.

- A kezdetektől fogva  híres volt az iskola a jó  fu tó iró l és tornászairól
- Az iskola fennállásának első két évtizedében a “Leninvárosi” iskola 

három alapsportágának tekinthető sportágban a város legjobbja volt, ezek az 
atlétika, torna, úszás. Az utóbbi évtizedet egy profilváltás jellemzi. A sport
centrikus szemléletet felváltotta egy egészségnevelő centrikus irányzat, 
amelyben döntő szerepet játszik a szabadidős sporttevékenység és az 
egészségügyi prevenció, valamint a rehabilitáció. Ennek ellenére az iskola 
minden évben az országos bajnokságokig is eljuttat csapatot, vagy egyéni 
versenyzőt.

- M elyek voltak a legkiemelkedőbb eredmények?
- Kiemelkedő sporteredményeinket nehéz lenne röviden felsorolni, 

inkább csak néhányat kiemelnénk belőle:atlétikában országos úttörő 
olimpiai, ill.diákolimpiái első bajnokaink: Sajdik Péter 600 m futás,Kertész 
Gábor kisdobos háromtusa Szeverényi Kálmán kislabdahajítás,Vágó Béla 
1000 m futás. Gyenes Klára 500 m futás,Borbély Norbert öttusa egyéni és 
kis-labdahajítás országos csúccsal, amely 115,60 m-rel ma is élő csúcs. 
Emellett több döntős, dobogós, első nyolc közötti helyezéssel büszkélked- 
hetünk.Tomában leány versenyzőink három csapatbajnoki címet, valamint 
több dobogós csapat és egyéni érmet nyertek. Huszonkét alkalommal szere
pelt iskolánk leány tornászcsapata az országos döntőn! Ez egyedülálló a 
leány torna vonatkozásában az egész megyében.
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Úszásban egy csapat-váltó úttörő-olimpiai cím mellett dobogós váltó és 
egyéni helyezéseket értek el úszóink. Kiemelkedő egyéniségeink voltak: 
Bikádi Gábor, Kanyó Tamás, Gál Tibor válogatottságig jutottak.

- A közelm últban a kiugró s ikerek  m elle tt m ind  gyakrabban lehete tt 
olvasni az iskolában fo lyó  tömegsport tevékenységről.

- Az utóbbi években a tömegsportban értünk el kimagasló sikereket. A 
Művelődési Minisztérium és az OTSH által rendezett tömegsport futó 
próbákat rendre nyerte iskolánk, amelyeken 100-200 fővel is résztvettünk. 
Az általunk szervezett “Kiskun Próba” tömegsportakciónkat sokan látogat
ták a város más iskoláiból is.

Az elkövetkezendő években szeretnénk tovább bővíteni teremlehe
tőségünket mégpedig azért, hogy a gyógytestnevelési feladatokat itt az 
iskolában meg tudjuk oldani. Tovább fejlesztjük a síelési feltételeket, 
bővítve a léc és cipő kínálatunkat. Már említettük, hogy a mindennapos 
testnevelést illetően iskolánk nevével egybeforrt a program. Iskolánkat, 
mint az “igazi mindennapos testnevelés” első megvalósítóját ismerik 
országszerte. A “kecskeméti módszer”-ként emlegetett 40 perces tanítási 
órás módszer elterjedőben
van. Iskolánk több évvel meg
előzte a Művelődési Minisz
térium által csak az utóbbi 
egy-két évben megfogalma
zott törekvést, hogy minden 
nap legyen minden tanulónak 
egy testnevelési vagy tested
zési órája.

Vágó Béla a dobogó legfelső 
fokán 1977-ben
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A kosárlabda utánpótlás fellegvára
A Hunyadi János Általános Iskola a város fiatal intézményei közé tar

tozik, hiszen alig két évtizede nyitotta meg kapuit. Már a kezdetektől arról 
is nevezetes volt az iskola, hogy remek utánpótlás nevelés folyt az 
intézményben, zsinórban szállították a középiskolákba a kosarasokat. A mai 
testnevelők is folytatják ezt a hagyományt. Szabó Mihály testnevelő tanár, 
maga is az iskola tanulója volt egykor, vele beszélgettünk a jelenről és a 
távolabbi tervekről.

-Jelenleg 461 tanulónk van, a korábbi években volt hogy ennek a a lét
számnak a duplája is ide járt. Ez a zsúfoltság szűnt meg a Mátyás király 
körúti iskola megépülésével. A hagyományos sportágak mellett több olyan 
lehetőséget is nyújtunk az iskola DSK keretén belül, amelyekből nem ren
deznek városi, megyei, illetve országos versenyeket, de tanulóink igényt 
tartanak rá. Ilyenek például a tenisz, zenés torna, terematlétika, kondi
cionálás, tréfás váltóversenyek.

-Ezekhez a fe lté te lek  is adottak, hiszen a sportcsarnok mellett önerőből 
készült el a szabadtéri teniszpálya.

- Valóban a személyi és tárgyi feltételek mindig is jónak mondhatók 
voltak az iskolában., hiszen több lelkes és magas pedagógiai tudású testn
evelője volt az intézménynek. A tárgyi feltételeket mindig igyekeztünk javí
tani, hol pályázatok útján, hol önerőből. 1988-ban az udvaron kialakítottunk 
a szülők támogatásával és segítségével egy 200 méteres körfutópályát. Két 
évvel később teniszpályát építettünk. Pályázaton nyert pénzeszközökből 
fejlesztettük a szerellátottságot, és ilyen lehetőségek alapján vált valóra egy 
kis kondicionálóterem kialakítása, berendezése.

- A z iskola jó  hírnevét sportsikereinek is köszönheti. M ennyit őrzött meg 
hajdani sikerekből a mai intézmény?

- Kezdettől fogva sportos iskola voltunk. 1976-86 között testnevelés 
tagozatos iskolaként működtünk. Sok szép és kiemelkedő eredményt értek 
el az iskola tanulói nem csak a városi, hanem a megyei, sőt az országos 
bajnokságokon is. Egyes sportágakban, például kosárlabdában korosztá
lyos és felnőtt válogatottat is adott az iskola. Később, a tagozatos rendszer 
megszüntetésével a mindennapos testnevelés került előtérbe. A Hunyadi 
megtartotta sportos jellegét, és a népi tánc és a népi játékokkal karöltve 
minden tanulónk napi 40-45 percet mozog, megismerkedik a sportágak 
alapjaival. Mindez megalapozhatja azt, hogy később megfelelő 
mozgáskultúrával rendelkezzen.

Hunyadi János Általános Iskola
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- Többször emlegettük m ár a sportos iskola jelleget, idézzünk f e l  néhány  
fényes eredm ényt!

-Nem csupán kosárlabdában iratkoztunk fel gyakran a győztesek közé. 
Büszkék vagyunk sakkozóinkra, atlétáinkra, tornászainkra. Nehéz lenne 
minden szép sikert felsorolni így csak valóban néhányat emelnék ki. 
1980/81 -es tanévben országos bajnok lett lány kosárlabdacsapatunk. Öt 
évvel később a lányok megnyerték az úttörő-olimpiát. Megyei és területi 
kosárlabda bajnokságokon szinte mindig az elsők között voltak a fiúk és a 
lányok is. A kosarasok mellett szép eredményeket könyvelhettek el sík
futóink és sakkozóink.

- N éhány éve alakult ki osztrák testvériskolai kapcsolatuk. A hartbergi 
iskolások is hasonlóan sportosak?

- Feltételeik egészen mások, sokkal jobb körülményeik vannak. Évente 
többször is ellátogatunk egymáshoz, és barátságos kosármeccseket vívunk. 
Természetesen a folyamatos utánpótláshoz elengedhetetlen az, hogy minél 
kisebb korban kiválaszthassuk a tehetséges gyerekeket.Ezért terveink között 
szerepel, hogy már az óvodában felmérnénk a gyerekek képességeit. A test
nevelésben is szeretnénk előrelépni a csoportbontásos oktatási felé. A tehet
ség-gondozáshoz ugyanis itt is jó’lenne, ha 10-12 gyerekkel tudna foglal
kozni egy testnevelő

- Nem ejtettünk még szó t a szabadidős program jaikról?
-Gyakran járunk túrázni a gyerekekkel, nyáron rendszeresen a táboraink. 

Újdonság, hogy 1994-ben 25 gyereket sikerült beavatnunk a síelés 
rejtelmeibe. Reméljük, hogy ezeknek folytatása nem marad el a következő 
években sem.
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Bolyai János Gimnázium

Úgy tűnik, a képlet egyszerű, végy egy tervezőt, aki nem csak a diákok 
szellemi képzésére gondol, hanem vele egyenrangúnak tekinti a fizikai, testi 
képzést is. Adj hozzá egy építészt,aki mindezt megvalósítja. Szükség van 
egy előrelátó igazgatóra, aki felismeri a lehetőségeket, s néhány, a szak
májának élő testnevelőre, aki mindezt megvalósítja. Ezeket az embereket 
ötvözd össze, s kapsz egy olyan gimnáziumot, ahol minden adott a színvo
nalas munkához.

Végre egy iskola, amely elmondhatja magáról, hogy átlag feletti 
lehetőségekkel rendelkezik, úgy tárgyi, mint a személyi feltételeket illetően. 
Már az iskola megalakulásakor létrejött a DSK, 138 taggal. Azóta ez a lét
szám folyamatosan bővül. Az intézmény megnyitásakor újítással lepték 
meg a várost, ez volt az első olyan középfokú tanintézmény, ahol sport-
tagozatos osztály indult. Meg is lett az eredménye, hiszen az iskola orszá

gi
gosan is bizonyította, hogy jó tanulás mellett jó sportolók is lehetnek. Az 
iskola hat tanulója kapta meg a Magyar Köztársaság Jó tanuló-jó sportoló 
címet: Kéri Krisztina, Iványi Dalma, Vörös Róbert, Rónai Péter, Szabó 
Katalin és Gálig Tamás.

A Bolyaiban kiemelkedő munka folyik a következő sportágakban: atléti
ka, kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás és torna. A szakmai munka 
szintjét jelzik az eredmények is: atlétikában a lányok országos bajnokok let
tek^ külön megnyerték még a magasugrás országos bajnokságát is .

Kosárlabdában a leányok a IV. és V. korcsoportja is országos bajnok 
lett, de kézilabdában és labdarúgásban is az első hat között végeztek. Úszás
ban Ivánovics Gergely szállította az aranyérmeket, de atlétikában is voltak 
egyéni helyezettek az országos bajnokságokon. Szabó Katalin magasugrás
ban lett országos negyedik, Vörös Róbert 800 m-en szerezte meg a II. 
helyet. Erdős Anita harmadik lett az országos viadalon a 100 m-en, Kiss- 
Rabata Szimonetta szintén harmadik helyezést ért el a magasugrásban. 
Hasonlóan szép sikereket értek el a leány és fiú váltók tagjai, egyaránt a 
dobogó harmadik fokára állhatták az országos bajnokságon.

Iványi Dalma és Kosjár Lea pedig az ifjúsági Európa Bajnokságon 
erősítette a magyar válogatottat kosárlabdában. A sikerek természetesen 
nem szorítják háttérbe a szakmai munkát, a szakemberek jól tudják, az
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újabb sikerekért tenni, áldozni kell. A már meglévő tárgyi feltételeket 
tovább kívánják javítani, szeretnék felújítani a kosárlabda palánkokat, futó
folyosóra lenne szükség. Az anyagi lehetőségek előteremtésén most 
fáradoznak. Minden télen sítáborokat szerveznek, melyre átlagosan 70-80 
fő szokott jelentkezni. Nyaranként másfél hónapig vízitáborban vannak a 
diákok, s a hetes turnusok nagyon népszerűek. Egyszerű ötletnek tűnik, de 
sok helyen nem jut eszébe senkinek, hogy télen korcsolyapályát lehet 
csinálni. Itt ez a lehetőség is adott a diákoknak. Sajnos a mindennapos test
nevelés megvalósítása itt is akadályba ütközik, de a sporttagozatos osztályt 
ez nem érinti. Az iskola keresi a lehetőségeket, s remélik, hogy hamarosan 
ezt is meg tudják valósítani.

SPORTKALENDÁRIUM 1995 125



Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Hosszú évtizedeken át nehéz lett volna elképzelni a város diák
sport életét a kadás röplabdások nélkül. A 70-80-as években három 
alkalommal is az ország legjobbjainak bizonyultak a lányok. 
Ahogyan azonban az egyesületek életében is a sikeres időszakokat 
hullámvölgyek követik, úgy nem lehet éveken át azonos egy iskola 
sportélete sem. A kecskeméti Kada Elek Közgazdasági Szakkö
zépiskola szűkös lehetőségeihez mérten erején felül támogatja a 
sportolni vágyó fiatalokat. A körülményekről természetesen a 
legkevésbé az iskola tehet. A belvárosi épület szűk udvara mellett 
egy kis tornateremmel rendelkeznek csak, és az sem az intézmény 
főépületében található. A testnevelési órák jobb híján a beszorulnak 
az iskola aulájába, ahol ideálisnak kevéssé nevezhető feltételek 
között mozognak a diákok.

Tóth Imréné, az iskola igazgatónője elmondta, hogy a tervek már 
készen állnak egy új tornaterem felépítésére, mely az elképzelések 
szerint az udvar alatt kapna helyet.

Rapcsányi István, az iskola egyik testnevelő tanár arról számolt 
be, hogy a DSk-ban lány kézilabda, fiú és lány kosárlabda,valamint 
lány röplabda működik. A szakközépiskola mintegy 500 tanulója 
tehát választhat tehetsége szerint, ám azoknak is biztosítják a mozgás 
örömét, akik nem akarnak komolyabban sportolni. így a mindenna
pos testmozgás keretében több foglalkozás közül választhatnak a 
diákok.

- Természetesen célunk az, hogy minél szélesebb körben mozog
hassanak a diákok. Részt veszünk a Challange Day-en, két éven át a 
Kada napon 24 órás kosárlabdameccseket játszottak a fiatalok. 
Emellett a természetjáróink kerékpárral szinte bebarangolták az 
egész országot. Hagyományosak a sítáboraink, sőt külföldre is elju
tunk. Az iskola saját kempingfelszereléssel is rendelkezik, amit 
másoknak is szívesen kölcsönözünk.

Arra a kérdésre, hogy a jól működő szabadidősport mellett mikor 
lesz ismét az élvonalban a Kada röplabdacsapata, azt a választ kap
tuk, hogy az iskola épít az általános iskolák tehetséges fiataljaira, ez 
azonban évekbe is telhet. Tóth Imréné hozzáfűzte, hogy minden
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évben vannak tehetséges diákjaik különböző sportágakban, így 
válogatott cselgáncsos volt Gábriel Viktor, aki tavaly végzett náluk, 
vagy a két éve végzett Bakos András, aki elsőként kapta meg a Kada 
Elek alapítvány díját. A tehetséges gokartversenyzővel egy évfolya
mon végzett Tőke Tamás, aki hosszútávfutóként szerzett sikereket. 
Nehéz lenne felsorolni mindazok nevét, akik az NB/I-es röplabda
csapatban játszottak, az elmúlt évekből kiemelkednek a Verebélyi 
lányok, Zsuzsa és Ágnes, akik emellett kiváló tanulók is voltak. A 
múlt mellett azonban a jelenben is vannak kiemelkedő tanulók, 
Németh Elek ifiválogatott röplabdás.

A szép sportmúlt tehát kötelez, a Kada törekszik is arra, hogy a 
megalapozott és korszerű szakmai ismeretek mellett az egészséges 
életmód igényével távozzanak az iskolából a végzős közgazdászaik.

Télen sokan választják a síelést
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Katona József Gimnázium
Ha azt mondjuk röplabda, sokan azonnal rávágják: Katona. Tény és való, ez 

a két fogalom az utóbbi időben szorosan összefonódott, a hazai röplabdázás 
egyik bázisa Kecskeméten a Katona József Gimnázium volt. Pedig ha csak egy 
kicsit megyünk vissza az időben láthatjuk, hogy a röplabdán kívül fejlett 
atlétikai élet is folyt az iskola falai között. Az 1971/72-es tanévben az országos 
középiskolás bajnokság fiú-leány összetett pontversenyét atlétikában a Katona 
nyerte meg, majd egy évvel később a fiúk újra megismételték e nagyszerű ered
ményt. A 60-as években fejlett kosárlabdaélet volt az iskolában Adamik Ferenc 
tanár úrnak köszönhetően, majd távozása után Dunszt Ferenc honosította meg a 
röplabdát. Ez olyan jól sikerült, hogy az 1969/70-es tanévtől kezdődően a nagy 
korcsoportosok /3-4. osztályosok/ napjainkig 21 alkalommal nyerték meg az 
országos középiskolás bajnokságot, és 3 alkalommal végeztek harmadik helyen. 
A kis korcsoportosok /1-2. osztályosok/ sem akarnak lemaradni a nagyok 
mögött ők 14 országos bajnoki címet szereztek 1974/75-től háromszor voltak 
másodikak és kétszer harmadikak. De a legkisebbek is bontogatják szárnyaikat, 
a 7-8. osztályosok a tavalyi kupaküzdelmek során országos második helyezést 
értek el. Az utánpótlás tehát biztosított hosszú évekre.

Pedig a tárgyi feltételeket tekintve korántsem áll ilyen jól az iskola. A 708 
fős tanulói létszámhoz csak egy kisméretű tornaterem tartozik, igaz a 
sportudvar nagy, de a hideg idő beköszöntével a gyerekek beszorulnak a négy 
fal közé. Kialakítottak számukra egy kondicionáló termet, ahol erősíthetnek. 
Sajnos a több mint hétszáz gyerekre csak 4 öltöző jut tusolókkal, mosdókkal, s a 
szertári ellátottság is csak jó közepes. (

Ilyen körülmények mellett is országos bajnokságokat nyertek, s számos 
válogatottat adtak. Csak néhányat említsünk meg közülük a teljesség igénye 
nélkül: Adamik Zoltán atlétikában, Börcsök Csaba, Konyári Antal röplabdában 
jutott el a válogatott szintig, s képviselte Magyarországot a nagy világ- 
versenyeken. Mellettük természetesen számos tehetség tűnt fel, s az iskola 
mindig gondot fordít a sportolásra, az egészséges életmódra. A DSK 1986-ban 
alakult meg 580 fővel, majd a DSE következett 1990-ben 490 tanulóval. Az 
iskola szeretné folytatni a sportban elért jó hagyományokat, sikereket, de ehhez 
fejlesztenie kell a tárgyi feltételeit. Szükség lenne egy új, nagyobb tornateremre, 
amit a városi közgyűlés is támogatott. A szervezés folyamatban van, az iskola 
reméli, hogy hamarosan megkezdődhet az építkezés.Addig sajnos csak elvként 
valósul meg a mindennapos testnevelés, hisz az iskola sportlétesítményei így is 
maximális kihasználtsággal működnek. A gondon úgy igyekeznek enyhíteni, 
hogy a hideg idő beálltával a testnevelőtanárok az udvaron jégpályát készítenek, 
s ezáltal sok gyerek hódolhat e téli sportnak. Télen egy-egy csoport részére 
sítáborokat is szerveznek. Az iskolában jól tudják, hogy a sikert nem adják 
ingyen, s lehetőségeikhez mérten mindent meg is tesznek érte.
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Széchenyi István Idegenforgalmi, 
Vendéglátóipari Szakközépiskola és 

Szakmunkásképző Intézet.

Minden nemzedéknek szüksége van a sportra, a testmozgásra. Külö
nösen igaz ez azokra, akik felnőttként a vendéglátásban fognak dolgozni. 
Ebben a szakmában alapvető követelmény a jó kondíció, az erőnlét. Az 
iskola ezért minden lehetőséget biztosít a tanulók sportolásához, igyekszik 
segíteni a gyerekek testmozgását. Viszonylag jó tárgyi feltételekkel ren
delkeznek, megfelelő méretű tornaterem, bitumenes kézilabdapálya, salakos 
teniszpálya, és kondicióterem várja a sportolni vágyókat. Az iskolai DSE 
1993 elején alakult meg, s ma már több mint 540 tagja van. Az iskolában 
főleg labdajátékoknak van nagy hagyománya, egyaránt van fiú és leány 
kosárlabdacsapat, röplabdacsapat és kézilabdacsapat, de atlétikába is értek 
el eredményeket. Tanulóik rendszeres résztvevői az országos diákolimpiák
nak, ahol röplabdában második, harmadik vagy negyedik helyet szereztek. 
Az utóbbi években jelentősen fejlődött az atlétika, ma már országos 
versenyzők vannak duatlonban és triatlonban is. Sajnos az iskola a viszony
lag jó adottságok mellett sem tudja megvalósítani a mindennapos testne
velést, de a tanórákon kívül változatos programokat kínálnak a tanulóknak. 
Már hagyomány az iskolában a kerékpártúra, az évi 4-5 alkalommal 
megrendezett ODK túra, valamint a téli sítáborok, melyekre mindig túlje
lentkezés van. Nyáron a diákok kipróbálhatják a vízitáborozás szépségeit is. 
Mivel az iskolában idegenforgalmi szakembereket képeznek, ezért alapvető 
cél, hogy minél több sportágban érezzék otthon magukat. így lehetőségük 
van arra, hogy lovagolhassanak, és teniszezhessenek, illetve elsajátíthassák 
e szép sportágak alapjait is. Emellett minden évben megrendezik a 
Széchenyi kupát, ahol a város iskoláinak csapatai mérik össze erejüket lab
dajátékokban. Természetesen az itt tanítók keresik a további lehetőségeket, 
anyagi helyzetükhöz mérten fejlesztik a szertári állományt, próbálják 
megteremteni az újabb sportolási lehetőségeket is.
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Petőfi Lap-és Könyvkiadó Kft.
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Z E P H Y R .
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
6000 Kecskemét, Tatár sor 1/a. 

Tel.: 76/481-679

S zo lg á lta tá sa in k :

Rovar-, légy- és rágcsálóirtás.
Termény-, raktár-, malom, állat-, ól- és talaj fertőtlenítés 
a leghatékonyabb vegyszerekkel.

K eresk ed e lem :

A kártevőirtásban és a növényvédelemben 
használatos vegyszerek.

/  'AUTÓÜVEf, KFT.\

Szélvédő-, oldal- és 
hátsóüvegek beszerelése, 
eladása, rövid határidőre 
beszerzése, személy- és 

tehergépkocsikhoz. 
Rendszámgravírozás.

Kecskemét, BP benzinkút 
Tel./Fax: 76/485-720 
Tel.: 06-30/435-411

KISSFA Bútorbolt
Nádbútor szakbolt

IRODABÚTOROK,
BÚTORTERVEZÉS, LAKBERENDEZÉS 

6000 KECSKEMÉT, VÖRÖSMARTY U. 6. 
Tel,: 76-328-120
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SzeretetteC várjuk kedves vendégeinket 
Cég ôndicionáit környezet6en!

s z o l o á it a t á s a j n  K:

S  fodrászat 
S  kozmetika

manikűr, pedikűr \Á/F//A 
1/  turbó szolárium
W ella te rm ék ek  á ru sítá sa : festékek , 

sz ín ező k , ha jlakkok , zselék , sa m p o n o k .

Kecskemét, Széchenyi tér 14.1. em.
(Északi térfal)

Tel.: 76/329-784 □
Utazni kíván!

Csak egyetlen irodát keressen fel!
A  K u n s á g  T o u rs  u ta z á s i i ro d á b a n

Több, mint 3Qnagy utazási iroda 
belföldi és k (^ ^ ttta sg p » t£ ö l válogathat.

Némijtetk$zi atttóbú$zj ejgyeiket 
¿4 ré£ül$egyeket itndélhét.

Biztonsága érdekében megkötheti 
baleset-, béfcieg^gvék

Színházj egyeket é$ kcmcetíjegye két rendelhet.

K unság  T ours
Kecskemét, Kéttemplom köz 5.

Tel.: 76/320-794, 326-567 Fax: 76/320-794  
Nyitva H-P: 9-17 óráig

Ismerje meg mielőtt választ!

a COLON IA
BIZTOSÍTÓ RT.

- élet-,
- baleset-,
- casco-,
- lakás biztosításait.

Koszorú Andrásné
vezérképviselő 

Tel./Fax: 76/483-653  
6 0 0 0  Kecskem ét, Hornyik k rt. 4. 

I. em. 6. szoba

LEXAN
törhetetlen üvegezés

DOW
hőszigetelés

E u r ő s z i g

vízszigetelés

BENDE-STÁB K ft.

szerelő-építőipari
tevékenység

Komplett lebonyolítás.

Cím:
6000 Kecskemét 

Széchenyi krt. 17. 
Tel./Fax: 76/321-394 

76/324-127



KEREKEGYHAZA
Kerekegyháza és sportegyesülete 1994 nyarán a helyi szurkolók 

bánatára sportteljesítmények terén - ami a legjobban a labdarúgásban 
mutatkozott meg - mélyponton volt. A júliusi egyesületi vezetőségi érte
kezlet meghatározta a követendő irányvonalat, és novemberre az önkor
mányzat és a sportra áldozó szponzorok segítségével már felfelé ívelő 
pályát könyvelhettek el maguknak.

Kecskem éti István a Kerekegyháza SE ügyvezető elnöke a helyi sport- 
tevékenységekről számolt be. '

- Egyesületünk több szakosztályból áll. Vannak labdarúgóink, kosárlab
dázóink, országos hírű lovasaink, megyei és NB Il-es asztaliteniszezőink. A 
labdarúgóknál szakosztályi elnök Furden Ferenc, a kosárlabdásoknál és a 
lovasoknál dr. Szakáll Szabolcs állatorvos, az utóbbiaknál társelnök 
Vörösmaty László. Asztaliteniszezőinket Tóth Miklós vezeti.

A labdarúgó szakosztály az évben az elvárásokon túl alul szerepelt. 
Közrejátszott ebben a kecskeméti egyesületek átalakulása, ami elszívó 
hatással volt ránk tekintve. A bajnokság megkezdése előtti utolsó percekben 
ment el tőlünk Erdei Sándor, aki véleményem szerint Bács-Kiskun Megye 
legjobb kapusa, valamint Óvári József, ő már a Tiszakécske csapatát erősíti. 
Losonczy László edzőnk a KSC-hez szerződött, távozása érezhető volt 
játékosaink aktivitásában is, a csapat küzdőszelleme és akarata megtört. 
Losonczy vezetésével a valamikori megyei másodosztályú társulat az első 
osztályba került, azóta kétszer voltunk harmadikok, egyszer hatodikak és 
ötödikek. A lakosság és a drukkerek ezt a szintet szokták meg, és most az 
elmúlt válságos időszakban a l l .  hellyel sem mi, sem támogatóink nem 
voltak megelégedve. A már említett sportegyesületi döntés után új 
embereket kerestünk, meg tudtuk nyerni Kerekegyházának Bende József 
edzőt, Málikot és Berkit, akik a rövid pályafutásuk alatt eredménytelen
ségük mellett igen keveset profitáltak a községnek. Mivel többre becsülték 
magukat az általuk nyújtandó lehetőségeknél, Bende József távozása után 
igen hamar kereket oldottak. A beléjük ölt pénzünk eredmény nélkül 
elveszett. Az utánpótlásra, a saját játékos nevelésre egy ideig nem is nagyon 
adtunk, most azonban a gyerekek felé fordult a figyelem. A tehetséges 15- 
16 éves fiúk Nagy János - volt NB I-es Videotonos - edző vezetésével nagy 
jövő előtt állnak, jelenleg a KSC, Kiskunfélegyháza, Kiskőrös és 
Tiszakécske előtt megnyerték a bajnokságot. Ezek a fiatalok most az ifjúsá
gi csapatba kerültek fel, akik igen kemény alapozások után a 2. helyen 
végeztek a megyei bajnokságban. Márton Pál jelenleg a felnőtt csapatot is 
irányítja, igen sok energiát fektetett be a fiatalok felkészítésébe, és munkája 
hatékonynak bizonyult. A sok vereség után a felnőtt csapat is felélénkült,



Márton visszaadta az önbizalmukat és így újra felállhatott a csatasor. Úgy 
érezzük, nem baj, hogy a személyi változások megtörténtek, sok pénzt fek
tettünk a favoritokba, akik aztán hűtlenek lettek hozzánk - képességeinket 
alábecsülve - de az utóbbi hetek eredményei azt igazolták, nekünk ked
vezett a bántó bizalmatlanság. A minap még kikaptunk az igen erősnek tar
tott Soltvadkerttől, de itthon már 5-1-re vertük a Bajai Tsz. SK-t, az utolsó 
fordulóban szintén nyertünk. Ilyen teljesítményekkel - csak hazai erőből - 
számíthatunk arra, hogy a tavaszi fordulókra még jobban felkészülő csapat 
bekerülhet a megyei bajnokság élbolyába. A szponzorok, a közönségünk, a 
majdani városunk mind ezt várják el tőlünk, és mi igyekszünk, hogy ne 
okozzunk csalódást a labdarúgást kedvelő barátainknak. - mondta el bizako
dó megállapításait Kecskeméti István vállalkozó, a helyi futball mecénása.

Az eredményes, a nagyközség hírnevét öregbítő lovassportot Czakó  
István  polgármester mutatta be érdeklődésünkre.

- A helyi lovas szakosztály 1993-ban alakult meg. Volt már korábban is 
két kerekegyházi versenyzőnk Tiszakécskére igazolva, a megalakuláskor ők 
képezték - hazajövetelükkel - a szakosztály gerincét. Vörösmaty László a 
négyesfogat hajtásban ért el igen szép eredményeket és Virág Mihály a 
kettes fogatok mestere, hozzájuk sorolhatjuk még Feldmann Erikát, akit 
távlovaglóként ismer -az ország. A Komondor Tours támogatásával már 
tavaly megrendeztük első fogathajtó versenyünket, az idén 1994-ben 
Komondor Kupa néven a községi vállalkozók hozzájárulásával pénzdíjas 
versenyünk volt, igen nagy sikerrel. A rendezés, a különböző járulékos költ
ségek, valamint a díjak meghaladták az egymillió forintot, ennek ellenére 
bizakodva tekintünk az elkövetkezendő összecsapásokra, terveink között 
szerepel egy magasabb színvonalú országos pontszerző verseny megtartása 
az 1995-ös évben. Reméljük addig a távlovaglás szabályait is rögzíteni 
fogják, nem a ló utólagos vizsgálata alapján döntik el, ki volt a jó, és ki haj
totta meg a versenyállatát, mert a jelenlegi rendszer igen elfogult 
bíráskodásra ad lehetőséget. A Komondor Kupa megrendezésével egy kicsit 
az idegenforgalmunk is meglendült, a támogató vállalkozóik ezért továbbra 
is fantáziát látnak a lovassportban.

A község sportra áldozó pénzeiről a polgármester elmondta, igen 
szűkösek a lehetőségek. A költségvetés nem tudja 100%-osan eltartani 
egyik szakosztályt sem, így a fenntartásról a sportra éhes falusiak gondos
kodnak. Az összefogás eredményeképpen működik a kosárlabda és az asz
talitenisz szakosztály is.

134 ALFÖLDI



A Kerekegyházi Általános Iskolában működő 
DSK munkájáról

Az iskola sportköre 1986 októberében alakult meg, elnöke Szabó 
László. Taglétszámuk 700 fő, a tagdíj összege 100 forint. Több testvér 
esetében csak egy fizet tagdíjat. Négy szakcsoport működött ekkoriban: 
atlétika, kézilabda, szabadidő, turisztika.

1989-ben választott új vezetőséget a DSK, Zsikla László személyében. 
A tanulólétszám csökkenésével a DSK tagok száma is csökkent. 1991 óta 
három szakcsoport működik, a kézilabda, a labdarúgás és az atlétika.

A helyi önkormányzat 1992-ben 60 000 ezer forinttal támogatta a 
működésüket, melyet felszerelések vásárlására fordítottak. A legutóbbi 
tanévben a DSK keretén belül és pályázaton elnyert pénz segítségével 
szeretnék megvalósítani a második osztályosok úszásoktatását.Terveik 
között szerepel új sportágak megszerettetése a gyerekekkel, ezért az idén 
első alkalommal sítábort szerveznek.

A helyi versenyeken, bajnokságokon kívül rendszeresen részt vesznek a 
városi versenyeken is. Az elmúlt tanév eredményei:

Városi atlétika verseny: Lánchíd kupa: Kozák Róbert medicinlökés 3. 
hely, Kohút Attila 1. hely

Labdarúgás: Diákolimpia 3. helyezés - városi verseny 
Diákolimpia: négy tusa egyéni országos döntős Kohút Attila 
Alapfokú csoportbajnokságban szereplő atlétáink: fiúk: Kohút Attila, 

Patai Péter, Baracskai Attila, Kalamen László, Pavlik Róbert, Fekete Gábor 
lányok: Boda Csilla, Szűcs Ilona, Nagy Judit, Szabó Ágnes, Tenke Valéria, 
Taskó Márta.

Az országos Diákolimpia 
egyéni négytusa döntőse

Az alapfokú diákverseny 
ezüstérmes atlétái
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A Szetlik-birodalom

A LANGO-HAZ Kerekegyháza közepén csendes falusi 
környezetben, a régi hagyományokat is őrző épület, ideális 
hely a pihenni vágyóknak.

A század elején épített és 1991-ben eredeti szépségé
ben helyreállított nemesi kúriában 6 kétágyas, fürdőszobás 
szoba és 3 apartman szolgálja a vendégek kényelmét. A 
kúria 60 személyt befogadó zárt étterme a magyar konyha 
legismertebb ételei mellett a környék régi hagyományos 
ételeit kínálja. Tavasztól őszig a nyitott tornácon és a táj 
jellegének megfelelő szaletlikben (nyári lak) 170 férőhely 
kellemes kerti partik megrendezéséhez nyújt lehetőséget.

A PONGRÁCZMAJOR (7 km-re a Langó-háztól). Hely- 
színe és kiindulópontja a Komondor Tours programjainak: 
lovasbemutató, kocsikázás, lovaglás, élőtanya-látogatás, 
borkóstoló, hangulatos ebédek, vacsorák és folklórműsor.

A kunpusztai ősgyep szélén fekvő major szálláslehető
ségét az 1994-ben épült Hotel Pongrácz biztosítja. A 31 
szobás, központi fűtéses, pusztai kapcsolatos szálloda 
gondtalan pihenést nyújt az odalátogatóknak.

A természetes növény- és állatvilág felfedezését kínáló gyalog- és lovastúrák mellett a sporto
lási lehetőséget a 25 méteres feszített víztükrű uszoda, automata tekepálya és teniszpálya bizto
sítja.

A 150 személyes zárt és a 200 személyes nyitott étteremben cigányzene mellett fogyaszthat
ják el a vendégek a nyílt tűzön főtt gulyást, s a kemencében sült süteményeket. A bográcsba 
kerülő hús a major területén létesített biovágóhídról érkezik. Borozgatáshoz 70 vendéget befoga
dó borospince van a majorban. A hordókat saját termésű borok töltik meg.

A közeli élő Vörösmarty-tanyára kocsikázók a múltbéli magyar paraszti élet emlékeivel és a 
mai tanyasi gazdálkodással, állattartással ismerkedhetnek meg.

A tulajdonos a Kondor Tours 
igazgatója, SZETLIK FERENC



KISKŐRÖS
Sportélet Kiskőrösön

Élénk sportélet jellemzi Petőfi szülővárosát. A település sportszerveként 
1991 óta a városi sportigazgatóság látja el a versenysport koordinálását, a 
diák és a szabadidőközpont felügyeletét. Ez a szerv gondnoki feladatokat is 
végez: üzemeltetik a sportcsarnokot, a sportpályát, és a szabadidőparkot. A 
sportcsarnok minden igényeket kielégítő kiszolgáló helyiségekkel, lelátóval 
és a parketta borítású pálya mellett elhelyezett elektromos eredményjelző 
táblával rendelkezik. A város gimnáziuma hétköznapokon 8-tól 16 óráig 
használja a termet, mely után térítésmentesen a női kézilabda és foci, ill. a 
férfi kosárlabdacsapat lép pályára. Vannak fizetett programok is, mint az 
aerobic, óvodás és gyermektoma, különböző baráti társaságok sportolása 
(pl.:kispályás labdarúgás). Az egészséges életmódot folytatni akaró pol
gárok a szabadidőparkot és a sportpályát térítésmentesen használhatják. 
Előbbinél bitumenes teniszpálya, újonnan kialakított mintegy 600 m hosszú 
kocogópark és füves kispályás labdarúgópályák vannak kialakítva. Tervként 
szerepel ezek folyamatos fejlesztése, és a sportpályán 2 labdarúgó 
edzőpálya kialakítása, de szükség esetén akár az elsőszámú pálya teljes 
felújítása.

Városi labdarúgóélet

A város labdarúgósportját versenyszerűen az NB III. Alföld-csoport
jában szereplő Kiskőrös FC. képviseli. A korábban NB II-ben győztes 
városi csapat Stadler József vállalkozóé lett, és “szerepcserére” került sor. 
Megállapodás született, mely szerint az Akasztó Bács-Kiskun megyei I. 
osztályban 1993-94-es idényben győztes csapata az NB III-ban Kiskőrös 
város csapataként indul. A már NB I-es gárda pedig Stadler FC néven 
szerepel a továbbiakban. A két klub közötti jó kapcsolat a továbbiakban is 
megmaradt: a Stadler FC csapatai adott esetben használhatják edzésekre, 
sőt mérkőzésekre is a város labdarúgópályáját, többjátékos kettős igazolás
sal szerepel az NB III-ban, és a tehetséges fiatalok is megfelelő helyre 
kerülhetnek. Ennek a helyi szabadidőpark füves pályái és a sportcsarnok 
adnak otthont, un. FA kupa vagy valamilyen alkalmi versenysorozat keretén 
belül. Számtalan csapat indul különböző fantázianevekkel ádáz küz
delmeket víva a végsőjpyőzelemért. Mint már megannyi helyen Kiskőrösön 
is van női labdarúgócsapat, így a gyengébbik nemhez tartozók is képvisel-



tetik magukat ebben a sportágban. Tovább öregbítik a város e téren elért 
hírnevét, és ha valamilyen tornán elindulnak, azt jó eredménnyel zárják, 
vagy megnyerik.

Feljövőben a női kézilabda
Az évekig szünetelő női kézilabdasport is újra képviselve van 

Kiskőrösön. Harmadik éve indul a fiatalokból álló csapat a Bács-Kiskun 
megyei bajnokságban, ahol az első évben 3., a múlt szezonban pedig 2. 
helyezést értek el. Jelenleg a félidejénél tartó bajnokságot vezetik, és jó 
eséllyel pályáznak az NB II-be való feljutásra. A játékosok elsősorban a 
helyi Vasvári Pál Általános Iskola sporttagozatáról kerülnek ki, de a 
középiskola tehetségesebbjei is ^ehetnek csapattagok. A kezdetekkor még 8. 
osztályos lányok mára kezdenek beérni Czéma János és az elmúlt évtől új 
edző Szathmáry István jóvoltából. Cél a magasabb osztályba való feljutás, 
és ott stabilizálódni. A szerepléshez szükséges feltételeket, így a sport- 
csarnokot a város, az anyagiakat pedig egyéni vállalkozók, de legfőképpen 
Andrási Béla az Anderker KFT. tulajdonosa biztosítja. Az utánpótlás biz
tosítása általában kisebb nehézségekbe ütközik, mivel a sportiskola legjobb
jait nem mindig sikerül itthon tartaniuk. Az általános iskolák közötti ver
senyeken - beleértve az országosakat is - mindig nagyon jól szerepelnek, és 
ilyenkor az egyesületek ill. a középiskolák játékos megfigyelői ajánlataikkal 
elcsábítják a legjobbakat. Ennek ellenére bizakodó a hangulat és mindenki 
reméli, hogy tovább folytatják jó szereplésüket.
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“Magánerős” teniszspott
Az utóbbi években országszerte egyre több helyen alakult tenisz klub 

vagy szakosztály, mely alól Kiskőrös sem kivétel. Itt önálló klub for
májában létezik ez a sport mintegy 50 tagot számlálva. Pénzügyi támogatás 
nélkül működnek, ezért méltán nevezhető nagy érdemnek a város szabad
időparkjánál kialakított világítható 3 salakos pályából és egy, az igényeket 
megfelelően kielégítő faházból álló centrum. Az évente ezen a helyen 
megrendezésre kerülő versenyek száma kevésnek mondható, itt inkább a 
sportot szórakozásnak és kikapcsolódásnak tekintő emberek űzik ezt.

Fiatal sportiskola

Kiskőrös egyetlen sportiskolájaként működik 1981 ősze óta a Vasvári 
Pál Általános Iskola (1991 április 24-ig “Új” iskola néven). Megfelelő 
előkészítés után 1982-től működik testnevelés tagozat, ahová az 1. osztá
lyosok felvételére minden évben egy alkalmassági vizsga után kerül sor. A 
testnevelés órák kiemelt szintű oktatásához igen jó feltételek biztosítottak. 
Az iskola rendelkezik tornateremmel, 2 bitumenes kézilabdapályával, 100 
m-es futópályával és távolugró résszel. Kezdetekben fiú és lány kézilabdá
val foglalkoztak, mely később kiegészült lánytomával legutóbb pedig a lab
darúgás került előtérbe a fiúknál. Hosszú évek óta rendszeresen indulnak 
bajnokságokon, versenyeken, kupákon. Szerepeltek a “pályán maradni” 
vetélkedőn is, ahol tanulóik és csapataik 4 ízben is sikeresen továbbjutottak. 
Évente kiosztják “Az év legeredményesebb sportolója” címet, eredménye
sen működik a Diáksportkörük, mely némileg bővíti a sportolási lehető
ségeket. Hat éve állandó résztvevői a játékos sportvetélkedőnek, melyben 
ezalatt - túlzás nélkül lehet állítani - országos hírnévre tettek szert. Az idén 
3., tavaly 2. helyezést értek el, de ezen kívül még három 2. és egy 5. hellyel 
büszkélkedhetnek. Ők az egyedüliek hazánkban, akik az eddig kiírásra 
került mind a 6 versenysorozaton bejutottak az országos döntőbe. Sajnos a 
végső győzelem még nem sikerült, de a nem hivatalos összpontszámot - ha 
lenne ilyen - biztosan ők vezetnék. Nagyon fölfelé ível az iskola tomasport- 
ja, kiemelt szintű a kézilabda és labdarúgás oktatása. Jól szerepelnek a 
különböző versenyeken, megyebajnokságokon és az országosakon is szép 
eredményeket érnek el. Az innen kikerült tanulókra épülnek a város után
pótlás csapatai - kézilabda, labdarúgás - ,  de sok tehetséget vitt már el innen 
nevesebb egyesület is mint pl.: a Videoton, Szeged, vagy a Vasas.
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KISKUNFÉLEGYHÁZA
A legfrissebb - november 5-i - adatok szerint: Kiskunfélegyházán 

jelenleg tizennyolc sportklub, illetve - egyesület működik. A város 
40 ezres lélekszámát összevetve a 928 sportolóéval, az arány 2,3 szá
zalék. Mondhatni: közepes szintű.

A város sportszervezőjének, Nikolicsné Szabó Erikának, az 
október 27-i önkormányzati testületi ülésen elhangzott beszámolója 
szerint, ennek elsősorban anyagi okai vannak. Az állami támogatás 
megszűnését követően ugyanis “bizonytalanná vált a szponzorok és 
támogatók segítsége.” A szűkös anyagi háttér ellenére “Kiskunfél
egyháza sportélete kimagasló teljesítményekkel dicsekedhet” - foly
tatódott a beszámoló.

Kétségtelen, hogy Kiskunfélegyháza számos országos és világ
hírű sportolóval öregbítette Magyarország hírnevét. Innen indult haj
dan Réczi László, olimpiai birkózóbajnok, és itt lakik a bronzérmes 
olimpikon, Mizsei György is. Ez azonban még nem adhat okot az 
elbizakodásra. Az az igazság, hogy a klubok, egyesületek legtöbbje 
még most is kizárólag a helyi önkormányzattól kapott támogatások
ból “vegetál”. Anyagi körülményeik nem teszik lehetővé sportolóik 
számára a nagy kiugrást.

Kiskunfélegyháza legnagyobb sportegyesülete a Honvéd SE. Az 
egyesület három - atlétika, labdarúgó és ökölvívó - szakosztálya 
összesen 210 sportolót tömörít. Méretei ellenére, létszámát tekintve 
ugyanakkor ez a legbizonytalanabb sportegyesület, ugyanis sportolói 
száma és összetétele minden leszerelésnél, illetve bevonulásnál vál
tozik.

A több évtizedes hagyományokra visszatekintő KTK 92 sportolót 
mondhat magáénak. Két szakosztálya: a labdarúgó és a kosárlabda 
közül ez utóbbi kivált, úgyhogy jelenleg a KTK csak labdarúgó szak
osztállyal működik. Tevékenységüket szerencsére több vállalkozó is 
támogatja, bizonyára ez is közrejátszik sikeres szerepléseikben.

Talán a legtámogatottabb sportklub a Credo AC, amely a volt 
Lenin, majd Zöldmező TSZ asztalitenisz egyesületének jogutódja. A 
klub játékosai az utóbbi években számos világsikert tudhatnak
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magukénak. Természetesen ebben jelentős szerepe van a biztos anya
gi háttérnek is.

A Vasas SE ugyancsak a nagy múltú egyesületek közé tartozik. 
Létszámuk azonban mindössze 45 főre apadt, azt követően, hogy 
‘94-hen kivált a leány kosárlabda szakosztály és a fiú kosarasokkal 
együtt megalakították a KKC egyesületet. A Vasas SE ma mindössze 
birkózó szakosztállyal rendelkezik.

A Vasutas Sportegyesület két szakosztálya, a labdarúgó és a tájfu
tó szakosztály, a többi kisebb egyesülethez hasonlóan szűkös anyagi 
körülmények között tevékenykedik.

A fennmaradó tizenhárom sportklub, illetve - egyesület közül a 
Műanyag SK kézilabda szakosztálya a ‘94-es évadban szüneteltette 
tevékenységét.

Hogy a megfelelő anyagi háttér mennyire meghatározója a külön
böző sporttevékenységeknek, bizonyítja a Jogging plus Szuperinfó 
Futóklub példája. A Szuperinfós gárda számos lelkes futója kima
gasló eredményt ért el különböző hazai és nemzetközi versenyen. 
Ugyancsak a klub nevéhez fűződik az immár hagyományossá vált 
utcai futóversenyek szervezése is Kiskunfélegyházán. A legutóbbi 
versenyen már többszáz amatőr és profi versenyző mérte össze 
tudását, nemzetközi rangra emelve a helyi kezdeményezésként 
elindított kezdeményezést.

A klubok sora november elsejétől új taggal bővült. Tizennyolca
dikként létrejött a Korona Darts Club. A tizenöt tagot számláló sport- 
szervezet az angliai pubokban (kocsmákban) már igen jelentős 
hagyományokkal bíró dárdadobálást kívánja megismertetni és 
megszerettetni a félegyháziakkal.

Az említett sportklubok és egyesületek mellett a legnagyobb 
szerep az iskolákra hárul a megfelelő utánpótlás nevelésében. Három 
helyi iskola: a Darvas téri, a József Attila és a Petőfi Gépészeti Szak- 
középiskola növendékei kiváló sporteredményekkel büszkélkedhet
nek.

A három említett intézmény közül a Darvas téri általános iskola a 
legaktívabb, szinte minden hét végén szerveznek valamilyen sport- 
rendezvényt, gyerekek és felnőttek számára egyaránt.
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KŐCSER

Bács-Kiskun és Pest Megye határán, a Tiszakécskét Nagykőrössel 
összekötő úton 117 éve jegyzik Kocsért, a mintegy 2200 lélekszámú jász 
falut. Történelmük rövid, ennek ellenére igen szép eredményekkel 
büszkélkedhetnek. A rendszerváltás után megragadtak minden lehetőséget a 
lakosság elvándorlásának megakadályozására, villamosítottak, kiépítették a 
telefonhálózatot, ‘94 novemberére befejezték a gázprogramot, ezzel szinte 
városi körülményeket biztosítva a lakosságnak.

A sportéletben 1992 volt a fordulópont, mikor közel 10 évi szünet után 
20 sportbarát összefogásával megalapították sportegyesületüket Községi 
Sportkör Kocsér elnevezéssel. Első vezetőjévé Benke Józsefet választották, 
aki közel egy évig töltötte be posztját. 1992 októberében a lehetőségek 
mérhetetlen nagyra tárultak, elkészült a falu egyik legnagyobb beruházása, 
a községi sportcsarnok.

A kocséri tornacsarnok

A valódi feltételek megteremtődéséig a helyi sportélet gyakorlatilag csak a 
diák és tömegsportra korlátozódott a Gábor Áron Általános Iskola keretein 
belül. Az iskolai DSK, a 6-14 éves korosztály folyamatosan 3 csoportban 
működik, labdarúgás, kézilabda és gyermektorna ágakban. Mivel igen kis 
létszámú az oktatási intézmény, a rendezvényeken nagy erőbedobással kell 
szerepelniük a körzetben lévő igen sok sporttagozatos iskola csapatai ellen.
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Ennek ellenére szinte mindig az élbolyban foglalnak helyet. Kézilabdában 
az 1992/93-as tanévben a harmadik korcsoportosok Nagykőrösön, a fiúk I. 
helyen, a lányok II. helyen végeztek, az Újhartyánban megrendezett megyei 
döntőn a fiúk III. helyezést értek el. Labdarúgásban az I. és III. korcsoport 
egyaránt a II. helyet kaparintotta meg az esélyesebb városiak előtt, 
atlétikában szintén jól szerepeltek Nagykőrösön, 4 tusában a második kor
csoport a II.lett.

Az 1993/94-es tanév szintén jó eredményeket hozott, labdarúgásban, 
Csőke Péter, Klement Attila, Iványi Imre, Székely Csaba, Antal Péter, 
Mogyorósi Zsolt, Bereznai Ferenc és Selymes Béla összeállítású második 
korcsoportos csapat igen erős mezőnyben a körzeti 4. helyet érte el. 
Kézilabdában, a csapat: Hriagyel Zoltán, Csőke Róbert, Járvás József, Tóth 
Attila, Hederics György, K. Kiss Csaba, Mogyorósi Zsolt, Farkas József és 
Szabó József, harmadik korcsoportosak a városi összecsapáson az 1. helyet, 
a területi döntőben a III. helyet szerezték meg.

Amiről még nem esett szó, az iskola tanulói a szellemi sportokban is jól 
mozognak, a megyei sakk elődöntőben a felsős fiúk csapata, Koltai Milán, 
Szarvas Zoltán, Szabó József és Gederics István a II. helyen, az alsós fiúk 
közül Hemáczky Attila a 7. helyen végzett. A sakkozó lányok a megyei 
döntőben is feljutottak, a megtisztelő III. helyet az alsó tagozatosok 
kategóriájában Szabari Réka, Tajti Anikó és Fodor Gizella szerezték meg.

A már bemutatott versenysport mellett igen jelentős tömegsport és 
szabadidős tevékenységet végeznek. Harmadik éve folyik a nyári - 10 napos 
- úszásoktatás, melyen közel 150-en vettek részt, 1992 óta a telek is moz
galmasabbak, a szlovákiai Udvard és Kocsér baráti kapcsolatainak köszön
hetően rendszeres téli táborozásokat rendeznek, ahol megismerkedhetnek a 
téli sportok szinte minden vállfájával és hetes turnusokban síoktatáson 
vehetnek részt. A rendszeresen megmozgatott, az egészséges életmód felé 
irányított gyerekek az iskola padjaiból és a DSK-ból kinőve a Kocsér SK 
színeiben sportolnak tovább, mely egyesület 1992 óta felfelé törő pályát 
mutat.

Az első évben csak egy labdarúgócsapatot indítottak a Monor-Cegléd 
körzeti bajnokságban, ősszel már két szakosztályuk van, hiszen a kézilabdá- 
sok is megkezdik szereplésüket a megyei bajnokságban. Az akkori ered
mények: Labdarúgásban 14 induló között a 2. hely, kézilabdában 22 induló 
közül szintén a 2. hely.

SPORTKALENDÁRIUM 1995 143



Az 1993/94-es évben a kosárlabda szakosztállyal bővült az egyesület, és 
rögtön beneveztek a Bács-Kiskun megyei bajnokságba, ahol az igen előkelő 
8. helyen végeztek. A gyorsan népszerűvé vált szakosztály azonban szemé
lyi és gazdasági okok miatt nem érte meg az egy éves születésnapját, a 
próbálkozások azóta is folyamatosak az újraélesztésre.

Rövid statisztika az utóbbi időkből: Labdarúgás 1994.1.1. - 11.26. Skoda 
Kupa Nagykőrös, 10 csapat részvételével rendezett tornán a kocséri csapat 
veretlenül az első. Február 27., Kispályás Torna Kocsér: 7 csapat közül a 
második Kocsér. Március 6. és április 9. Kispályás Torna Abony: mindkét 
esetben 6 csapat nevezett, első alkalommal I. hely Kocsér, másodszorra a II. 
helyet szerezték meg. 1994. március 13-án indult a Monor-Cegléd körzeti 
labdarúgó-bajnokság tavaszi fordulója, a csapat 5 győzelem, 1 döntetlen és 
7 vereséggel zárta a szezont, ezzel a 9 helyen végzett. Az 1994/95-ös 
bajnokság nagyszerűen indult, az 5. forduló után még 100%-os volt kocsér, 
a 12. forduló után is remekül állnak, hiszen 7 győzelem, 2 döntetlen mel
lett, mindössze három vereséggel a 3. helyen állnak az őszi összecsapások 
után.

Egyre inkább erősödik a kocséri futball
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Kézilabda. Területi döntők keretében, 1994. januárjában teremtornákkal 
kezdték az évet, 7 induló közül a II. helyet szerezték meg, a februári 
Abonyban megrendezett kézilabdatornán a'vendéglátók utáni II. helyen 
végeztek. Márciusban Gödöllőn, a megyei döntőn NB I/B és NB Il-es csa
patok között 10 résztvevő között a 6., a március 15-én indult megyei kézi
labda bajnokság 22 fős mezőnyében 7 győzelem, 1 döntetlen 5 vesztés után 
a 9. helyet szerezték meg. Az 1994/95-ös szezont a 10 csapattal induló 
megyei szupercsoportban kezdték, 4 győzelemmel és 5 vereséggel a közép
mezőnyben végeztek.

Kosárlabda. Az 1994-es Bács megyei bajnokságban kezdték a tavaszi 
szezont, 3 győzelem mellé csupán 4 vereséget gyűjtöttek és ez a 8. helyet 
jelentette a 18 fős mezőnyben. Júniusban Balla-Művek Kosárgála néven a 
helyi sportcsarnokban Kiskunfélegyháza és Nagykőrös előtt a I. helyet, 
szeptemberben a Kiskunfélegyháza Tornán a vendéglátók és a Ganzmávag 
előtt szintén az első helyet szerezték meg.

Tömegsport. Első emlékezetes esemény az 1993. december 29-én meg
tartott egyéni asztalitenisz bajnokság, ahol I. Benke József, II. Vincze 
Tibor, III. Viktor Zsolt. Folytatás, december 3*0-31. Kocsér Kupa kispályás 
labdarúgótorna 7 hazai csapat részvételével, az eredmények: I. “Déli- 
Sarok”, II. “Baksa falu”, III. “Fő utca”. 1994. első megmozdulása a május 
27-ei Gyermeknap egész napos sportvetélkedőkkel, május 28-án a 
Szerencsejáték Rt. csapatával lejátszott kispályás labdarúgó-mérkőzés. 
Júniusban különböző sportágak szurkolói mérhették össze labdarúgó tudá
sukat, a helyi viszonylatban nagy tömegeket megmozgató eseményen I. 
Kézilabdások, II. Labdarúgók, III. Szurkolók sorrend alakult ki.

Rangos sportesemények. A község 117 évének legnagyobb sporte
seménye a helyi sportcsarnokban lejátszott Szolnoki Olajbányász - 
Nagykőrösi Kosárlabda Klub NB I-es mérkőzése 1993. tavaszán, melyet 
350 néző előtt a Szolnok nyert meg 100-82-re.

A csarnok nemzetközi birkózó verseny színhelye volt 1993. július 29- 
én, a romániai Szászrégen (Reghin), Pest megye és Nagykőrös birkózói 
mutatták be tudásukat. Nagykőrös csapatát két kocséri fiú is erősítette, akik 
jelenleg a Bp-i Vasas sportolóiként öregbítik a falu hírnevét, név szerint: 
Sípos Csaba és Bojtos György.

A nyáron még eredményeket mutató kosárlabdacsapat júliusban svéd 
vendégeket fogadott. Az NB I-es Högsbo Angered tartalék csapata két alka
lommal játszott a tornacsarnokban és szoros mérkőzéseken 75-69, 79-70 
pontaránnyal győztesen hagyta el a küzdőteret.
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A 93-as birkózó verseny

Augusztus végén a szlovákiai Udvard, Szlovák III. ligás labdarúgócsa
pata mérte össze tudását a vendéglátókkal és magabiztosan 5:1 arányban 
nyertek.

Az alföldi kis falu, Kocsér nagyot lépett a sportteljesítmények és az 
egészséges életre való nevelés terén. Az eredmények azonban nemcsak a 
tenni akaró pedagógusoknak, a sportolni akaró sportolóknak köszönhetőek, 
hanem a tevékenységet támogató intézményeknek, vállalatoknak, vállalko
zóknak és különböző szervezeteknek is.

A kocséri sport támogatói: Kocsér Polgármesteri Hivatal, Szerencse- 
játék Rt., Pest Megyei Önkormányzat Sportalap, Egészséges Életmód 
Alapítvány, Péli László vállalkozó, Nagy Tibor vállalkozó (Tiszakécske), 
Jancsik István vállalkozó (Cegléd), Balla-Művek (Szentkirály), Fidesz 
Kocséri Csoport, Barabás Kft. és Bálint István vállalkozó, ezen kívül a 
község teljes lakossága,akik kisebb-nagyobb összegekkel és a sport utáni 
igényükkel alátámasztják a sport szükségességét.

A kocséri sport és sportolók nevében eredményekben gazdag, boldog új 
évet kíván minden olvasónknak Tajti Dezső SK elnök.
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KUNADACS

A Kunadacsi Sportegyesület keretein belül két szakosztály működik, a 
birkózó és a labdarúgó. Ezek tevékenységéről Bíró Jánossal, a sporte
gyesület elnökével beszélgettünk.

- Birkózószakosztályunk négy éve működik, és jelenleg már körülbelül 
20 gyerek jár rendszeresen edzésre. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, 
nevelőegyesület vagyunk, hiszen csak egészen kicsikkel, a 6-10 éves 
korosztállyal foglalkozunk. A nebulók heti három edzéssel készülnek a 
versenyekre, ahonnan a legtöbbször két-három éremmel térnek haza. 
Nagyon szeretnénk ha a srácok középiskolás korukban a településről elke
rülve máshol is folytatnák az itt megkezdett munkát, és esetlég néhányan 
magasabb szintre is eljutnának. Úgy érezzük, hogy ehhez megfelelő alappal 
szolgálnak az itteni edzések, amelyek Bárdos Sándor edző munkáját dicsé
rik, hiszen ő egyedül foglalkozik ezekkel a gyerekekkel.

Labdarúgó-szakosztályunk mindössze két éve kezdte meg a működését, 
de azóta igen dinamikusan fejlődik ez a sportág Kunadacson. A foci igazi 
húzóerő lett a településen, az iskolai DSK-n belül is nagyon jól működik, és 
a legtehetségesebb fiatalok bizony már a nagycsapat kapuit döngetik. 
Felnőtt csapatunk egyébként a megyei III. osztályban játszik, ahol tavaly 
indultunk először és akkor a mezőny utolsó harmadában zártuk a bajnoksá
got. Nyáron azonban két fővel bővült az együttes kerete, játékosaink is ruti
nosabbak lettek, így ennek és a kiváló csapatszellemnek köszönhetően 
jelenleg az élbolyban tanyázunk. Télen a helyben megrendezett labdarúgó 
teremtornán szoktunk részt venni, amely felkészülésnek is nagyon jó, hi
szen minden játékosunk dolgozik, és emellett nem nagyon jut idő az edzé
sek tartására. Azt hiszem nem árulok el nagy titkot ha elmondom, hogy 
nagyon nagy reményekkel vágunk majd neki a tavaszi idénynek.

Minden évben októbertől égésen tavaszig hetente egy alkalommal 
asszonytornát szoktunk tartani a tornateremben. Ezeken a játékos foglal
kozásokon általában 20-30 asszony és lány vesz részt. Szintén hetente egy
szer női kézilabda edzés is van, és nagyon nagy vágyunk, hogy a település 
csapatát jövőre benevezhessük a megyei bajnokságba. Ehhez, és egy lab
darúgó serdülőcsapat létrehozásához több helyről is pályáztunk pénzt. Ha 
ennek lesz valami eredménye akkor ismét bővülni fog a kunadacsi sportélet, 
és a sportoló fiatalok száma.
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Sportegyesületünk egyébként a helyi önkormányzattól kapott pénzből, 
pártoló tagdíjakból és a szponzori juttatásokból tartja fenn magát. Az 
egyesületen belül pedig mindenki társadalmi munkában látja el feladatát.

* * *

A kunadacsi általános iskola sportéletéről Lévai János igazgató adott 
tájékoztatást az Alföldi Sportkalendárium részére:

- Tavaly még heti öt testnevelésórája volt minden osztálynak. Az idei 
tanévtől kezdve azonban a magas túlóraszámok és gazdasági racionális 
érvek miatt visszavettük ezt, de természetesen az előírt heti három testne
velés óra megtartásra kerül. Az órakeret pedig úgy van kialakítva, hogy 
ettől függetlenül is minden nap sportolhassanak a gyerekek. A tavalyi egyik 
testnevelés óra helyett tánctanórát tettünk be az órarendbe, s a többi spor
tolási lehetőséget pedig délutáni elfoglaltság keretében tudjuk biztosítani. 
Van egy nagyon jól működő DSK csoportunk, amelynek az iskola legtöbb 
tanulója a tagja. Nagy hangsúlyt fektetünk az alsó tagozatosok oktatására, 
mert véleményünk szerint lényeges, hogy már ebben a korban tudatos 
képzést kapjanak a gyerekek a sport terén. Alsótagozatos osztályaink 
egyébként egy kivételével sportágak szerint is szakosítva vannak. A reális 
igények szerint a gyerekek bármilyen megyei vagy országos sportversenyen 
elindulhatnak, és erre az anyagi keret is biztosítva van. Különös gondot 
fordítunk a sportfelszereléseink fejlesztésére, hiszen évente mintegy 100- 
150 ezer forintot kifejezetten csak sporteszközök vásárlására használunk 
fel. Az idei tanévben beindult az úszásoktatás is, ezekre a foglalkozásokra a 
kecskeméti uszodában kerül sor, ahová busszal szállítjuk a tanulókat; Nagy 
öröm számunkra, hogy a kunadacsai birkózó szakosztály kizárólag az álta
lános iskolára épít, és jó néhány szép eredményt elértek már a srácok a 
különböző versenyeken. Terveink között szerepel a tornaterem felújítása, 
mivel ennek a létesítménynek nagyon nagy a kihasználtsága, de ebben az 
önkormányzaté lesz a főszerep.

Összességében tehát elmondhatom azt, hogy felmértük a tanulók 
igényeit a különféle sportfoglalkozásokra, igyekszünk is azokat teljes 
mértékben kielégíteni, mégpedig úgy, hogy mindez sem a gyerekeknek sem 
pedig szüleiknek nem kerül egy fillérbe sem.
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KUNSZENTMIKLOS

Kunszentmiklós labdarúgócsapata másodosztálybeli vegetálás után az 
1992/93-as bajnokságot újból a megyei első osztályban kezdhette meg. Az 
együttes újoncként is remek teljesítményt nyújtva rögtön a negyedik 
helyezést szerezte meg a bajnokság végén. Minden rendben lévőnek tűnt, 
újabb igazolásokról, komoly tervekről beszélgettek a játéktestületek. 
Közvetlenül az új idény kezdete előtt azonban robbant a bomba. A siker
kovács edző, Bozsó György hirtelen távozott, és vele együtt a csapat kulcs- 
játékosai is sorban más gárdákhoz igazoltak. A szakosztályvezetés 
Toponáry Andrást, a Baksay Sándor Református Gimnázium testnevelő 
tanárát bízta meg az edzői teendők ellátásával, ám a kulcsjátékosok 
pótlására, új emberek igazolására már nem maradt idő, hiszen kezdődött a 
bajnokság. így aztán a kunszentmiklósi csapat alaposan meggyengülve 
vágott neki az új szezonnak, és senki sem lepődött meg azon, amikor sorban 
érték a vereségek az együttest. A szurkolók viszont elkeseredettek voltak, 
hiszen kedvenc, és tavaly még az élmezőnyben tanyázó csapatuk sereghajtó 
volt a megyei első osztályban az első néhány fordulót követően. És ahogy 
az ilyen esetekben mindenütt a világon lenni szokott, Toponáry edzőnek 
távoznia kellett a kispadról. Az őszi hatodik forduló után Hegedűs Sándort, 
az együttes csapatkapitányát kérték fel a játékosedzői feladatok ellátására. 
Valószínűleg a vezetők rádöbbentek arra is, hogy az akkori játékosállo
mánnyal csak a kiesés elkerüléséért harcolhattak volna, így menet közben 
leigazoltak néhány meghatározó tudású labdarúgót. Ilyen kacifántos 
előzmények után a csapat végül az őszi idény végére feljött a hatodik 
helyre.

Télen azután hatalmas változások álltak be a gárda életében. A szakmai 
munka irányításával Varga Józsefet, a Budapesti Honvéd korábbi sokszoros 
válogatott játékosát bízták meg. Erősítésként újabb játékosok érkeztek a 
csapathoz, és egy kemény alapozás után tavasszal szenzációs játékkal 
rukkolt ki az együttes, és a bajnokság végén a bronzérmet szerezte meg. A 
szurkolók újra visszatértek a pályára, és hatalmas ünneplésben részesítették 
kedvenceiket a ragyogó eredmény eléréséért.

Varga József edző a nyári felkészülés időszakában elmondta, hogy 
véleménye szerint az a gárda megérett az NB Ill-ra, és úgy látja, hogy a 
város és a szakosztály is első tudja teremteni a magasabb osztály feltételeit, 
így aztán a csapat az idei bajnokságnak már azzal a nem titkolt céllal vágott 
neki, hogy mindenféleképpen az első helyezés megszerzésére tör. Ehhez

SPORTKALENDÁRIUM 1995 149



képest azonban az őszi szezonban egy kissé elmaradtak a várakozástól, 
hiszen az együttes jelenleg az 5. helyen áll, 5 ponttal lemaradva az őszi 
bajnok Lajosmizsétől. Varga József edző szerint azért nincs ok az elkese
redésre, mert az együttes rengeteg olyan döntetlent játszott, amit egy kicsi
vel nagyobb koncentrálással győzelemmé lehetett volna tenni. Mint el
mondta továbbra sem tettek le a bajnokság megnyeréséről, a téli szünetben 
nagyon keményen fognak dolgozni, és megpróbálnak olyan tavaszt produ
kálni, mint amilyet az elmúlt bajnokság folyamán sikerült.

Ha ez valóban így lesz akkor tényleg nem elérhetetlen álom a bajnoki 
cím elnyerése. Hiszen a feltételek is érettek a magasabb osztályra, és ha a 
játékosok is hozni tudják az ehhez szükséges teljesítményt, akkor hama
rosan NB III-as csapatnak tapsolhatnak a szurkolók Kunszetnmiklóson.

Gondban a kézilabda

Kunszentmiklóson tíz éve alakult meg a kézilabdaszakosztály. A csapat 
az akkor még létező megyei másodosztályból két idény után lépett előre, és 
azóta is a megyei első osztályban szerepel. A felsőbb osztályban már ifjúsá
gi gárda indítása is kötelező volt, és a kézilabda akkor kezdett igazán fel
lendülni Kunszentmiklóson. A település ificsapata mindig is a megye élvo
nalába tartozott, és rendszerint minden évben a dobogón végzett a bajnok
ságban. A kitűnő utánpótlásnevelő munkának köszönhetően ma már ezek a 
fiatalok alkotják a felnőtt csapat gerincét, és az alapító gárdából csak ketten 
maradtak meg hírmondónak. Jelenleg az együttes a középmezőny elején áll 
a bajnokságban, de a szakemberek véleménye szerint ennél sokkal több van 
a csapatban. Sajnos azonban az utánpótlás egyre gyengébb, és ebben a 
megyei szövetség is hibás, hiszen most már nem teszi kötelezővé iijúsági 
csapat elindítását a bajnokságban. Pedig Kunszentmiklóson reménykedtek 
abban, hogy a sportcsarnok felépültével ez a sportág is egyre népszerűbb 
lesz a városban, újra több fiatal jön majd a pályára, és a csarnokot ugyanúgy 
benépesítik, mint annak idején a bitumenes pályát.

Nincs jobb helyzetben a női szakosztály sem, ahol a néhány évvel 
ezelőtti sikercsapatból mára már senki sem aktív sportoló. Azok a lányok, 
akik annak az együttesének a gerincét alkották, férjhez mentek, családot 
alapítottak, vagy egyéb okok miatt fordítottak hátat a kézilabdapályának, 
így a szakvezetésnek teljesen az alapoktól kellett újrakezdenie mindent, így 
jelenleg a megye egyik legfiatalabb női csapata a kunszentmiklósi. És ez 
bizony meg is látszik a bajnokságban, és a különböző tornákon nyújtott tel
jesítményeken, hiszen a lányok legtöbbször vereséggel hagyják el a pályát.
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Sajnos a kézilabda nagyon nagy anyagi gondokkal küzd Kunszentmik- 
lóson. Az önkormányzattól kapott támogatás szinte semmire sem elég, más 
szponzor pedig nemigen akad. Ezért egyet kell értenünk azokkal, akik azt 
mondják, hogy Haspel András nélkül nem létezhetne a kézilabda a város
ban. Ő a sportág mindenese Kunszentmiklóson, hiszen vezeti a szakosz
tályt, edzi a női és férfi csapatot egyaránt, ráadásul saját vállalkozásának 
köszönhetően pénzt áldoz a sportág fennmaradásáért.

Pedig elismert megyei szakemberek szerint sokkal több van mind a női 
mind a férfi kézilabdacsapatban. Különösen igaz ez a fiúkra, akiknél egy 
kicsivel komolyabb szakmai munkával és anyagi támogatással még az NB 
II-be való feljutás sem lenne elképzelhetetlen. Még pedig ezzel a helyiekből 
álló, fiatal, de nagyon tehetséges játékosállománnyal, mert a fiúkban benne 
van ez az eredmény. És talán valaki egyszer ki is hozza belőlük.

A kunszentmiklósi birkózók

Éppen idén ünnepli fennállásának 30 éves évfordulóját a kunszentmik
lósi birkózószakosztály. 1964-ben három úriember, Kovács Sándor, Or
szágú Ferenc és id. Bíró Károly alapította az azóta országos hírnévre szert 
tett egyesületet. Közülük id. Bíró Károlyt kértük meg, hogy mutassa be 
Kunszentmiklós legeredményesebb szakosztályát az Alföldi Sportkalen
dárium olvasóinak.

- A kezdetet egy hatszor hat méteres tornaszőnyeg jelentette a szá
munkra. Akkor Kovács Sándor volt az edző. Két-három évvel később a ki
sebb versenyekről már rendszeresen éremmel tértünk haza, de a komolyabb 
eredmények csak a 70-es évek elején jöttek. Igaz, akkor a 13-14 éves 
korosztályban már több kunszentmiklósit is országos bajnokká avattak. 
Kalapács Mihály, Losonczi Márton, Bíró Károly, Besenyi Szabolcs neve 
fémjelezte az első sikersorozatot. Első ifjúsági magyar bajnokunk Németh 
László volt a 70-es évek végén. Ő később többszörös válogatott is volt. 
Utána szintén többszörös ifi magyar bajnok volt Losonczi Márton és 
Mihálovich Gyula is.

Az igazi sikerszéria azonban a 80-as években kezdődött. A szakosztály 
első nemzetközi és máig is legnagyobb eredményét Takács Ferenc érte el 
1986-ban, aki akkor már minden korosztály többszörös magyar bajnokaként 
ezüstérmet szerzett az ifjúsági Európa-bajnokságon. Egy évvel később - 
igaz már a BVSC színeiben - pedig ifjúsági Európa-bajnok és világbajnoki 
második helyezett lett.

1987-ben óriási eredményt értünk el a magyar úttörő csapatbajnokságon. 
Ezen a versenyen a legjobb 18 magyar csapat indul, és mi akkor másodikak
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lettünk. Jellemző a bajnokság színvonalára, hogy akkor a Fradi és a Honvéd 
- akik mindig a legjobbak között voltak - még a legjobb hat közé sem tudott 
bekerülni.

Az utóbbi évek legtehetsége
sebb kunszentmiklósi birkózó
ja a serdülőkorú, de már öt
szörös országos bajnok Bóna 
László, aki az idei chicagói 
serdülő világbajnokságon 
mindkét fogásnemben negye
dik helyezést ért el. O egyéb
ként ma már a VASAS színe
iben birkózik. A jelenleg ná
lunk versenyző gárdából talán 
Debreczeni Róbert, Gombár 
Attila, Farkas Ferenc, Kácser 
László és Forgó Balázs viheti a 
legtöbbre, de a többiek is na
gyon tehetségesek.

Szeretném még elmondani, hogy a birkózócsapatok között minden 
évben országos rangsort állítanak fel a megszerzett olimpiai pontok alapján. 
Mi tavaly a 22 ilyet szereztünk, az idén pedig 27-et. így 1994-ben az 
egyesületek rangsorában diák korcsoportban az országos hatodik helyen 
végeztünk. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy a jövőben valószínűleg 
hátrébb fogunk csúszni, hiszen pontjaink zömét Bóna László szerezte, de ő 
ugye már nem nálunk birkózik.

Ezúton megköszönöm a jelenlegi önkormányzat segítségét, akik minden 
tekintetben támogatták szakosztályunkat. Nem túlzók, ha azt mondom, 
hogy az elmúlt négy éves időszakban állt a legbiztosabb alapokon a kun
szentmiklósi birkózósport - fejezte be id. Bíró Károly.

A kunszentmiklósi birkózószakosztály az ország egyik legnagyobb és 
legjobb nevelőegyesületévé nőtte ki magát. Ma is sok itteni nevelésű 
birkózó szerepel élvonalbeli egyesületekben, és közülük jónéhányan a 
különböző válogatott kereteknek is tagjai. Ennek is köszönhető, hogy a kun
szentmiklósi birkózósport jelenleg is nagy tiszteletnek és elismerésnek 
örvend szerte az országban. A legmagasabb fórumokon is elismerik az itt 
folyó munkát, és id. Bíró Károly neve pedig még ma is garancia a sport- 
szerűségre, a tisztességes versenyzésre és a többi szakosztállyal fenntartott 
kiváló kapcsolatok ápolására.

A magyar bajnokság ezüstérmes csapata
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A megye egyik legered
ményesebb sportága, a 
sakk. Több nemzetközi 
nagymester megyénkben is
merkedett meg a 64 kockás 
tábla rejtelmeivel. A Kun- 
szentmiklósi ÁMK sakk
csapata ragyogó sikert 
könyvelhetett el 1994-ben, 
első helyezést szereztek a 
diákolimpián. Felvételün
kön ők láthatók, az ifjú 
sakkreménységek.

Hátsó sor, balról jobbra:
Őri Ildikó, Gergely Nóra, Szabó Zsuzsa, Szabó Ág nes, Gergely Éva, 
Kancsár Teréz. Elöl guggolnak: László Anita, Vass Edina, Kreisch Anita és 
Baki Ildikó. / Foto: Kurucsai István/

Volt egyszer egy sportfellegvár Kunszentmiklóson

A felső-kiskunsági városkában komoly hagyományokkal büszkélkedhet
nek a ping-pong labda bűvölői. A dicső múlt, a versenyzők és az ered
mények teljes felsorolása szinte reménytelen feladat, de a legjobbakról sem
miképp sem szabad elfeledkezni.

Még az ötvenes években Buczó Ferenc rakta le a sportág alapjait. A 
korosztályos bajnokok és a válogatottak közt ekkor sok kunszentmiklósit 
találunk, sőt a legeredményesebb, Poór Éva 1966-ban ifjúsági Európa 
Bajnoki címet szerzett. Ezután rövid ideig tartó visszaesés következett, 
majd a hatvanas évek közepétől minden korábbit felülmúló sikerszéria 
kezdődött. Számtalan megyei csapat és egyéni bajnoki cím, országos 
helyezés és minősítés fémjelzi a szakosztály munkáját. A versenyzők közül 
sokan NB I-es és NB Il-es klubokban folytatták pályafutásukat. A munká
jukat becsületesen és odaadóan végző vezetők közül Csankovszki János és 
Vörös János neve külön említést érdemel.

A töretlen ívű fejlődés egészen 80-as évekig tartott. Ekkor anyagi és 
személyi okok miatt a legsikeresebb városi sportág darabjaira hullott. 
Szakosztályok születnek és halnak, de hajdani sikerek emléke még minid 
elevenen él.
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Kristálytiszta víz és levegő

• TEMAFORG TEXFILT SZŰRŐ
C SÚ C STEC H N O LÓ G IA  

K IV Á LÓ  M IN Ő SÉG

V ásároljon közvetlenül a gyártótól!

- Klímaszűrő betétek
- Ipari porszűrő zsákok
- Folyadékszűrő gyertyák
- Szűrőpréslapok

S zak em b ere in k  20  éves tap asz ta la tta l, 
szak tan ácsad ássa l, k a ta ló g u so k k a l 

á lln ak  az Ö n ö k  ren d e lk ezésé re .
Gyártja és forgalmzza:
TEMAFORG
KUNSZENTMIKLÓS Kft.
6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63.
Tel.: 76/351-951 
Fax: 76/351-938

Marketing- és szaktanácsadás 
TEMAFORG 

1067 BUDAPEST 
Paulay K. 18. 

Tel.: 13-227613
Eredményekben gazdag, Boldog Új Évet Kívánunk! 

__________________ ________ __________________ /



# c 5 \  TAGSÁGI 
í lA F É S Z  11 VEVŐKÁRTYA
KONSZENTMIKLÓS

használatával az ÁFÉSZ tagok további kedvezmé
nybe részesülnek vásárlásaik során.

Érdemes vásárlási blokkjait gyűjteni, mert a
vásárlások összegének növekedésével arányosan 
az engedmény százalékos mértéke is növekszik.

A vásárláshoz kapcsolódó engedményre a szövet
kezeti tag a vásárlással egyidőben jogosult, ha

ÁFÉSZ igazgatósága

DOHÁNY Ét ITAL 
NAGYKERESKEDÉS

C T O E M L
Kunszentmiklós 
Csillag út 1/a. 

Tel.: 76/351-724
A megrendelt árut 
viszonteladóknak 

díjmentesen 
kiszállítjuk.

ő Id
Dunavecsei 

Fiókja

Szeretettel várja ügyfeleit

/  lakossági és vállalkozási 
számlavezetés

/  hitelügyintézés, valutakezelés, 
banki tanácsadás

Gyors, pontos, 
megbízható ügyintézés!

Dvnavecse, Fő 40.



Alföldi Lapok
Bács-Kiskun és Pest megye 

családi magazinja -  olvasmány 
egy egész hétre!

Munkatársaink hűen tájékoztatják olvasóinkat 
a Duna-Tisza közi emberek életéről, 

mindennapjaikról, gondjaikról és örömeikről!

Ami önnek fontos hír, az

Alföldi Lapok
arról ír!

Területi szerkesztőségeink:

Kecskemét, Szabadság tér 1/A.
Tel.: 76/486-100, fax: 76/486-500 

<*> Kunszentmiklós, Rákóczi út 13-15.
Tel./Fax: 76/351-145 

«*• Kiskőrös, Kálvin u. 9. Tel.: 78/312-764 
= »  Nagykőrös, ifjúság út 15/5.

Tel./üzenetrögzítő: 53/353-628
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LAJOSMIZSE

Ahogyan Hódi látja
Lajosmizse labdarúgása

Hodermarszki Jánost, a Lajosmizse FC elnök - menedzserét harmadik 
nekifutásra értük el, hogy az örökké mozgó és intézkedő vállalkozó, - mint 
avatott szakember - a várossá vált nagyközség labdarúgásáról beszámol
hasson az érdeklődőknek.

- Mivel írásos dokumentumok nem nagyon utalnak a háború előtti 
időszakokra, csak a nagy égés utáni időkből vannak pontos és pontatlan 
adataink. Mindent összegezve Lajosmizse igen sok jó játékost nevelt ki a 
környéknek és az országnak, erős vidéki színvonalon a megyei I. osztályban 
játszottak, a 3-5. vonalban. Minőségi változás állt be 1980-ban, mikor a 
falusi csapat a Fémmunkással egyesült . Egész komoly eredményeket 
értünk el, az NB III.-ba feljutva hat éven keresztül tartottuk magunkat, és a 
8. helytől a 2. helyig igen jó teljesítményekkel szerepeltünk. A Vízgép 
belépésével, mely dr. Sági István nevéhez fűződik, még ütőképesebb lett a 
csapat, igen hosszú ideig az NB III. harmadik vonalában tudtuk tartani 
magunkat. Az 1987-es év a támogatási források kimerülése, a nagy szocia
lista vállalatok tönkremenése miatt egy forduló volt részünkre, a foglalkoz
tatott játékosok pénz hiányában elszökdöstek, és visszaestünk a megyei I. 
osztályba. Két év kimondott stagnálás következett, mivel utánpótlásra 
előzetesen nem gondoltunk, aktív játékosaink kiöregedtek. Mivel Lajosmi
zse egy útszéli örökké utazó, és mozgó város, a helyi művelődési 
intézmények kihasználtsága romlott, gazdasági kényszer miatt a mozit is 
bezárták.

Mi maradt szórakozásnak? A futball.Ez az egy volt, ami megmaradását 
a lakosságnak köszönhette. A szurkolók egyre nagyobb igénye elhárította a 
helyi labdarúgás megszűnését, ez úgy 1988-ra datálható. A klub erőlködött, 
a megyei I. osztály középmezőnyében játszogatott, és megint csak a 
szurkolók nyomására lépni kellett.

Néhány futballista úgy döntött, leválnak az akkori községi egyesületről, 
és 1992 februárjában megalakították a saját futball egyesületünket, a 
Lajosmizsei FC-t. Egy eléggé lezüllesztett klubot vettünk át, megkezdtük a



helyretételt. Új edzőt szerződtettünk Kiss László személyében, aki a Vasas 
33 szoros válogatott játékosa volt. Hosszú, kemény munkával, jól sikerült 
igazolásokkal elértük, hogy az.idei őszi fordulóban kiesőből elsők lettünk. 
Eredményeink láttán a városi önkormányzat támogatását is megkaptuk, és 
Pataki Sándor személyében a Nervus Bt. is szponzoraink közé lépett. így a 
biztonságos háttérrel többszintű munkába kezdtünk, beindult az utánpótlás 
képzésünk is Faragó Gyula edző közreműködésével. Serdülőink a megyei I. 
osztály helyezettjei, az ifik ugyanebben a csoportban a második helyet 
szerezték meg.

- Milyen nevezetes találkozók zajlottak a közelmúltban?
- Minden mérkőzésünk nevezetes, szívesen eemlékszünk az NB I-es 

Vasassal, a Fradi öregfiúkkal, vagy más kategóriában a Tiszakécskével 
lejátszott összecsapásokra: amikor itt voltak, telt ház volt a stadionunkban. 
Eredményekről felesleges beszélni, a játék volt az élmény és az, hogy eljöt
tek, mert a nevünk már magasabb körökben is ismertté vált.

-Ilyen pozitív előmenetellel milyen elképzelésekkel vágtok a következő 
bajnokságnak?

- Reális elképzelésünk van. Szertnénk az NB Ill-ban erős középcsapattá 
válni, szerencsénkre mögöttünk áll Lajosmizse. Ha ők buzdítanak, annak 
eleget kell tenni, nincs megállás. Ha a szeretetet érezzük, többet ér mint a 
pénz, és bizonyság a szeretetre, hogy helyi mérkőzéseinken már 4-500-an 
szurkolják végig a 2 x 45 percet, és ha vidékre utazunk, már ott is felhang
zik a lelátón: Hajrá Mizse!

- Beszélgetésünk során kétféleképpen válaszolgattál, múlt időben: 
csinálták, a közelmúltban cináltuk. Miért ez a kettősség?

- Én 1980-ban mint importált játékos kerültem Dunaújvárosból az akko
ri községbe, 1989-ig mint aktív játékos focista szerepeltem, ekkor a re
ménytelenséget látva kiszálltam, és saját vállalkozásommal kezdtem el 
foglalkozni. Három éves szünet után 1992-ben megkerestek, hogy vállaljam 
el az elnök-menedzserséget. Számítottak a kialakult kapcsolataimra, és 
nem titok, hogy a pénzemre, mert szó ami szó, nem egy olcsó szórakozás a 
miénk. Fölösleges időmet és pénzemet azóta is a futballra költőm, nem 
vagyok született lajosmizsei, de úgy érzem, tevékenységemmel beiratkoz-' 
tam a helyi lokálpatrióták közé. Amit elmondtam, talán megmagyarázza, 
miért beszéltem kétféle módon.
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Méltán híres Bács-Kiskun Megye fogathajtó sportjáról, hiszen nehéz lenne 
összeszámolni eddig hány Európa és Világbajnoki éremmel a tarsolyukban 
tértek haza fogathajtóink a nagy megmérettetésekről. A idei hágai világbaj
nokságon két lajosmizsei fogat is képviseltette magát, Páldeák János és 
Józsa Vendel. Most őket mutatjuk be.

Páldeák János

Először akkor találkoztunk, amikor javában készültek a világbajnokság
ra. Az akkor készült interjú némiképp romantikus körülmények között 
született, egy edzés közben, a fogaton váltottunk szót. A napokban 
Kecskeméten találkoztunk Páldeák Jánossal és edzőjével, a többszörös 
Európa és Világbajnokkal Fülöp Sándorral.

- Értékeljük közösen az elmúlt esztendőt!
- Mindössze egy éve hajtok négyes fogatot, ehhez képest én nagyon 

jónak értékelem az 1994-es év eredményeit. Megnyertem a Magyar Derbyt, 
a magyar bajnokságban pedig másodikak lettünk, ami azt hiszem szép ered
mény - kezdi Páldeák János. A világbajnokságon is viszonylag jól ment, 
bár én előbbre vártam magam. Egyedül a maraton volt az, ahol túl nagy 
iramot diktáltunk magunknak, és nem tudtunk minden akadályból úgy 
kijönni, ahogy szerettük volna.

A 42 éves, tősgyökeres lajosmizsei fogathajtó hat éve kezdett el 
lovakkal foglalkozni, előbb kettes fogatokkal, majd utána négyesfogattal. 
Herceg, Lurkó, Legény, Gavallér és Báró mára egységes csapatot alkotnak 
gazdájukkal, akinek reményei szerint az ideinél sokkal fényesebb sikerek is 
várnak még rájuk.

- Mindehhez azonban pénz kell, hiszen a lovak tartása, a versenyekre 
való utazás, a szállítás komoly összegeket emészt fel. A hazai versenyek 
mellett részt kell venni legalább néhány külföldi versenyen is. Jó lenne, ha 
csak a lovakkal tudnék foglalkozni, de ezt pillanatnyilag nem tehetem meg. 
Eddig is minden versenyre az utolsó pillanatban jött össze a pénz. A nyári 
hágai világbajnokságra is kérdéses volt, hogy el tudunk-e utazni. 
Szerencsére mellénk állt Lajosmizse önkormányzata, akik támogatták Józsá 
Vendel és jómagam részvételét

- Jellemző, hogy milyen körülmények között készülünk. Már a világbaj
nokságra történő utazásunk is kalandos volt, veszi át a szót Fülöp Sándor. 
Az a kamion, amivel eredendően elindultunk lerobbant, így vissza kellett 
fordulnunk, ami önmagában is időveszteség. A másik kamionnal útnak 
indultunk, ám Németországban a rendőrök kiszúrták az autót. Joggal, hiszen
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a lovak mellett utazott Jancsi, és a két 
fia is. Először törököknek néztek ben
nünket, de utána látva, hogy milyen 
ágról szakadtak vagyunk, még a bün
tetésből is elengedtek.

- Mikorra várható, hogy világ- 
versenyen is komoly eredményt érnek 
el?

- Az a véleményem, hogy az én 
várakozásomon felül teljesített az 
együttes - mondja Fülöp Sándor. Két 
hazai versenyt megnyertünk, olyanok 
előtt, akik évtizedek óta az élvonalban 
vannak. Ráadásul úgy sikerült nyerni, 
hogy a többiek nem hibáztak. Ahhoz, 
hogy beérjen a munka, hogy a fogat a 
spiccen legyen, kell két-három év. 
Ennyi idő alatt lehet megszerezni az 
elengedhetetlen rutint.

- Ahhoz, hogy az ember a másodperc tört része alatt tudja a tizen- 
valahány szárállítást, idő kell. A mozdulatrendszemek automatikusnak és 
gyorsnak kell lennie, ehhez azonban valóban kell még egy-két év. Erre egy 
példa, egy svájci verseny, ahol két nap után a második helyen álltam. A 
rangos nemzetközi verseny harmadik napján majdnem az utolsó helyre 
csúsztam vissza, ugyanis az első lovak irányváltoztatását nem tudtam olyan 
gyorsan korrigálni, mint ahogy kellett volna. Szűk alapidőt kellett tel
jesíteni, és a lovak beszaladtak egy olyan akadályba, amit már tejesítettünk. 
Ez pályatévesztésnek minősült és kizártak. Tehát tapasztalatokat kell még 
szereznem, de remélem, hogy rövid időn belül szép eredményeket és sok 
örömet tudunk szerezni a fogathajtás szerelmeseinek. - fűzte hozzá Páldeák 
János

- Jancsinak minden reménye megvan erre, nagyon tehetséges és szor
galmas. Rövid idő alatt nagyon jó eredményeket produkált a négyesfogattal. 
Természetesen van még javítani való, mindezt azonban csak akkor tudjuk 
teljesíteni, ha megfelelő támogatást kapunk.
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Józsa Vendel

Magyarország, és szűkebb pátriánk, mint a fogathatás egyik hazája vált 
ismertté a világon. A szocialista nagygazdaságok idején egy-egy állami gaz
daság, termelőszövetkezet tudott áldozni arra, hogy kiváló tenyészetet és 
alkalmazottként hajtót tartson, akinek semmi más dolga nem volt, mint 
hogy állataival és speciális kocsijaival foglalkozzon. Ez a monopólium 
megtört, de nem vált a lósportok javára. A jelenlegi helyzetben a lovasok 
szinte magukra vannak hagyva.

- Hogyan él egy fogathajtó, mi inspirálta arra, hogy ezt az igen drága 
sportot űzze? - kérdeztem Józsa Vendelt, Lajosmizse széli tanyáján.

- 1948-ban születtem, élelmiszer-technikusi végzettségem van. Egy kol
légám szerencsétlen halála után - 15 évvel ezelőtt - a Kossuth Mgtsz.-ben 
átvettem az állattenyésztési vonalat is. A kollégáim a 80-as évek közepétől 
lovaztak, és én minden versenye mentem velük, mint drukker. Ekkor el
döntöttem, én is veszek egy lovat, vagy kettőt, és már mint versenyző járok 
velük. Vettem is egy lovat, majd két évig jártam a tenyésztőket, hogy egy 
párt találjak mellé. Végül 1987-ben kettesfogatban kezdtem el versenyezni. 
Abban az időben minden lehetőséget megragadtam a szereplésre, Lajos- 
mizsétől Kecelen, Jászberényen át Gemencig, Miskolcig. Teljesen 
amatőrként vettem részt akadályversenyeken. Többszöri lócserék után 
1989-ben neveztem az első országos kiírásos versenyemre. Három év 
múlva bent voltam az első 6-7 között, a következő évben pedig már váloga
tott kerettagként hajtottam a párost.

- Miért váltott át négyesfogatra?
- Ennek külön története van. 1993-ban egyik igen jó barátommal, 

Páldeák Jánossal , az Amerikában rendezendő kettes világbajnokságra 
készültünk. Tudtuk azt, hogy Lázár Vilmoson kívül mi vagyunk az ország
ban a legjobb eredményeket felmutató kettesek, bíztunk abban, hogy a nagy 
versenyről arannyal térhetünk haza. Valószínűleg anyagi okok miatt, de 
igazából nem tudni miért,csak Vili utazhatott, nekünk itthon kellett marad
nunk. Jött a következő év, amikor megtudtuk, hogy Magyarország lesz a 
házigazdája a 96-os négyesfogathajtó VB-nek, amelyet vagy Kecskeméten, 
vagy Szilvásváradon rendeznek meg. Tudni kell azt, hogy a magyar fogat
hajtás gerincét Bács megye adja, lótenyésztésben viszont Szilvásvárad áll 
igen előkelő helyen. Ekkor álltunk a dilemma előtt, kettes vagy négyes? 
Fehér Mihály, Páldeák János, Dobrovich József és én úgy döntöttünk, 
elkezdünk gyakorolni a négyesen, hogy biztos legyen a helyünk 96-ban. 
Ehhez tudni kell azt, hogy a rendező ország mindig tíz fogatot indíthat, és 
ott szerettünk volna lenni. Ám a nagy remények hamarosan szertefoszlot-
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* tak, kiderült, hogy a 96-os rendezési jogot Brüsszel kapta meg. A négyes 
fogat megvan, erre tanultunk és edzettünk, most már maradunk is mellette, 
hiszen az első háromba bekerültünk. Az 1994-es világbajnokságra kemé
nyen készültünk, teljesítettük a feltételeket. Amikor összeállt a csapat, 
megismétlődött az egy évvel korábbi sztori. A szövetség lefújta a kiutazást, 
a saját versenyzőit alkalmatlannak ítélte a megmérettetésre. Egyetlen 
személyt engedtek ki szövetségi pénzen, Bozsikot, aki mint az elnök, szin
tén szilvásváradi.

- Hogyan sikerült mégis eljutniuk Hágába?
- Saját pénzünkön fogtunk bele az edzőtáborozásba. A “Négyes fogat

alapítvány” kuratóriuma kifizette a mintegy 350 ezer forint költséget és 
közölték velünk, utazhatunk a Vb-re, ha ván pénzünk. Végül a lajomizsei 
önkormányzat, a Tanyacsárda és magángazdálkodók segítettek bennünket. 
Hágában 16 ország 43 fogata közül a hetedikek lettünk, úgy, hogy a szövet
ségi kalkulációnál jóval kevesebb pénzből oldottuk meg az utazást, a szál
lást és minden egyebet. *

- Mennyibe kerül ma a fogathajtás?
- Három hajtó kivételével az országban mindenki a saját fogatát hajtja. 

Addig, míg eredményt nem tudtunk felmutatni, szponzorokra sem 
számíthattunk. Ma már az eredményeim alapján számíthatok a Centrál 
Szója és az alapítvány támogatására, takarmányt juttatnak a jószágoknak, 
valamint a versenyeredményeim alapján pénzbeli támogatást is kapok. 
Ahhoz, hogy ezt elérjük, nagyon keményen kell dolgozni, és bizony nekünk 
kell a szponzorok után menni. Ez talán a világon sehol sincs így. A teles- 
séghez hozzátartozik, hogy egy ló tartása minimum 300 ezer forint, egy 
kocsi 500 ezer forint.Emellett kell egy díjhajtó kocsi, maradion kocsi, egy 
négyes díjszerszájn 300 ezer forint, tehát lehet számolni. Nálunk nincs 
nyár, nincs tél, a lónak minden nap menni kell. Ha csikóink betörtek, 
versenyképessé válnak, irány a piac, az árukból újabb csikók kerülnek a 
tanyára, újabb küzdelemmel, a maradék pénzösszeg pedig a versenyeken 
emésztődik fel. Hát ilyen egy fogathajtó élete. Küzdelmes élet ez, de nem 
hagyom abba. Csinálom, mert nagyon szeretem. Ha ezt a hobbit legalább 
nullszaldósra ki tudom hozni, soha nem hagyom abba. Ebben az 
elhatározásomban 1993 óta a Gerébi Kastélyban megalakult Gerébi Lovas
klub támogat.

- Hogyan látja megvalósulni a lovasklub jövőjét?
- Itt egyetlen egy út tűnik járhatónak, a környékbeli lovasoknak össze 

kell fogniuk, itt vannak a területen távlovaglók, díjugratók, fogatosok, sőt 
lovas tornászok, akrobaták. Létre kell hoznunk egy városi, Lajosmizsei 
Lovas Klubot, mely a szponzorok megtartása mellett ennek a régiónak 
szerez hímevet.
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Pipák - szipkák - szűrők - kellékek 
egyedi formatervezett pipák

Faesztergályos termékek
teljes palettája az ipar-, lakáskultúra - játékok - 

lapátnyelek - zászlórudak
Európai színvonalon 

magyar termelői árakkal várjuk Önöket!
Cím: 2750 Nagykőrös, Jókai u. 8. 

Telephely: Nagykőrös, Kecskeméti u. 19. 
TeUFax: 53/350-445

Újból a magyar piacon a világszínvonalú 
német VAUÉN pipagyár termékei
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VAUÉN pipák + filterek (Dr. peri Junior) 
Magyarországi kizárólagos vezérképviselettől

Cím: Szabó "Kőrös"  Pipagyár 
2750 Nagykörös, Jókai u. 8. TelJFax: 53/350-445 

'Telephely: Nagykőrös, Kecskeméti u. 19.



NAGYAKŐRÖS
A hullámzó Kinizsi

Nagykőrös sport fellegvára - talán a rendszerváltás idejéig - a 
Nagykőrösi Kinizsi SE városközponti sport centruma volt. Az 1960-70-es 
években itt szinte pezsgett, és habzott a sportélet. Birkózók, ökölvívók, asz
taliteniszezők, kosár és kézilabdások, megszámlálhatatlan sportág kép
viselői cserélgették az öltözőket, edzettek, majd járták az országot, világot, 
és gyarapodtak a kitűnőbbnél kitűnőbb eredmények.

A pénzes zsák kiapadt, a sportszentély szép lassan kiürült, először egy 
diszkont áruház, majd egy diszkó költözött az épületbe, már csak a város 
széli sporttelepen rúgták a bőrt a focisták, és reptették labdáikat a teni
szezők. A megmaradt szakosztályok szinte csak amatőr szinten éldegéltek, 
és megtörtté váltak egy-egy iskola sporttermében. A sport otthont külön
böző gazdavállalatok után állapotára való tekintettel az Állami Népegész
ségügyi Szolgálat (volt Köjál) bezáratta. Ennyi volt a lefelé ívelő történet. 
Az 1994-es évben azonban megmozdult valami.

A Kinizsihez ragaszkodó sportemberek összedugták a fejüket és elindí
tottak egy új folyamatot. Kezdésként új vezetőséget választottak, május 2- 
án Bűz Ferencet bízták meg az elnöki feladatok ellátására. A jelenlegi 
állapotról és az új lehetőségekről az elnök számolt be olvasóinknak.

- Milyen állapotban vetted át a Kinizsi vezetését?
- Anyagi hátterünk... Négy millió adóssággal kezdtük, ebből három mil

lió tb. és egy millió a konzervgyár felé, ami szállítási költséget, különböző 
térítések elmaradását tartalmazza, és 1992-től halmozódott fel. Van már 
stratégiánk a kiegyenlítésre. Anyagi bázisunk egy áprilisban megkötött 
többoldalú szponzori szerződés keretén belül a minimális fennmaradáshoz 
talán elég. Elsősorban a labdarúgó-szakosztályt támogatta meg a Polgár- 
mesteri Hivatal és a Kőrös Konzervgyár másfél millió forinttal, de a folya
matos pénzátutalás itt is akadozik. Míg a pénzek be nem érkeznek, saját 
erőből kell megoldanunk - sokszor hitelbe - mindent.

- Valamikor régen a Kinizsi majdnem minden sportágban szerepelt. Mi 
maradt meg ebből napjainkra?

- Most számon tartjuk a labdarúgókat, a birkózókat, vannak teniszezők, 
cselgáncsozóink és atlétáink. Ez az öt^zakosztály felemészti a lehetőségein
ket. Cselgáncsosaink az Arany János Iskola kis tornatermében edzenek, 
szűkös lehetőségekkel, mert sajnos öt főnél többen oda a mozgásigény miatt 
nem fémek be. Birkózóink hasonló gondokkal küzdenek. A labdarúgók és a 
teniszezők majdnem optimális feltételek mellett dolgozhatnak, de a pénzte
lenség oda is rányomja a bélyegét, talán az atléták vannak a legjobb 
helyzetben.

- Ilyen állapotok mellett milyen eredményeket tudnak felmutatni a szak
osztályok?



- Labdarúgóink a Megyei I. osztályban játszanak. Ez országos szinten 
egy igen erős mezőny, nagyon sok jó, volt nemzeti bajnokságból átpártolt 
játékossal. Gondjaink ellenére sikerült a középmezőny végén megmaradni.

- Ha az anyagi hátterük rendeződne, egyébként ütőképes lenne a csapat?
- A szakemberek véleménye szerint a gerinc egy minimális meg

erősítésével, a jó utánpótlás beállításával az NB Ill-ban is indulhatnánk. De 
ez csak remény, mert Nagykőrös annyira kicsi város, hogy nincs olyan vál
lalkozó, aki a szponzorálást - természetesen kölcsönös feltételek mellett - 
kielégítően meg tudná oldani. A véleményem még mindig az: csak pénz 
kérdése az egész. Ütőképes gárdánk, nagyszerű, jó környezetben levő 
pályánk van, már csak partnert kell találnunk.

- A többi szakosztályok?
- Birkózóink szeptemberben kaptak termet, emiatt nem tudtak sehova 

nevezni, egyébként is igen rövid lett volna a felkészülés. Ezt a szezont való
színűleg amatőrként birkózzák végig, ennek ellenére az idén volt egy ma
gyar bajnokunk, egy-két dobogós helyezésünk, nemzetközi versenyen. 
Romániában 2., 4., 6. helyezést értek el. Cselgáncsozóink szintén önkölt
ségesen dolgoznak, versenyeken nem szerepelnek addig, míg állandó 
edzőtermük nem lesz. A jelenlegi állapotban csak technikájukat és kondí
ciójukat tudják fenntartani. Erre futja. Atlétáink, akik válogatott verseny
zők, az általános feltételek között készülnek, azonban a dobó számokban 
szereplők az ifjúsági pálya zsúfoltsága miatt nehéz helyzetben vannak. 
Edzőjük, Rétsági Oszkár szinte már belebetegszik abba, hogy jó képességű 
versenyzői a feltételrendszer elégtelensége miatt sikkadnak el. Palotai 
László, Szabó Károly és még jó páran így is eljutottak a válogatottságig. 
Hat teniszpályánk van, sajnos ezek is öltözők nélkül. Pallai Lajos érdeme, 
hogy a már felhalmozott építőanyagokból hamarosan ez a probléma 
megoldódik. Országos versenyeket rendezünk, és meghívásokon veszünk 
részt igen jó eredménnyel. Ennek a sportágnak Nagykőrösön jövője van.

- A volt bázisnak, a Kinizsi sport otthonának, milyen szerepet szánt az 
egyesület?

- Legégetőbb problémánk, hogy az Ipari Középiskolának és a Dalmady 
úti iskolának még nincs tornaterme. Mi nem csak versenysportban gondol
kodunk, hanem az egészséges ifjúság kinevelésében is. A Kinizsi épülete 
pár méterre van csak az említett iskolától. Ott szeretnénk beindítani majd a 
testnevelés órákat, délutánonként pedig az egyesületi munkát, edzéseket. 
Tervünk szerint az ipari iskolával kooperálva rendbe hozzuk az épületet, a 
fűtés-, és vízrendszert, és amikor már beindult az élet, gondolhatunk a 
bővítésre is. Végső megoldásként, akár vállalkozásban is egy tanuszodát is 
szeretnénk felállítani, ezzel megalapozva az úszásoktatást és későbbiekben 
a versenyúszás felvételét a szakosztályok közé. Ha mindezt megoldottuk, 
akkor a Kinizsi pályája megkezdi a felfelé ívelést -vázolta fel a Nagykőrösi 
Kinizsi életét Búz Ferenc társadalmi elnök.
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Bozsó borús véleménye
Bíztató rajt után: kilátástalanság

Bozsó György, a nagykőrösi Kőrös Kinizsi SE megyei I. osztályú 
labdarúgó csapatának edzője értékelte a Kinizsi helyzetét az őszi idény 
eredményei alapján. A tabellán a csapat a 14. helyen áll, 3 győzelem
mel, 6 döntetlennel és 6 vereséggel.

A szezon kezdetén igen nehéz körülmények között indultak, az NB-s 
csapatok elszívó hatását komolyan érezték, mert a játékot meghatározó 
tagok, nyolcán eltávoztak. A maradék rutinos focisták mellett nagyon 
fiatal , ifi korú játékosokkal egy hónap felgyorsított tempójú felkészü
lésekkel vágtak neki a bajnokságnak.

A 14-15 játékosból álló keretnek, akikből 9-en ifi korúak, különleges 
taktikát kellett kidolgozni. A hazai pályán a támadásra helyezett hang
súllyal, vendégként pedig a védekezésre alapozott gyors váltásokkal, 
kontrákkal játszottak.

Az indulás első hetében igen nagy akarattal, sikeréhesen, agresszív, 
letámadásos játékkal, hat forduló után veretlen volt a Kinizsi és az 5. 
helyen állt. Az edzésmunka terve az iskola, a munkahelyek terhelései 
miatt nem valósult meg. Már a hazai pályán sem tudtak produkálni. 
Hiába vonták be a játékba az igen sok tehetséges fiatalt, a rutin és a 
magabiztosság hiányzott, az utolsó fordulókra már pszichésen is tönkre
ment a csapat, sérülések miatt a keret leszűkült, eredmények helyett az 
elkeseredett küzdelem inkább csak sárga-lapokat hozott. Bozsó György 
a hibák egy részét magára vállalta, elismerte, hogy a kitámadásos 
játékkal közönségsikert is arattak, a játékosanyag pontszerzésre, dön
tetlenre is alkalmas lett volna, de a kettő együtt nem valósulhatott meg. 
A sikertelenség mellett még anyagi gondjaik is támadtak. így aztán arra 
sincs lehetőség, hogy újabb játékosok igazolásával a tavaszi fordulóban 
magához térjen a csapat.

A Kéknefelejcs Nagykőrös című helyi újság tudósítója Máté József, 
aki vérbeli kinizsis és játékos is, Bozsó György edzőt kérdezte:

- Az őszi szezon végén hogyan látod a labdarúgócsapat jövőjét?
- Bízom az új önkormányzatban, hogy 1995. január közepétől 

megteremtik a megyei foci működési feltételeit, mert a szurkolótábor 
igényli a jobb labdarúgást. Jelen pillanatban nagyon fontos lenne az
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értékek megtartása, mert sok tehetség van a Kinizsiben, de legalább 3-4 
új játékos posztokra való igazolásával még jobban is tudnánk szerepelni.

- Egy éve dolgozol Nagykőrösön a labdarúgók mellett. Hogy érzed 
magad városunkban, személy szerint hogyan képzeled el saját edzői 
jövődet?

- Bár Kecskeméten lakom, ennek ellenére nagyon megszerettem a 
körösi embereket. Megérdemelnék, hogy hétvégeken, a hazai meccse
ken, kitűnő focival párosuló sikereket lássanak. Ószintén megmondom; 
ha a körülmények és a feltételek nem javulnak, akkor nem maradok itt a 
tavaszi szezonra, elmegyek januártól. Az eddigi sikeresnek mondható 
edzői pályafutásom után nem engedhetem meg magamnak, hogy egy 
kiesésre ítélt csapatnál dolgozzam. Nincsenek extra igényeim és kéré
seim. Ha január elejére összejön a szakosztálynak 500-660 ezer Ft-ja, 
akkor január 12-én délután fél 3-kor kezdődik az alapozás. Ha nem...

Bozsó György még előző klubja kispadján
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Nagykőrösi Kosárlabda Klub

Nagykőrös méltán nevezhető a kosárlabda városá
nak. Igen jó helyi utánpótlással az önálló klubbá 
szerveződött kosáriabdások NB I/A-s férfi, NB 
I/B-s és NB Il-es női csapattal rendelkeznek, ezen 
felül rendszeresnek mondhatóan különböző 
kupákon és bajnokságokon vesznek részt.
1994-ben nagy változások történtek az 
egyesületnél, melyet részben szakmai okok, 
részben pedig a költséggazdálkodás kény
szere okozott. A milliós nagyságrendű önkor
mányzati és szponzori támogatás is alig fede
zi az utazásokkal és egyéb kiadásokkal járó 
elsőlépcsős működést. A férfi csapat irányítását, 
az edzések megtartását a kecskeméti illetőségű 
Guóth Ivánra bízták, aki nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel kezdte meg a 
bajnoki évadra történő felkészítést. Újhelyi Gábor edzőként az utánpótlás 
nevelésre állt rá.

Az új évad személyi változásokat is hozott, távoztak: Csorvási Sándor, 
Cseh Zsolt, Lakosa Zsolt, Lakatos István, Horváth Attila és Jászka, négyen 
viszont újként, új erővel kezdték meg a felkészülést: a szerb illetőségű 
Milivojsa Aleksandar, a bajai Mihalovics Gyula, valamint két tehetséges 
helyi fiatal Újhelyi Botond és Deák Attila.

A hazai mérkőzéseket és az edzéseket a Kossuth Lajos Általános Iskola 
Kinizsi utcai sportcsarnokában tartják, igyekeznek a minőségi mérkő
zésekkel minél több bevételre szert tenni. Az 1994-es év befejezése gaz
dálkodásuk szempontjából rendkívül nehéz lesz, minden eszközt megragad
nak ahhoz, hogy anyagilag működőképesek maradjanak, és az egyesület 
állva maradjon. Elgondolásuk szerint egy kisebb létszámú, de hatékonyabb 
csapat az eredményesség szempontjából sokkal többet ér, mint ha a költ
ségvetésüket emlegetnék.

Az 1994/95 évad mérkőzései és eredményei lapzártáig
NB I/A

Nagykőrösi K.K. - Falco K.C. 72-74
Atomerőmű S.E. - Nagykőrösi K.K. 81-61 
Nagykőrösi K.K. - Csepel Kordax 82-73
Fehérvár K.C. - Nagykőrösi K.K. 80-114

SPORTKALENDÁRIUM 1995 169



Debreceni S.I.-Tegáz - Nagykőrösi K.K. 96-71
Nagykőrösi K.K. - Kaposvári K.C. 73-87 
Baja Bácska K.S.E. - Nagykőrösi K.K. 72-89 
Nagykőrösi K.K. - MAFC 82-66
Nagykőrösi K.K. - Hódmezővásárhely 96-94
Falco K.C. - Nagykőrösi K.K. 95-79
Nagykőrösi K.K. - Atomerőmű S.E. 70-76
Csepel-Kordax - Nagykőrösi K.K. 100-75
Nagykőrösi K.K. - Fehérvár K.C. 95-75
Nagykőrösi K.K. - Debreceni S.I.-Tegáz 69-84 

Decemberi mérkőzések:

Álló sor balról: Újhelyi 
Gábor szakosztály igaz
gató, Maleras Vitautas 
1961/203/95, Pásztor 
Attila 1968/198/94, Vad
kerti Zsolt 1974/212/84, 
Újhelyi Botond 1976/ 
203/95, Milivojsa Alek- 
sandar 1964/207/90, Lu
kácsi József és Guóth Iván 
edző.

Guggoló sor: Mihá- 
lovics Gyula 1969/187/67, Király László 1964/183/83, Szép Márton 
1967/176/71, Módra György 1969/193/92, és Deák Attila 1977/192/85.
A női NB I/B-s csapat

Hasonlóan jó eredményeket produkálnak, mint a férfi társaik. Az NB 
I/B tabelláján december elején 16 10 6 1209-1109 eredménnyel és 26 pont
tal a megtisztelő ötödik helyet foglalták el. A bajnokság pillanatnyi állása: 
1. Ikarus K.C., 2. MÁV Nk. TE-KS, 3. Bajai TK-ELMA, 4. Budapest S.E. 
ifi, 5. Nagykőrösi K.K., 6. Egis-OSC (Bp), 7. Monori S.E., 8. Testnevelési 
FSE., 9. Pécsi PTSE., 10. Egri Tanárképző, 11. Pécsi EAC., 12. Tatabányai 
K.C.

Kaposvári K.C. - Nagykőrösi K.K. 
Nagykőrösi K.K. - Bajai Bácska K.S.E.

1995. januári mérkőzések
MAFC - Nagykőrösi K.K. 
Hódmezővásárhely - Nagykőrösi K.K.
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Amatőr kosárlabda

Lassan már hagyománnyá válik, hogy Nagykőrösön a vállalkozók fela
jánlásával minden évben amatőr kosárlabda bajnokságot rendeznek. A nagy 
tömegeket megmozgató eseménysorozatnak a Toldi Miklós Élelmiszeripari 
Középiskola ad helyet, szombat vasárnaponként az iskolakomplexum torna
csarnokában. Az Andi Ajándék Kupában nem csak körösi csapatok indul
tak, a környékből is felfigyeltek a rendszeres tornákra, a következő bajnok
ságra még több vendégre lehet számítani. Az 1994. évben nevezett csapa
tok: 1, Kapóka III., 2. Ede SC, 3. Albatross Alkohol Baráti Kör, 4., Csemő 
Kings, 5. Minarik Bence Diszkont, 6. PES Kft., 7. Andi Ajándék, 8. A csa
pat, 9. Aquacoop Cegléd, 10. Dream Team 3., 11. Harlem Glabetrotters, 12. 
Angol Nyelvtanfolyam.

A felsorolás az 1994/95 évi bajnokság félidős eredményei szerint a 
helyezéseket is tükrözi.

KAPÓKA M II.
A bajnokságok jönnek, mennek, az amatőrök nem pihennek.

A nagykőrösi Kapóka-Filtermat kosárlabda csapat bemutatását a legille
tékesebbtől, Kapás Tibor csapatkapitánytól kértük, aki röviden beszámolt a 
több bajnokságot megnyert együttesről.

- A Kapóka-Filtermat nem más, mint egy baráti társaság, az öregfiúk 
kosárlabda csapata. Átlagéletkoruk jóval a harminc év fölé tehető, de 
egyikük sem akart megválni az aktív sportolástól. Teljesen amatőr módon 
összejártunk, szórakozásból edzéseket tartottunk. Talán a kíváncsiság hozta, 
hogy több tornára beneveztünk, de amikor már eredményeket is tudtunk 
elkönyvelni, tudatosan jelentkeztünk több hozzánk elért kiírásra. Amikor a 
Bács-megyei bajnokság híre eljutott hozzánk, eldöntöttük, oda is elme
gyünk. Az 1992/93-as teljesítményeink alapján már részt vettünk a 
Megyebajnokok Tornáján Karcagon, ahol 6 megye csapati közül az elsők 
lettünk, a következő évben a harmadik helyezést értük el. Az 1993/94-es 
Bács-megyei bajnokságon való részvételünk igen jól sikerült, egy 
vereséggel az első helyet szereztük meg, csak a főiskolásokból álló GAMF 
csapatától kaptunk ki. Örök riválisunk a Bujdosó Tanya együttese, mely 
szinte kivétel nélkül, volt NB I-es játékosokból, a kecskeméti öregfiúkból 
szerveződött.

A rendszeres versenyzés és az egyre erősebb ellenfelek miatt rendezni 
kellett a csapatot. Hetente háromszor tartunk edzést, először a Petőfi iskola 
fogadott be bennünket - napjainkban a Rákóczi iskola sportcsarnokában.
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Önállóak vagyunk, az utazásainkat, a különböző költségeket, pl. bíró 
tiszteletdíja, saját zsebből összedobott pénzből fedezzük. Egy-egy sikeres 
verseny után közösen, szinte családias légkörben apró ünnepségeket tar
tunk. így kovácsolódik össze igazából a csapat.

Társaságunk igen heterogén, van köztük bíró, ügyvéd, országgyűlési 
képviselő, profi sportállású, esztergályos, autószerelő, műszaki értelmiségi 
és vállalkozók. A sok különböző foglalkozás ellenére a repülő labda össze
tart bennünket. A hozzánk csapódó, szintén sportszeretőkből van már 
Kapóka III-as csapatunk is, akik egyelőre a városi bajnokságon próbálgatják 
erejüket.

Az első csapat összeállítása napjainkra már egy picit változott, de első
sorban azokat említeném, akikkel az eredményeket elértük: Dr. Ábrahám 
Tibor, ifj. Ábrahám Tibor, Újhelyi Gábor többszörös válogatott. Horváth 
Zoltán valamikori tungsramos, Mocsai László edző, Pijakovics Ferenc volt 
NB I-es, dr. Gáspár Endre volt kézilabdás, dr. Hrabovszki Zoltán, Danóczi 
Kálmán, Barta György és én Kapás Tibor.

A jövőre vonatkozóan semmi konkrét elképzelésünk nincs. Ha az össze
tartó barátságok megmaradnak, minden alkalmat kihasználunk a szere
plésre, edzéseinket továbbra is megtartjuk, aki szereti a kosárlabdát és hoz
zánk csapódik, szívesen látjuk.

A Kapóka-Fihermát erősségei



Karatékák Nagykőrösön 
DOJO KUN

I. Rendületlenül edzeni fogjuk testünket és lelkünket.
II. A BUDO igazi útját követjük, így fejlesztjük képességeinket.

III. Szilárdan törekedni fogunk önmagunk legyőzésére.
IV. Megtartjuk az udvariasság szabályait, tisztelni fogjuk elöljáróinkat és a 

rangban feljebb levőket. Tartózkodunk az erőszaktól.
V. Követjük az emberiség tanítását, soha nem feledjük az alázatosság igaz 

erényét.
VI Tiszteljük a bölcsességet és az erőt, nem keresünk más vágyakat.

VII. Egész életünkben a KARATE fegyelmével járjuk a KYOKUSHIN 
útját.

A Nagykőrösi Kyokushinkai Karate Klub 1981. szeptember 25-én 
alakult meg Búz Ferenc, akkor 6 kyu-s, vagyis narancssárga öves karatéka 
vezetésével, 60 fős létszámmal. Edzéseiket hely híján az Ifjúsági Házban és 
a művelődési ház bérelhető helyiségeiben tartották. A folyamatos 
felkészülés után 1982 februárjában már a csoport 70%-a megfelelt az első 
öv, a 10 kyu-s fehér öv viselésére.

Az 5 kyu-s (tanuló) fokozat feltételei: 40 fekvőtámasz, 60 felülés, 
valamint 12x2 percig eredményes küzdés 12 ellenfél ellen. Az I kyu fokozat 
már keményebb: 30 fekvőtámasz két ujjon, 100 felülés és 30 ellenféllel 
szembeni sikeres küzdelem. Törés, sérülés nem mentő körülmény, a győ
zelem a fontos.

Napjainkra, 1994-re a csoport létszáma a fokozatos szintemelkedés 
miatt lecsökkent, ennek ellenére az utánpótlás is biztosított. Ifjúsági 
versenyzőik több hazai és nemzetközi versenyen igen jó eredményeket 
értek el.

1989-ben Budapest-Kőbányán 9 csapat nevezésével országos bajnoksá
got rendeztek, a körösiek első igazi nagy eredménye ott született meg, 
válogatott versenyzők ellen vívott küzdelmeikkel országos csapatbajnoksá
got nyertek.

1994-ben legeredményesebb versenyzőik: Agócs Tibor, aki nemzetközi 
szintű versenyző és válogatott, Kis Rezső magyar bajnok, és az utánpótlás: 
Ábrahám Edit, Bálint Anita, az ifik között nyertek magyar bajnokságot és 
Farkas Erika. A fiúk között is vannak feljövök: Búzás Péter, Burai Árpád, 
Márkus Tamás, ők mindannyian érmes helyezést elért versenyzőik.

Agócs Tibor nemzetközi eredményei: Világ Kupán III. helyezett, nyert
III. helyet Spanyolországban, Dániában II. volt., Belgiumban III., Európa 
Bajnokságon 9-ik lett, ez évben azonban lesérült, és pihenőn van.
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A bajnok csapat: Sánta Zoltán, Varga István, Lakatos Attila, Székely Gábor, 
Borzák Tibor, Tóth Csaba és középen az edző: Bűz Ferenc.

Bűz Ferenc tanítványaival. Farkas Erika, Bálint Anita és Abrahám Edit.
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Jégen a Farkasok

A korong minden télen pattogott a Nagykőrös környéki befagyott vizek 
jégpáncélján. A korcsolyázást szerető pár ember a hideg beálltával nap mint 
nap leste, hogyan vastagodik a Csónakázó tó vagy a horgásztó jege, hogy 
minél hamarabb űzhesse rajta botjaikkal a sebesen sikló fekete műanyagot. 
A sokszor késő estig tartó nagy mérkőzések utáni baráti beszélgetések 
összehozták a jég szerelmeseit, így alakulhatott meg a Nagykőrösi 
Farkasok jégkorong csapata, de a névválasztásnak előzménye is volt.

Huber, a jelenlegi csapatkapitány, egyik munkatársától értesült, hogy ő 
mint a Zuglói Piranhák jégkorongcsapatának tagja, már 1992-ben részt vett 
egy amatőr bajnokságon, a Margó-Minder Kupán és megkezdték a 
felkészülést az 1993-as játékokra. Margó és Minder a ‘30-as években a 
Kanada ellen játszó magyar hokiválogatott legeredményesebb játékosai 
voltak.

A bajnokság hírére, ahogy beállt a fagy, a körösiek alatt “felizzott” a 
jég. Egy csapat összeállításához éppen elegen voltak, így lettek Farkasok és 
beneveztek a kupára.

A Nagykőrösi Farkasok elsőszezonos amatőrjei:Álló sor balról: Szűcs 
Ferenc, Patay Zoltán, Komyik József, Csicsó Gyula, Migaskó Lajos, Járvás 

László, Dér Tamás, Huber Zsolt, Kiss József, Sz. Tóth László. 
Guggoló sor: Huber Csaba, Horváth Zoltán, Csípő Kristóf, Fruttus Attila, 

Horváth Albert, Kovács Béla, Pintér Levente.
A jégen: Sz. Tóth Gábor, Papp Gábor és a Kalocsa testvérek.
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A felkészülésre igen kevés idejük volt. Első mérkőzésüket, az ötös 
mezőnyből legjobbnak mondott Váci Darazsakkal játszották és az első 
palánkos pályás összecsapáson meglepő eredményt produkáltak:2:0-ás 
vezetés után csak 5:2-re veszítettek. A viszonylagos jó teljesítmény után 
lehetőséget kaptak arra, hogy ha idejükből, erejükből és pénzükből futja, 
eljárhatnak Jászberénybe, az ottani műjégen edzeni. A bajnokság fordulói 
között a herényi ifi csapattal játszottak edzőmérkőzéseket. A rendszeres 
felkészülés után, megszokva a valódi pálya lehetőségeit, a palánkozást, a 
ziccereket, a bajnokságban a harmadik helyet érték el. A rájátszásban két
szer is megverték a Piranhákat. Az 1993-as verseny végeredménye: 1. Váci 
Darazsak, 2. Balassagyarmati Bástyák, 3. Nagykőrösi Farkasok, 4. Zuglói 
Piranhák, 5. Hunyadi Kiöntés. Az ötödik helyezett hunyadi csapat azért 
választotta az érdekes nevét, mert csak akkor tudnak korcsolyázni, ha a 
község melletti patak kiönt és az árterületen lévő víz megfagy. Ezért 
Kiöntés.

Az amatőr kapcsolatok 1994-ben továbbfejlődtek, közös megegyezéssel 
az eddigi Kupa helyett megalapították az Amatőr Jégkorong Ligát, melynek 
támogatója az Almost Haeven kanadai divatcenter. Csiszár István, volt 
piranhás szervezésében vezetőséget, tisztségviselőket választottak és már 
kilenc csapattal vágtak neki a szezonnak. A Ligában indulók: Ferencvárosi 
Pingvinek, Bírói Testület, Ligeti Jegesmedvék, Székesfehérvári Hevület, 
Balatonfenyvesi Küszök, Rock and Roll Cannibals, Debreceni Pipacsok, 
Váci Darazsak és a Nagykőrösi Farkasok.

A hazainak mondott mérkőzéseket a Farkasok, Csillag György intéz
ményvezető jóvoltából a jászberényi pályán játszhatják, így a fordulós 
szombat estéken farkasüvöltéstől hangos a jégstadion. Edzőtársaik továbbra 
is a herényi ifik és orosz edzőjük igen sok jó tanáccsal látja el a nagykőrösi 
fiúkat is.

Az 1995-ös év egyelőre még rejtély. A Farkasok egy önálló klub létre
hozásán gondolkodnak, de a pénz nagy úr. Addig is, míg meg nem hozzák 
döntésüket, siklik a korcsolya és pattan a korongba Farkasok, úgy mint ed
dig, barátok közt a jégen töltik szabadidejüket.
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Diáksport
Nagykőrös iskolaváros a javából, 5 általános, 3 közép- és 1 főiskolája 

van. A diáksport azonban eltérő az oktatási intézmények szakosodásai 
szerint. A Kossuth Lajos Általános Iskola sporttagozattal is rendelkezik, 
versenysportként a tornát, a kosárlabdát és az atlétikát favorizálják. A város 
igen jó helyzetben van, mert a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója, 
Deák György sportberkekben elismert ember, tagja a Nemzeti Sport 
Tanácsnak, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének és a Magyar 
Diáksport Szövetségi elnöki tisztjét tölti be. Iskolája - annak ellenére, hogy 
ének szakos - igen aktív sportéletet él, és neveli az utánpótlást a város 
verseny csapatinak. A Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola az 
élelmiszeripari szakok mellett sport osztályokat is indított, itt elsősorban a 
labdarúgás szerepét kívánják kiemelni, de a Toldi DSK különböző szakosz
tályai megyei és országos szinten is elismert eredményeket értek le. A többi 
iskolák a tanmenethez és a városi rendezvényekhez kapcsolódóan szintén jó 
eredményeket tudnak felmutatni.

A Kossuth Lajos Általános Iskola már hagyományosan minden évben 
megrendezi a Medve Lászlóról - Nagykőrös jóhírű tornászáról és edzőjéről 
elnevezett országos emlékversenyt, ami nívós eseménynek számít. 1995-től 
országos programnaptárban is szerepel mint elismert diákverseny. A kos- 
suthosok eredményeikről is beszámoltak. Tornász fiú csapatuk megyei I. 
helyezést ért el, a Medve László Emlékversenyen Il-ak lettek és eredmé
nyeik alapján az Országos döntőbe is bejutottak. Az 5-6. osztályos kosárlab- 
dás lányok, megyei I. és Országos elődöntőn II. helyet szereztek. Atléti
kában a fiú négytusa csapat megyei területi versenyen III. helyezést ért el. 
Egyénileg Mondi Károly szerepelt a legjobban, kislabda hajításban 73.70 
méteres repítésével az ország legjobb eredményét érte el az országos 
bajnokságon, gerelyhajításban a második helyet szerezte meg. Felkészítője: 
Rétsági Oszkár testnevelő tanár és edző.

A Pest Megyei OTSH utánpótlás-nevelés osztálya 1550 diák bevonásá
val felmérést végzett a tanulók sportképességeiről. A megyei ranglistákon 
elért helyezések és pontszámok alapján az alábbiakban felsorolt Kossuth 
iskolások sportképességei az országos átlagnál is jobbak. Leányok: Farkas 
Annamária, Jakabházi Beáta, Kerekes Marianna. Fiúk: Szalai Tibor, 
Kristófi Mihály, Pap Péter, B. Balogh Zoltán, Tóth Péter, Kurgyis Gábor, 
Bujdosó László, Kecskeméti Gábor, Tömösközi László és Suba Csaba.

Hozzá kell tenni! A tanulók eredményeiket nem csak a velük született 
képességeikkel érték el, valakinek ezt a képességet ki kellett aknáznia - és 
ez a testnevelőtanárok és edzők elmaradhatatlan feladata.
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SOLTVADKERT
A fiatal városban önálló egyesületi formában működnek a különböző 

sportágak. Rendelkeznek sportpályával, sportcsarnokkal, mellette labdarúgó 
pályával és bitumen kézilabdapályával. Az önkormányzat anyagilag is 
támogatja a soltvadkerti egyesületeket, így a labdarúgócsapatot, a női és 
férfi kézilabdázókat, az asztalitenisz és a birkózó szakosztályt. A sportcsar
nok önálló intézményként működik, ezért annak használati díjai felett saját 
hatáskörben rendelkeznek.

Kézilabda
A település mindkét nem által képviseltetve van a kézilabda sport NB II. 

^éli csoportjában. Mérkőzéseiket a nők és a férfiak egyaránt a helyi sport- 
csarnokban játszák, és edzéseiket is itt tartják. A hölgyek az előző évekhez 
viszonyítva kicsit gyengébben szerepelnek, mivel a tabella alsó felében 
tartózkodnak. Nehéz anyagi helyzetben vannak, így a terveket ez nagy
mértékben befolyásolja. Egyenlőre nem tudni semmi biztosat és lehet, hogy 
az említett gondok miatt megszűnőben lesz ez a régen fennálló^egyesület. A 
férfiaknál már kedvezőbb a helyzet, mert az őszi szezon befejeztével a 
bajnokság 3. helyén állnak és a sikerek mellett az anyagi helyzetük is kezd 
stabilizálódni. Jó szakmai munka folyik, és remélik továbbra is hasonlóan 
fognak szerepelni.

Labdarúgás
Szebb napokat is látott már a Bács-Kískun megyei I. osztályban szereplő 

Soltvadkerti TE labdarúgócsapata. Évekkel ezelőtt még az NB. IIIf-ban 
szerepeltek évekig, és osztályukban meghatározó játékerőt képviseltek. 
Kiesésük óta csak az 1992-93-as évadban lett volna lehetőségük a bajnok
ság megnyerésére és az NB. III-ba való felkerülésre, de ekkor a kalocsaiak 
egységesebb csapata lett a befutó. Ekkor minden lehetőség adott volt: 
kitűnő játékosállomány, jó szponzorálás, feljutás esetén pedig a működési 
költségeket a Renault gyár támogatta volna. Végül másodikok lettek, és a 
“kudarc” óta osztályuk középszerű együttesévé váltak. Jelenleg gárdájuk a 
hagyományokhoz képest gyenge játékerőt képvisel, így a célkitűzésük is 
megváltozott. Terveik szerint a 8. hely körül a középmezőnyben 
szeretnének végezni, ismerve képességeiket és lehetőségeiket. A soltvad- 
kertiek múltját tekintve viszont nem valószínű, hogy ez a helyzet sokáig így 
marad...
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SOLT
Sportélet Solton
Egy kis történelem...

Solt 7300 lakosú, hatalmas területen elhelyezkedő település a Duna 
mentén. Az itt zajló sportéletről beszámolni kellemes feladat. Labdarúgóink 
a csúcson vannak, és más sportágak is szervezett formában működnek. A 
sport helyi történelméből ezzel szemben igen nehéz érdemleges dolgot 
felkutatni. Természetesen ennek is megvan az oka. Solton évszázadok óta 
szinte kizárólag földműveléssel, állattartással foglalkozó emberek éltek. 
Hiányoztak a közintézmények, ipari üzemek, felsőbb iskolák, tehát a pol
gári réteg nem alakult ki. Az igazi sportélet meghonosításához pedig éppen 
erre rétegre lett volna szükség. Szomorú, de ez a sajátos örökség a mai na
pig érezteti hatását.

Szívesen tekintenénk solti illetőségűnek az 1900-as olimpia diszkosz
vető bajnokát, Bauer Rudolfot. A valóságban azonban ezt nem tehetjük, 
ugyanis Bauer csupán rövid ideig élt Solt határában található kastélyában.

A II. világháború előtti években már működött labdarúgó csapat. Ők 
nem játszottak a bajnokságban, hanem a szomszéd települések ellen vívtak 
barátságos mérkőzéseket. A Levente Egyesület keretein belül a fiatalok 
atletizáltak és kerékpároztak. E két sportágban versenyen mérték össze 
tudásukat más községek leventéivel. A háború ezt is elsöpörte.

Az 1940-es évek végén és az ötvenes években volt aktív futballista 
Csordás József, aki solti emberként a legmagasabb szintre jutott, mint spor
toló. A tehetséges fiatalember rövid ideig játszott a Ferencvárosban, majd 
hosszú ideig a Kecskeméti Dózsát erősített. Egyszer pályára lépett az után
pótlás válogatottban is.

Egy kis fellendülés...

Az 50-es évek legvégétől határozott fellendülés figyelhető meg. Németh 
Domokos és Joó Sándor vezetésével egy fiatal tettrekész pedagógus gárda 
mozgásba hozta a község fiatalságát. A solti Sport Egyesület (sokszor válto
zó név alatt) keretein belül működött a labdarúgó, a kézilabda, az asztalite
nisz, a sakk és a tömegsport szakosztály. A focisták és a ping-pongosok já
rási szintig jutottak. A sakkozók megyei II. osztályban szerepeltek, ami 
abban az időben kimondottan színvonalas bajnokságot jelentett. A csapatot 
Fazekas Béla, Iványi Béla és Tollas Ferenc alkotta. Ők egy alkalommal
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megnyerték a megyei MEDOSZ Kupát is. A hölgyek is jeleskedtek, hiszen 
közülük Hadik Ilona szpartakiád győztes lett.

Az egyesület leghíresebb szakosztálya a kézilabda volt. 1960-tól tíz évig 
játszottak együtt, és a járásiból gyorsan eljutottak a megyei I. osztályba. 
Rendkívül tehetséges korosztály jött össze, akik közül Molnár Péter, 
Molnár István, Váradi Gábor, Szabó István, Tóth János és a Nagy testvérek 
nyújtották a legemlékezetesebb teljesítményt. A solti gimnázium működésé
nek idején női csapat is alakult, ami két év múlva megszűnt.

Az asztalitenisz többször is újraszerveződött. A hölgyek egy alkalommal 
egészen az NB III-ig jutottak. Nagy Éva, Józsa Éva és Csizmadia Anikó 
alkotta a csapatot. A férfiaknál két időszakról kell említést tenni. Az első 
gárdát Szűcs László tanár úr irányította. Ők megnyerték a megyei I. osztá
lyú bajnokságot, az osztályozón azonban elbuktak. Az NB III. csak álom 
maradt. Mikó László, Nagy Lajos, Tóth János és Iványi Béla voltak a kor
szak játékosai. Mikó egyébként igazi tehetsége az asztalitenisznek, aki ké
sőbb NB II-ig jutott. Néhány évvel később az Iványi, Tengg, Joó összetételű 
csapat játszott a járásban.

1968 és 1980 között a fogathajtó sport is működött Solton. A Szikra 
Mgtsz keretein belül Soós Péter és Dani Gábor szép sikereket értek el. 
1974-ig kettesfogatot, attól kezdve pedig négyesfogatot hajtottak. 1975 és 
80 között “A” kategóriások voltak, ami a hatalmas honi mezőny 32 legjobb 
fogatát jelentette.Országos versenyeken értékes helyezéseket szereztek. Az 
Apajpusztán rendezett Lovasnapokon többször diadalmaskodtak. 1979-ben 
pedig egy Ausztriában lebonyolított nemzetközi versenyről első és har
madik díjjal tértek haza. 1980-ban anyagi nehézségek miatt be kellett 
fejezni ezt a tevékenységet. Tegyük hozzá: sajnos!

A diáksportról...
A Vécsey Károly Általános Iskolának létezett egy tehetséges lány csapa

ta, amely 1984-ben megyei atlétikai diákolimpiát nyert. Sikerükkel eljutot
tak az országos döntőre. A csapat tagjai közül Bajnok Anikó később a 
Kecskeméti SC-ben atletizált és lett megyei iljúsági bajnok.

A Vécseysek Diáksport Egyesületének tanulói szép sikerekkel büszkél
kedhetnek. A sokéves következetes munka egyre inkább beérik. Bizonyítják 
ezt az 1994-es eredmények. A nebulók hat sportágban (atlétika, labdarúgás, 
kosárlabda, játékos sportversenyek, sakk, judo) versenyeztek. A legszebb 
sikereket az atléták érték el.

Kalocsán a városi (járási) futó csapatbajnokságon a fiúk I. , a lányok II. 
helyet szereztek. Egyéniben I. és II. helyek születtek Jónás Anna, Kiss 
Anita, Kocsis Viktor, Homo Tamás, Zentai Kristóf és Sütöri József révén.
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Terematlétikai versenyen az iskola csapata városi III. lett. A diákolimpia 
városi, megyei versenyein 3, 4 és 5 próbában csapataink I., II. és III. helye
zéseket értek el. Az őszi időszakban a váltófutás versenyén a fiúcsapat I., a 
lánycsapat II. lett. A megyei döntőn a fiúk negyedik, a lányok ötödik helyet 
szereztek. Az alsós fiúcsapat kilenc iskola versenyében második helyezést 
ért el. E sikerben jelentős szerepet vállalt: Nacsa Zoltán, Kara András, Láng 
Péter, Puskás Tamás és Németh Róbert.

A kissolti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szerényebb eredmények
kel rendelkezik, de az új tornacsarnok adta lehetőséggel minden bizonnyal 
élnek a jövőben. Legnagyobb sikerük Szabó László nevéhez fűződik, aki a 
diákolimpián megyei nyolcadik lett 110 indulóból. A 7-8. osztályos lányok 
a bátyai diákolimpián egy győzelmet és két vereséget szedtek össze. A lab
darúgó körzeti diákolimpián egy győzelmet és két vereséget szedtek össze. 
A labdarágó körzeti diákolimpián az 5-6. osztályosok két vereséggel zártak, 
de a sok barátságos meccs eredménye alapján megjósolható: lesz ez még 
jobb is...!

Jelenleg működnek...

Cselgáncs. Örvendetes tény: e sportág meghonosodott Solton. A 
környéken munkálkodó Földi Ferenchez hosszú évek óta járnak solti fiúk 
edzésre. Két éve pedig már a Földiek Sportegyesülete keretében a Vécsey 
iskola tornaszobájában dolgozik mintegy 25 fő, legfeljebb 13 éves gyerek. 
A négy ország részvételével nemrég megrendezett versenyről értékes 
helyezésekkel tértek haza judósaink. Csapatunk első lett. Panyiczki Bog
lárka és Mészáros Mónika aranyérmet szerzett. Hollósi Anita ezüstérmet, 
Suhajda Zsolt, Joó Gergely, Végi Csaba és Szurma Imre bronzérmet hozott. 
A mester elsődleges célja az utánpótlás-nevelés.

Kung-Fu. E ritka távolkeleti harcművészet művelői is megtalálhatók 
Solton. Kis csoportjuk rendszeresen edz, készül a versenyekre.

Vízisportok. Nyár végén alakult meg a Solti Vízisport Egyesület, mely 
a Duna közelsége adta lehetőségeket kívánja kiaknázni a jövőben. Az alábbi 
sportágakban szeretnének tanfolyamok szervezésével és versenyeztetéssel 
foglalkozni: úszás, vízisí, motorcsónak, evezés, kajak-kenu. Tevékenysé
gükkel a sajnálatos vízibalesetek megelőzését is akarják segíteni.

Tenisz. Az új tornacsarnok a sportbéli lehetőségek arzenálját nyitotta 
meg Solton is. Az ott művelhető sportágak egyike a tenisz. Németh tanár úr 
már megtanította kis neveltjeinek a legalapvetőbb ismereteket az elmúlt 
három évben. Most pedig már kitűnő körülmények között teljesedhet ki 30- 
40 iskolás tenisz iránti igénye. Természetesen a felnőttek körében is egyre 
népszerűbb a játék. Szinte egész évben folynak versenyek a különböző
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kategóriákban. Az alkalmi teniszezők is kibérelhetik a termet, ha kedvük 
támad egy kis mozgásra.

Horgászat. 300 felnőtt és 150 gyermek taggal működik a Solti Horgász 
Egyesület. A gyermekek szép sikereket érnek el a megyei versenyeken is, 
sajnos a felnőtteknek ez még nem sikerült. Az egyesület minden évben 
megrendezi saját nyílt versenyét, melyre bárki nevezhet. A Soltiak jelentős 
víziterülettel rendelkeznek, érdemes itt bérletet váltani!

A labdarúgás külön fejezet
Először a kispályás fociról. A különböző ünnepi rendezvények kispályás 

tornái rendkívüli népszerűségnek örvendenek évtizedek óta. Talán ennek 
következménye, hogy a’Dunavecsén megrendezésre kerülő Téli Kupán 
rengeteg solti alakulat indul évről-évre. A tűzoltók vagy Tétel néven ismert 
csapat többször nyerte el már e kupát, de az első háromban szinte mindig 
benne vannak. Ez az a gárda, mely Kövesi János vezérletével küzd lanka
datlanul a sikerekért. 1994-től a helyi sportcsarnokban is folynak a hasonló 
kispályás tornák.

A legnépszerűbb játék Solton is labdarúgás. Kizárólag ez a sportág mű
ködik évtizedek óta folyamatosan. A helyi csapat 1993-ig egyszer sem 
jutott el a megyei első osztályba. A megyei II. osztályba is csak néhányszor 
váltottak retúrjegyet. Pedig akadtak olyan periódusok, amikor egy egész 
csapatra való igazi tehetség veszett el az ismeretlenségben. Kizárólag a 
pálya volt jó, a körülmények csapnivalóak.

1993 tavaszán Kiskunfélegyházán verték meg a Honvédőt, ezzel gyakorlati
lag megynyerték a bajnokságot. Játkéosok felső sor balról jobbra: Szente, 

Döbrentei, Korsós, Horváth, Romfa, Persóczki, Molnár, Polánszki. Guggoló 
sor: Fehér, Sümegi, Bajnok, Fekete, Radványi, Kacsó, Papp, Mauk.

182 ALFÖLDI



A 80-as években azután szép csendesen bontogatta szárnyait egy új gar
nitúra. Serdülő, majd ifjúsági bajnokságot nyertek. A 9Q-es évek elejére fel
nőttek, beértek. Rátermettségüket, ügyességüket egyszerűen nem lehetett 
nem észrevenni. 1991 nyarán a csapat tagjai, vezetői és támogatói összefog
tak és megalapították a Solti Futball Club-ot. Az önkormányzat és a többi 
támogató kegyeinek elnyeréséhez meg kellett nyerni a megyei Ili. osztályéi 
bajnokságot. Nagy Ferenc a Dunaújvárosi Kohász volt NB I-es játékosa 
kitűnő csapatot kovácsolt a csiszolatlan gyémántokból. Flatalmas fölénnyel 
lett első a gárda csakúgy, mint az ifjúságiak. A bajnokcsapat vezéregyéni
ségei voltak: Molnár, Szente, Fekete, Persoczki, Paréj, Korsós, Horváth, 
Bajnok, Romfa, Döbrentei és Fehér: Gyönyörű napok voltak ezek. A néző
szám ugrásszerűen megnőtt, és az önkormányzat is a klub mellé állt.

A megyei II. osztályban az első hat hely valamelyikének megszerzése 
volt a cél. A téli felkészüléskor nagy veszteség érte a klubot. Nagy Ferenc 
edző egészségi állapotának megromlása miatt távozott a csapat mellől. A 
nagy örömükre beszerződtetett Czinder Istvánt pedig munkája szólította 
külföldre. Biácsi Sándor segítségével azonban lendületből nyerte a bajnok
ságot csapatunk. Nem volt könnyű, hiszen a Félegyházi Honvédőt és az 
anyagilag megerősített KTK-t kellett megelőzni. Az ifjúságiak ezüstérme-' 
sek lettek. Közben a Bács megyei és Magyar Kupában is vitézkedett a 
gárda. Végül az éppen NB III-as bajnok Tiszakécske és a szintén harma
dosztályú Szentendre tudta megállítani a mieinket. A solti labdarúgás leg
nagyobb sikerei ezek. A két év alatt nyert két bajnokság a két osztálynyi 
előrelépés körülbelül 500 főre emelte a nézőszámot. Fociláz lett úrrá a Solti
akon. Akik eme önerőből kivívott diadal elérésében bármilyen szerepet vál
laltak, soha sem felejtik cl azt az időszakot. A sportsiker adta öröm érzését 
soha senki nem veheti el tőlük. A játékosok és az edzők mellett feltétlenül 
ki kell emelni Kiüti István munkáját, aki hatalmas energiákat megmozgatva 
vezette a klubot a fényes sikerhez!

A megyei I. osztály magas színvonala, a kényszerű edzőcserék, sérü
lések megviselték csapatot és az első 13 forduló után 13-ak voltak a tabel
lán. Ekkor lemondott a régi elnökség és újat választottak. Rendkívül jelen
tős változás történt. Profi klubbá alakult az addig amatőr alapon működő 
egyesület. Fiatal, ambiciózus és anyagi erőforrással rendelkező vállalkozók
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A Solti FC 1994 őszi csapata: felső sorbalról jobbra: Czinder István edző, 
Molnár Dombi, Horváth, Paréj, Polanszki, Szente, Sztojanovics. 

Guggolnak: Döbrentei, Szekeres, Bajnok, Persóczki, Radványi, Fehér,
Slezák.

vették kezükbe az irányítást. Az időközben hazatért Czinder Istvánt leszer
ződtették edzőnek, valamint két, minimum NB III-as tudású játékost 
(Dombi, Sztojanovics) igazoltak. Czinder kezemunkája azonnal meglátszott 
a csapaton, mert a bajnokság végére sikerült megszerezni a nyolcadik 
helyet. Az ifik ezúttal is másodikak lettek.

Jelenleg az őszi idény befejeztével hetedik a csapat, 25 megszerzett 
ponttal. Jóra sikeredett az idegenbeli mérleg, a hazai pályán elhullajtott 
nyolc pont viszont nagyon hiányzik. Tavasszal minden bizonnyal még e- 
lőbbre lépnek, hiszen a cél 60-65 százalékos teljesítmény elérése. Ameny- 
nyiben számítanak rá, az utánpótlás is biztosított, ugyanis 1991 óta folya
matos a serdülők versenyeztetése is.

A sport helyi szerelmesei bíznak a jövőben. Remélik, hogy az elkeserítő 
anyagi helyzet ellenére a solti sportélet kiszélesedik!



Benzinkútja az Önök szolgálatában. 
Szerviz, autómosó, vendéglő és panzió 

szolgáltatásaival várjuk Önt!
Faáruk kis- és nagykereskedése, méretre vágva is! 

Épületanyagok, asztalosi, ipari faanyagok 
forgalmazása a legkedvezőbb áron!

Nyitva tartás: óráig
Szerviz és fatelep: 7-17 óráig



,v

BODOR PIAI
Szeretettel várják üzleteikben 

vendégeiket és vásárlóikat! 
Aranykulcs Vendéglő" és Presszó
Tájjellegű ételek, finom  italok, 
udvarias kiszolgálás!

Nyitva: 0-24 óráig 
Presszó: 11-02 óráig

Hús- és élelmiszer szaküzlet
Ságvári E. u. 24.

Tőkehúsok, élelm iszerek 
nagy választékban és kedvező áron! 

Nyitva: hétfőtől-péntekig 6-18 óráig 
Szom baton: 6-12 óráig

pince disco
Apostagon, az 51 -es főút mellett! 

Látvány, öröm , gond ta lan  szórakozás, 
kivédő D J, sztárvendégek, b a rá tság o s  árak!

Legyen a vendégünk! Várjuk! 
Pénteken és szombaton 20-04 óráig



A  D u n a m e llé k  
le g n a g yo b b  

á r u v á la s z t é k á v a l 
és k e d v e z ő  á r a iv a l  

v á r ia  Ö n t a

i-bolt ®s  âVS-. u. a - Diszkont
Sz®c^en J s* k o r ) f  Szalkszentmárton, Fő u.

* *>Zé

ik o \a

T a ss-

és faiskola D'siff? la *  u'Na9CoŜ tU: K V
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ÉIeImíszer, dohÁNy  ̂ És VEqyiÁRuk!
FAiskolÁNkbAN lAbdAqyökERŰ ÉS koNTÉNERES fÁk 

És díszcsERjÉk, sző lő o lrv Á N y o k  és ö R ö kzö ld E k .

F Széíes áruváCaszték&aC, kedvező áramai
és udvarias %iszo(gá(assaCvárja Önt 

Soft ftözpontjáóan a %̂ és VSZ %ft.

É l e l m i s z e r  Á r u h á z a

Élelmiszerek,
tőkehúsok,
vegyláruk!

Solt, Békfi 2.



Frissítse fel magát büfénkben!
Mindkét kútnál PB gázcsere!

Az 1995-ös év meglepetés Önöknek!
Szalkszentmártonban a benzinkút mellett 

új autómosó és szervizszolgáltatással 
állunk rendelkezésükre.

Műszaki vizsgáztatás, felkészítés!
Forduljon hozzánk bizalommal!

Üzemanyagtöltő állomásaink a Duna-melléken 
Dunavecsén és Szalkszentmártonban, 

az 51-es főút mellett 0-24 óráig 
fogadják tisztelt vásárlóinkat!



SZABADSZÁLLÁS
A szabadszállási sportszakosztályok helyzetéről, működéséről Pelikán 

Imre, a helyi Sportkör elnöke számolt be.
- Sajnos túl sok jót nem tudok elmondani, hiszen jelenleg már csak a 

labdarúgás működik versenysportként a településen. Ezen kívül még az 
önvédelmi szakosztály létezik, amelyik ifjúsági korú tagokból áll, és csak 
bemutató jellegű. A kosárlabda és az asztalitenisz szakosztályt a közelmúlt
ban kellett megszüntetni, mégpedig anyagiak hiányában, és sajnos úgy áll a 
helyzet, hogy a jelenleg még működő szakosztályok is inkább leépülőben 
vannak, mintsem fejlődésben. Ennek több oka is van. Szabadszálláson 
ugyanis mindig a honvédség és a termelőszövetkezetek adták a legnagyobb 
támogatást a sportnak. De ma már hol vannak ezek? Csak vegetálnak, de 
lehetőségük már nincsen arra, hogy anyagilag finanszírozzák a szakosztá
lyokat. Az önkormányzat pedig - és ez sajnos már az 50-es évek óta egy
folytában így van Szabadszálláson - egyáltalán nem érdeklődik a sport iránt, 
így nem is igyekszik fellendíteni azt. A községben nincs olyan vállalat, 
vagy magánvállalkozó, aki megfelelő támogatást tudna nyújtani a szakosz
tályok számára. Ráadásul olyan ember sem igen akad a településen, akinek 
szívügye lenne a fiatalok rendszeres sportolásra való nevelése.

Jelenleg papíron 600 ezer forint támogatást kap az önkormányzattól 
évente Szabadszállás sportja. Ebből 200 ezer forintot a labdarúgóknak 
adnak, valamivel több mint 100 ezer forintot az önvédelmisek kapnak. A 
fennmaradó csaknem 300 ezer forint pedig tömegsportra van szánva. De 
kérdem én, milyen tömegsport rendezvények szoktak lenni a községben? 
Minden évben van egy futóverseny, de azt is különböző szponzorok támo
gatják. Más ilyen jellegű program pedig egyáltalán nincs is. Hát akkor hová 
lesz az a tömegsport céljára fenntartott pénz?

A labdarúgócsapat egyébként 1992-ben alakult újjá, és rögtön fel is 
jutott a megyei másodosztályba. A magasabb osztályban is ragyogóan 
szerepeltek a fiúk, hiszen az első évben azonnal bronzérmet szereztek. Ma 
már azonban ez a gárda is csak vegetál, és jelenleg valahol a középmezőny
ben foglalnak helyet. Komolyabb eredmény pedig nem is várható tőlük, 
hiszen az anyagiak hiányában még az ificsapat létrehozására sem futja a 
településnek. így aztán az utánpótlás sincs biztosítva. Pedig valamikor pezs- 
gett a fociélet a községben, és egy nagyon jó megyei első osztályú gárdánk 
volt. De hát azok a szép esztendők sajnos már elmúltak.

Az önvédelmi szakosztály kiváló csapattal rendelkezik, akik országos és 
nemzetközi versenyekre is rendszeresen érnek el helyezéseket. Ez tulaj
donképpen egy bemutató jellegű sportág, a srácok az ifjúsági korosztályban



szerepelnek , de innen az tán  m ár n incs továbblépés. S zabadszálláson  ugyan
is fe lnő tt csapat sincs, így aki az ifiből k iöregszik , az kény telen  abbahagyni 
az t a kem ény  m unkát, am it add ig  végzett. A csap a t az ö n k o rm án y za ttó l 
k a p o tt tá m o g a tá sb ó l p ró b á l e lju tn i a v e rse n y e k re , a h o n n a n  - m in t m á r 
m ond tam  - rendszeresen  érm ekkel térnek haza. E z is b izony ítja , hogy  tehet- 
sége-sek  a fiúk, és az edzők  is nagyon  jó  m unkát végeznek . E nnek  ellenére 
sa jnos az önvédelm i szakosz tá ly  léte is veszélyben  forog.

Ö sszegzésü l tehát csak  az t m ondhatom , hogy elég  k ilá tásta lan  a helyzet 
spo rté le t szem pontjából itt S zabadszálláson , de m i nagyon  b ízunk  a szebb 
jövőben .

Szabadszálláson  m ind ig  is rendk ívü l élénk vo lt az isko lai sportélet, és 
n incs ez m ásképpen  je len leg  sem . E rről beszé lgettünk  K ertész  Sándom éval 
és V arga Istvánnal, a szabadszá llási Petőfi S ándor Á lta lános Isko la két test
nevelő jével.

- Ilyenkor m ár a to rnaterem ben  tartjuk  a testnevelés ó rákat, am ely  kosár
la b d a p á ly a  m é re tű , és n a g y o n  jó l  fe lsz e re lt. I tt  a fe lső  ta g o z a to so k k a l 
fog lalkozunk , az alsósok  ped ig  egy ideig lenes te rem ben  to rnáznak . H a az 
idő engedi, akkor te rm észe tesen  az iskola m ögötti k éz ilabdapá lyán  tartjuk  
az órákat, a kü lönböző  atlé tika i versenyek  elő tt ped ig  a R adnó ti sportte lepre 
já ru n k  k i, és o tt k é sz ü lü n k . A  te s tn e v e lé s  ó rá k o n  a k ö te le z ő  ta n an y a g  
elsa já títása  m elle tt kézi- és kosárlabdázni, vagy focizn i szok tak  a gyerekek. 
Igyekeztünk  olyan já ték o s  gyako rla tokat ö sszeállítan i, am elyek  e lőseg ítik  a 
gyerekek  testi és lelki fe lfrissü lését.

D é lu tán o n k é n t a tö m e g sp o r t fo g la lk o záso k o n  ille tv e  a D S K  k ere te in  
b e lü l  v an  le h e tő s é g e  s p o r to lá s ra  az  is k o lá s o k n a k . A z  a lsó  és a fe lső  
tagoza to soknak  egyarán t ta rtunk  töm egsport órákat, am elyeken  általában  az 
év fo ly a m o k  k ö zö tti h á z ib a jn o k sá g o k a t szo k tu k  le b o n y o líta n i. H a p ed ig  
éppen  valam ilyen  verseny  e lő tt állunk, akkor az arra való felkészü lés folyik 
ezeken  az alkalm akon. N ag y o n  jó l m űködik  az isko lában  a D S K  is, am e
ly n ek  k ö rü lbelü l 160 ta g ja  van  a tanu lók  közül. A  D S K -n  belü l f iú -lány  
kézilabda, fiú-lány kosárlabda, fiú-lány asztaliten isz , lány  to rna és fiú lab
d arú g ás c sopo rt van. T eh á t e lég  sok fé le  leh e tő ség e t tu d u n k  b iz to s ítan i a 
sporto ln i k ívánó gyerekek  szám ára, am elyekben  k i-k i m eg ta lá lha tja  a neki 
te tszőt.

A z e lőbb  fe lso ro lt sp o rtág a k b an  szo k tu n k  e lin d u ln i a m in d én  évben  
k iírá s ra  k erü lő  k ö rze ti és m e g y e i sp o rtv e rse n y ek e n . E zen  fe lü l m ég  az 
atlé tikai v iadalokra nevezünk  be rendszeresen, am elyekre a testnevelés órák  
és a töm egsport fog la lkozások  kere tén  belü l készü lünk  fel. E zeken  a k ife
je ze tten  az isko lához kö tődő  sportversenyeken  kívül rész t szok tunk  venni az
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O rszág o s  S z a b a d id ő sp o r t S z ö v e tség  á lta l k iír t ren d e z v é n y e k e n  is. Id én  
ok tóber 31-én példáu l ennek  kere tében  egy  d uatlonverseny t rendeztünk  itt 
S zab a d sz á llá so n . R e n d sz e re se n  in d u lu n k  a k e ré k p á r tú rá k o n , fu tó v e rs e 
nyeken. M indig  rész t szok tunk  venni a kü lönböző  te lepü lések  iskolái közö tt 
m egtarto tt versengéseken  is. A m enny iben  a te lepü lés benevez a C hallenge 
D ay országos p rogram jába, akkor te rm észetesen  abban  is ak tívan  ré sz t vá l
lal az iskola. A  g yereknap  a lkalm ával p ed ig  sp o rtn ap o t szok tunk  ta rtan i, 
am elyen  a legkü lönbözőbb  szám okban  m érhe tik  össze  tudásukat a g y e re 
kek. A kik  egyébkén t a nyári szün idő  a la tt sem  m aradnak  m ozgás és spo rt 
nélkül, h iszen  akko r vándortáborokat, o rszág járó  tú rák a t szervezünk , am e
lyeken nagy lé tszám ban  vesznek  rész t a tanu lók .

A ta v a ly i  év  s o r á n  ú s z á s o k ta t á s t  is  t a r t o t t u n k  a k e c s k e m é t i  és  
d u n a ú jv á ro s i u sz o d á b a n . S a jn o s  ez ek  a v á ro so k  e lé g g é  m e ssz e  e s n e k  
Szabadszállástó l, és így a pá lyázaton  erre a cé lra  n yert 100 ezer fo rin t csak  
kevés diák  ingyenes ok ta tására  vo lt elég.

Szalkszentmárton, a horgászparadicsom
H o rg ászv ize irő l o rszág sze rte  h íres  S za lk szen tm árto n . S p o rth o rg ászo k  

százai keresik  fel évente , hogy  k ip róbálják  szerencséjüke t, és ö sszem érjék  
tudom ányukat.

E rdős János a sportág  m ecénása  két éve alap íto tta  az “Adj esé ly t a h a l
nak” elnevezésű  - m ára m ár országos hírű  - ho rgászverseny t. A helyi ö n k o r
m án y za t á lta l f e la já n lo tt v á n d o rse rle g é r t m in d e n  év b e n  b o th o z  ü ln e k  a 
dam ilok  szerelm esei.

K épünkön  balró l K atus G yula, többszörös m agyar bajnok, jo b b ró l G acs 
M ihály, a bánya tavak  horgász nagym estere  látható.

SPORTKALENDÁRIUM 1995 191



TABDI
A kis te lepü lésnek  szám ító  T abdin  az önkorm ányzatnak  sportfelügyelő  

szerve  n incs, a v e rsen y sp o rt önálló  egyesü le ti fo rm áb an  m ű k ö d ik  a lab
darú g ó  és a cse lg án csszak o sz tá ly n á l. A te lep ü lés  leg fia ta lab b ja i is szer
v ezett kö rü lm ények  kö zö tt spo rto lha tnak  a d iáksportkör k ere te in  belül. A 
szakosz tá lyokat anyagilag  is segíti az önkorm ányzat, az arra érdem es tehet
sé g e k  és e g y e sü le te k  ré s z é re  p e d ig  lé tre h o z tá k  a “ T a b d i k ö z s é g  k ö z-  
m űvelődéséért és spo rtjá rt” a lapítványt. A  te lepü lés spo rtpályája  egyenlőre 
m ég  a S ző lőskert S zövetkezet tu la jdonában  van, de az önkorm ányzati tu la j
d o n b a  tö rtén ő  á tírá sá ró l fo ly n ak  a tá rg y a láso k . A z e lk é p z e lé se k  szerin t 
csereszerződés fo rm ájában  lenne a te lepülésé a terü let. Ö röm telinek  m ond
ható , hogy  lakossági adakozásbó l sikerü lt jav ítan i az isko la sporto lási fel
té te le in : lé trehoztak  egy k éz ilabda nagyságú  füves pályát kö rü lö tte  salakos 
fu tópályával. A  téli h ideg  beá lltáva l a m űvelődési házban  ta rtják  a sport
fog la lkozásokat eléggé ro ssz  kö rü lm ények  között. A te lepü lés  vezető i m in 
d enképpen  változ ta tn i szere tnének  ezen, így  te rvkén t egy to rnaszoba k ia
lak ítása  szerepel, a szűkös anyagi lehetőségek  ugyanis csarnok  k ialak ításá t 
nem  tesz ik  lehetővé.

Labdarúgás
M ég igen fiatal a labdarúgó  sport T abd in  , h iszen  nem  is o lyan régen 

h a tá ro z ta  el néhány  “ sp o rtem b er” a szakosz tály  lé trehozásá t. A  legalsóbb  
szin ten  kevés tám ogatássa l és rossz kö rü lm ények  közö tt k ezd tek  el m űköd
ni. M ár a B ács-K iskun  m egyei II. osz tály  északi csopo rtjában  szerepelnek, 
és m é ltán  állítha tó , hogy  m eghatá rozó  szerepe t tö ltenek  be  osz tályukban . 
A z őszi szezon befe jez téve l k itűnő  hajrával a  4. helyen  zárták  a bajnoksá

go t, am i b iz ta tó  lehet 
a to v á b b ia k ra .  N a g y  
le lk esed és  és sp o rtsz 
e re te t je lle m z i a já té 
k o s o k a t  v e z e tő ik k e l  
együtt, ak ik  egyenlőre 
n em  te rv e z n e k  n a g y  
do lgokat. Szere tnének  
m inél jo b b  eredm ény t 
e lé rn i  és  a k ö z ö s s é g  
bará ti sz e llem é t m eg 
tartani.
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TASS
A tassi sportélet

T asson nem rég iben  ad ták  át a te lepü lés legú jabb  in tézm ényét, a to rn a
te rm e t.  E z  n a g y m é r té k ű  f e l l e n d ü lé s t  h o z o t t  a h e ly i  á l ta lá n o s  is k o la  
sportéletében. E rrő l b eszé lgettünk  B álin t S án d or te s tneve lő  tanárral.

- A  to rn a te rem  m e g n y itá sa  n em csak  az á lta lán o s  isko la , de az eg ész  
község spo rté le tében  nagy  fe llendü lést je len te tt, h iszen  azó ta  van itt g y ógy 
tornátó l kezdve asszo n y to m áig  m inden , am i e lső so rb an  a te lepü lés lak o s
ságát cé lo zza  m eg . D e ezze l eg y ü tt te rm ész e te sen  a g y e re k ek  sp o rto lá s i 
lehetőségei is k ibővü ltek , h iszen  m ost m ár d é lu tánonkén t is renge teg  spo rt
foglalkozás van  a testnevelés ó rákon  kívül.

Sajnos egyedü l vagyok  testnevelő  szakos tanár, b ár vannak  seg ítő im , de 
ők nem  szak tanárok . D e szeren csére  a to rn a te rem m el azért sok  g ondunk  
m egoldódott. B ár én  ahhoz ta rtom  m agam , hogy  am edd ig  az idő járás enge
di, k in t kell m eg tartan i a testnevelési órát, h iszen  a kö te lező  tananyag  több 
m in t fe le  is k in ti  fo g la lk o z á s t k ö v e te l m eg . N a g y  h a n g s ú ly t fe k te te k  a 
m o z g á s k u l tú rá ra ,  a g y e r e k e k  ö n f e g y e le m r e  és  s p o r t s z e r ű s é g r e  v a ló  
nevelésére. M eg  akarom  szerette tn i a gyerek ek k e l a já ték o t, hogy  ö röm et 
leljenek a sporto lásban , h iszen  az iskolai testnevelés ó rák  is ez t a cé lt szo l
gálják  elsősorban . N agyon  jó  lenne, ha érkezne m ég  egy szakképzett te s tn e
velő tanár az isko lába - eg yébkén t erre a cé lra  fenn  is ta rto ttunk  egy h elyet a 
tan testü letben  - , de vélem ényem  szerin t nagyon  nehéz  lesz o lyan  em bert 
találni, aki sz ívvel-lé lekkel fe lválla lná a fia ta lok  testi-le lk i nevelését.

P ro b lé m á in k  e l le n é re  m in d e n  é v b e n  el s z o k tu n k  in d u ln i a k ö rz e ti  
versen y ek en , de ez  sa jnos az  idei évben  k ü lö n b ö z ő  o kok  m ia tt nem  jö t t  
össze. E zért fő leg  nagyon  szép  eredm ény az, am it B arany i A ntal ko lléga  az 
első tagoza tosokkal elért. O k ugyanis egy  K u nszen tm ik ló son  m egrendezett 
labdarugó te rem to rnán  értek  el m ásodik  helyezést.

T asson  szakosz tá ly i szin ten  m indössze egy  sportág  m űköd ik  je len leg , ez 
pedig  a labdarúgás. A  sportág  helyzetérő l S zab ad os Ján os szám o lt be, aki 
im m ár 33 éve vezető je  a T assi Sportkör labdarúgó  szakosztályának . M ost a 
szertárostó l kezdve az edzői posztig  m indenféle  tisz tsége t e llá t a szakosz tá
lyon belül.

- E g y  s e rd ü lő  és e g y  f e ln ő t t  la b d a rú g ó  c s a p a t  v an  a te le p ü lé s e n .  
N agycsapatunk  a m egyei III. osztályban  já tsz ik , ahol ugyan  nem  kö te lező  
se rd ü lő  c s a p a t in d ítá sa , de m i n ag y o n  fo n to sn a k  ta r t ju k  az  u tá n p ó tlá s
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nevelését. H iszen nem  is o lyan  rég m ég m egyei I. o sz tályú  focicsapata  volt 
T assnak , és a m ost m ég se rdü lőben  já tszó  fiatalok révén  ta lán  egyszer újra 
lesz is. A  m egyei első o sz tá lyban  egyébként nyolc évig  já tszo tt a tassi csa
pat, a hely i te rm előszövetkeze t tám ogatásával. A z első időszakban  m inden 
bajnokságban  az é lm ezőnyben  végeztünk, aztán  - ahogy  rom lo tt a szövet
k e z e t h e ly z e te  - e g y re  k e v e se b b  le tt  a tá m o g a tá s , íg y  e g y re  in k áb b  a 
m ezőny  hátsó  felében végeztünk , végül ped ig  ki is estünk. P ed ig  akkoriban 
nagyon  jó  szakm ai m unka fo ly t a szakosztályon  belül, h iszen  csupa volt NB 
I-es já té k o s  edzette  a ta ss i együ ttes t. K özü lü k  N ag y  F e ren ce t szere tném  
k iem eln i - aki v a lam ik o r a H o n v éd  já té k o sa  v o lt -, m e rt k iv á ló  m u n k á t 
végzett, és vele értük  el a tassi labdarúgás m áig  is legnagyszerűbb  ered 
m ényeit. A ztán  am ikor k ie stünk  a m egyei I. osztályból, egy évig  m ég szere
p eltünk  a m ásodosztályban , v iszon t a végén m ár erre sem  vo lt anyagi keret, 
így az indulás jo g á t á tad tuk  az O rgovány  csapatának . A zó ta  szerep lünk  a 
legalacsonyabb  osztályban.

E g y éb k én t m ég  a m eg y e i I. o sz tá lyú  csap a t e lő tt is jó  k is gárda  vo lt 
T asson . A k kor én vo ltam  az  edző, és a m egyei II. o sz tá lyban  három szor 
nyertünk  zsinórban  bajnokságo t, ám  feljutni m égsem  sikerü lt egyszer sem. 
H o g y  m ié rt?  K é tsze r  az  N B -s  o sz tá ly ú  b a jn o k sá g o k  á tsz e rv e z é se  m ia tt 
egyá lta lán  nem  volt fe lju tó  a m egyei II. osztályból, harm ad szo r ped ig  jobb  
gó lkü lönbsége révén  a M iske  csapata kerü lt fel, ak ik  aztán  az N B  II-ig  m eg 
sem  álltak.

Je len leg  a fe lnő tt csapa tunk  az élbolyban áll a legalacsonyabb  osz tály 
ban, és két éven belül szere tnénk  felkerülni a m egyei II. o sz tályba. A zonban 
ennek  - ha sikerül - anyagi vonza ta  is lesz, h iszen  ott m ár ificsapat indítása 
is kö te lező . E zen kívül m egfe le lő  szakem ber is kellene m ajd  a csapat élére, 
ak i s z in té n  nem  fo g ja  in g y e n  e lv á lla ln i  a m u n k á t. M o s t én  v ag y o k  a 
se rd ü lő c sap a t edző je  is, m ive l a fia ta labbak  á llan d ó an  a m eg élh e tésü k ért 
hajtanak . Én nyugd íjaskén t ráérek , és sa jnálnám  ha ezek  a le lkes k issrácok 
e lkallódnának . E zért az tán  ez t is e lvá lla ltam . S zere tném  m ég  elm ondan i, 
hogy  a hely i önkorm ányzat nélkül - bár van néhány  m agán  szponzorunk  is - 
nem  lé tezhetne a foci T asson , h iszen  ők anyagilag  és erkö lcsileg  egyaránt 
sokban  tám ogatnak  m inket.

S zabados János élete összefo rrt a tassi labdarúgással, és sa já t bevallása 
szerin t rengeteg  szép é lm ény t kapo tt ettől a sportág tó l, de m a m ár sajnos 
egyre kevesebb  az ilyen. P én z t soha nem  kapo tt tevékenységéért, sőt m in t 
egy  cs ib észes m oso ly  k ísé re téb en  elm ond ta , nem  szere tné , ha a fe lesége 
m eg tudná, hogy ő m aga m enny it áldozo tt a tassi focira.
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TISZAKÉCSKE
A Tiszakécskei Futball Klub 

az egész város szívügye
A kik  szeretik  a fu tballt, azoknak  ism erősen  csen g  városunk  neve. A z 

e lm últ 2-3 évben  felfelé  íve lt a tiszakécskei labdarúgás. A  fiúk sikert sikerre  
h a lm o z n a k , ők  az  e g y e tle n  s ik e rc sa p a t.  A  tö b b i s p o r tá g b a n  is v a n n a k  
szárnypróbálgatások , de a foci le tt a város sz ívügye.

A m ióta Szabó T am ás válla lkozó  átvette  a labdarugó  klub vezetésé t, és 
m eg terem tette  az  e len g ed h e te tlen  anyag i fe lté te lek e t, m in t főválla lkozó  a 
több i v á lla lk o zó v a l eg y e te m b en  a h a lad ás  é rd e k éb en , év rő l évre jo b b a k  
vag y u n k . A z 1 992 -es  év b en  fe lju to ttu n k  az  N B  III-b a , m a jd  egy  év v e l 
később  m ár az N B  III. keleti csoportjának  é lb o ly áb an  voltunk. A  93-94-es 
bajnokságo t az 5. he lyen  zártuk.

A csapat névsora: N agy Z so lt,L engyel Péter, V iorel D rágán , É zsiás G ábor, 
H alász Péter, T uifel Péter, F abulya G yörgy , Izsák  József, H erczku  

Szabolcs, C seke István , M ike Jenő, H egedús Z so lt, K ucsák  István, Ú jfa lu si 
János, Pau lik  István , T óth  Ferenc, B osánszk i M ihá ly , T örök  L ászló , B á llá  

László, B állá  M ihály , Szántó  R óbert, M aczkó  G ábor, D obos B arna.
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E gészen  az N B II-ig  a fiúk  a m unka m elle tt já tszo ttak , m a jdnem hogy  
hobbibó l. A z N B II. azonban  m ár csak  p ro fesszionális  szin ten  m űvelhető . 
E hhez rengeteg  pénz kellett, arról nem  is beszélve, hogy a pá ly á t is rendbe 
k e l le t t  h o zn i. A  D afk e  K F T , a H o lim e x , a N y itra i V á l la lk o z á s a  B á llá  
M űvek  és a Szin t-B ont Bt, va lam in t a baráti K ör ö sszefogásával és a po l
g árm este ri h ivatal seg ítségéve l m indez  sikerült. Ez év  m árc ius 15-én egy 
rangos ünnepség  k ere tében  fe lavatták  a pá lyav ilág ítást. A  n y itóm érkőzést 
csap a tu n k  a bajnok  V ác F C -S am su n g g al já tszo tta . A  k ezd ő rú g ást Palo tás 
János, a K öztá rsaság  Párt e lnöke végezte el. E zenkívül persze sok apró m ás 
d o lg o t is m e g te tte k  an n a k  é rd e k é b e n  , h o g y  a p á ly a  m e g fe le lő  sz in tre  
kerü ljön , és persze azért is, hogy  a nézők  szórakozási lehetősége b iz tosítva 
le g y en . A z id én  m ár já ts z o t t  n á lu n k  a M a g y a r  N ő i V á lo g a to tt  is L e n 
gyelo rszág  csapatával. E bből is lá tszik , hogy  a pálya  m inősége, valam in t a 
v ilág ítás o rszágosan  elism ert. Ide ta rtozik  m ég  az a tény  is, hogy  a v ilág ítást 
a h e lybeli válla lkozók  összefogásával készíte tték  sajátos techn ikával és az 
o r s z á g b a n  ta lá n  a le g o lc s ó b b a n . A  s ik e re n  fe lb u z d u lv a  m o s t m á r  m ás 
pá ly ák  v ilág ítá sán ak  b esze re lé sé t is vá lla lják  röv id  h a tá rid ő n  belü l, o lcsó  
áron.

A csapat vezetőedzője: Reszeli Sós István
V alam iko r ő is foc istakén t kezd te  pályájá t, m ajd  

22  é v e s e n  ú g y  d ö n tö t t ,  e lv é g z i a T e s tn e v e lé s i  
F ő is k o la  e d z ő i s z a k á t .  I n n e n tő l  k e z d v e ,  m in t  
já ték o s-ed ző  fo ly ta tta  pályájá t. V ég ig járta  a ran g 
létra m inden  fokát. 11 éve p ro fessz ion ista  a szak
m áb an , 5-6 éve fo g la lk o z ik  fe ln ő tt c sap a to k  fe l
készítésével. T úl van 200 N B  Il-es  m érkőzésen  és 
nem zetközi tapasz talatokka l rendelkezik . A  fiúk  az 
e lső  p e rc tő l fo g v a  p a r tn e rk é n t fo g ad ták , am iben  
f ia ta l k o ra  is k ö z re já tszo tt. A z ed z ésb en  e lve  az 
e g y é n re  sz a b o ttság , ú g y  v é li, m in d e n  em b erb en  
m á s -m á s  te h e ts é g  re jl ik , h o g y  k i tu d ja -e  h o zn i 
m ag áb ó l, az  csak  neve lés k érdése . A  je le n le g i 6. 
h e ly e t re á lisn a k  ta rtja , de m in d e rrő l b ő v eb b en  a 
követk ező k e t nyila tkozta:

- A z évvégi é rtékelésné l nagyon  k ritikusok  vo ltunk  m ind  m agunkhoz, 
m i szakvezetők , m ind  a já ték o so k k a l szem ben. T u la jdonképpen , m in t m ár 
m ond tam , a te ljesítm ények  alap ján  ez a hatod ik  hely  reális, és a k ívü lá lló  
em berek  itt a városban  m eg  is vannak  vele e légedve. M i azonban  tudjuk, 
hogy  ez a hely  jo b b  is lehete tt volna. M árcsak  azért is, m ert a 6. m érkőzés
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után  m ég m i vo ltu n k  az első helyen . V alam iko r a T iszavasvári m eccs u tán  
kezdőd tek  a p rob lém ák . O tt e lszakad t valam i, p ed ig  m ár a kezünkben  vo lt a 
m érkőzés, m indenk i az t hitte  m egnyerjük . N em  így tö rtén t, sem  akkor, sem  
azu tán . D ö n te t le n n é l n em  v o ltu n k  k é p e se k  jo b b  e re d m é n y t k ic s ik a rn i. 
H eteken  keresztü l m ég  a gól lövés sem  m ent. P ersze  m indehhez  h ozzátar
tozik, hogy nem  v o lt valam i nagy  szerencsénk . R en g e teg  k apu fá t lő ttünk, és 
m ost valahogy  egy ik  sem  befe lé  pattan t. E z az érem  egyik  o ldala. A  m ásik , 
hogy  a csapaton  be lü l is vo lt egy -ké t o lyan  em ber, ak ikkel nem  k ívánunk  
együ tt do lgozn i a to v áb b iak b an . E zek  a já té k o so k  ú g y m o n d  k e rék k ö tő k  
vo ltak  a csapa tban , az egyéb k én t v ég ig  nyern i akaró  já ték o so k ra  is ro ssz  
hatással voltak, v isszahúz ták  az ő te lje sítm én y ü k et is. P ersze  azért vo ltak  jó  
igazo lásaink  is. V éd  posz ton  Izsák  József, H alász  P éter, aki szerencsétlen 
ségünkre m ár a szezon  elején  m egsérü lt, és a k ö zéppályás já ték o sa in k a t is 
m eg tartju k , ú g y m in t T u ife l P éte rt, ak i sz in tén  sé rü lt, de a tav assza l m á r 
p á ly á ra  lé p h e t, és H e rc z k u  S z a b o lc so k  R e m é ljü k , h o g y  N a g y  Z s o lt  is 
h am aro san  fe lép ü l, m e rt sé rü lé se  n agy  g o n d o t o k o zo tt nekünk . L en g y e l 
P éte r nagyszerűen  e llá tta  ugyan  a kapusi teendőket, fia ta l ko ra ellenére egy  
nagyon  tehetséges já ték o s , és kapusa a M ag y ar I íjú ság i A  válogato ttnak  is, 
de közben  é re ttség ire  is készü l, és ez t a nagy  te rh e lés t nem  b írta le lk ileg  
elviselni. A  tén y ék h ez  tartozik  az is, hogy  a csapa t, ha a je len leg i fe lá llá s
ban  já tsz an a  to v áb b , n em  tu d n án k  e lő re lép n i, m e rt ez a c sap a t ebben  az 
összeállításban  csak  enny ire  vo lt képes. A z új já ték o so k  tek in te tében  m ég  
nem  hoztunk  döntést. M agáné le ti okokra h iva tkozva  elbúcsúzo tt a csapa t a 
92 -es év  g ó lk irá ly á tó l is. T ö rö k  L ász ló  p á ly a fu tá sá t a szeg ed i c sap a tn á l 
szeretné fo ly tatn i, k éré sé t m egértjük , és elenged tük , b á r ké tség te lenü l egy jó  
j á té k o s t  v e s z í t e t tü n k  v e le . M o s t a c s a p a t  é le té b e n  e g y  rö v id  p ih e n ő  
következik , de ja n u á r  5-étő l m egkezd jük  a fe lkészü lést a tavaszi szezonra. 
R em éljük , az új fe lá llás m eghozza  a várt sikert és a b a jnokságo t a dobogón  
fejezzük  be.

Lódi László pályaedző
E ttől az évtől kezd v e  pályaedző  is segíti R esze li edző m unkájá t L ódi 

L ászló  szem élyében , aki m ár 16 és fél évesen  N B  I-es csapatban  já tszo tt, 
am i alapján, az t h iszem , rá te rm ettsége  és tehetsége  nem  kétséges. P ályá ja  
során  válogato tt tehetségekke l do lgozhato tt együ tt, nem zetközi tap asz ta la 
tok ra  is szert te tt, m in t já ték o s , az  u tánpó tlá s  v á lo g a to ttb an  is já ts z o tt a 
szakosz tá lyvezető  dr. K isjuhász  G yu lával. Ú gy  véli, ahhoz, hogy az idén  
m eg tud juk  tavaly  e lé rt he lyünket tartani, továbbra  is kem ény  edzések  szü k 
ségesek  és m eg fon to lt nrttinka. A z erőn lé tte l és a techn ikával n incs baj, de  
kem ény m unka kell ahhoz, hogy az é lbo lyban  m aradhassunk , h iszen  k ö z tu 
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dott tény, hogy  az N B  II-ben  a m ásodik  év a v ízválasztó . A többi csapata 
m ár k iism erte  já ték o sa in k a t, ezért o lyan tak tik á t kell k ia lak ítanunk , hogy 
tud junk  m ég m eg lepe tést okozni. Ebben az évben  az t is szép eredm énynek  
tartom , ha a tavalyi h e lyünket m eg tud juk  őrizni, ha ez sikerül, jö v ő re  akár 
a fe lju tást sem  zárom  ki, de ehhez sok m indennek  össze kell jönn ie .

A csapat gólkirálya: Bállá Mihály
K ét éve a csapat házi gó lk irá lya  B állá M ihály . Több éve m ár, hogy hoz

zánk igazo lt a K SC -től, azonban  já ték a  az elm últ két évben  ért be igazán. 
D ic s é re te s  d o lo g  ez, k ü lö n ö se n  úgy , h o g y  k ö zb e n  a K e c sk e m é ti T a n í
tóképző  F ő isko lá t is e lvégezte . A z idén “csak “ 8 gó lt rúgott, a tavaly i 11- 
gyel szem ben, de hát az első  évben  m ég nem  ism erte az N B  II. já ték o sá llo 
m ánya, A z idén ezzel szem ben  időnként három  já ték o s  is fog ta a pályán. 

E zt figyelem be véve ez a nyo lc  sem  b izonyu lt rossz te ljesítm énynek .

A hazai csapat sztárja
C seke István  középpályás, csapatunkban  övé az irányító  szerep , úgyis 

m ondhatnánk , nálunk ő a já tékm este r. E lőző csapata  a P aks volt, így N B I- 
ben  szerze tt tapasz talata  jó l  jö tt  az akkor m ég N B  III-ban  já tszó  K écskének. 
R eszeli edző m eg találta  szám ára  a legm egfelelőbb  poszto t, így ham ar k iug
ro tt p á ra tla n  te h e ts ég e . D in a m ik u s  já té k s tí lu s á v a l m á r az  e lső  év b en  a 
k özönség  k edvence  lett. A m ik o r arró l kérdeztem , m iben  re jlik  nagyszerű  
já ték a , szerényen  így felelt: az én feladatom , hogy  k iszo lgá ljam  csapattár
sa im at labdával, na és persze, hogy  gó lt rúgjak.

A csapathoz tartozó szürke eminenciások
U g y an  a r iv a ld a fén y b e n  a fiúk  vannak , de ahhoz , ho g y  ők  s ik e rek e t 

érjenek  el, a háttérben  nagy  szám ban  do lgozik  a k iseg ítő  szem élyzet.
E lsőkén t TFC  elnökét, dr. K isjuhász G yulát em elném  ki. V alaha ő is itt 

kezd te , ennél a csapatnál sportpályafu tását. N em csak  já ték o sk én t b izonyu lt 
tehetségesnek , de szakvezetőkén t is, azt h iszem , ő a legm egfelelőbb  em ber 
erre a posztra . T apaszta la ta i alap ján  nagyszerűen  elbo ldogu l a foci bonyo
lu lt v ilágában  m ind  szakm ai, m ind  anyagi téren.

H a m ár az anyag iak ró l ese tt szó, m eg kell em lítenünk  m ég a technikai 
v ezető t is, aki m indezt összefog ja . A  m i csapatunknál ez t a posz to t C zvekán  
F erenc  tö lti be m ár hosszú  évek  óta.

Ó riási fele lősség  háru l a pályagondnokra, P álinkás B élá ra  és feleségére 
is. Ő k tartják  rendben  a pá ly á t és környékét, ők készítik  elő  a fiúk szerelését 
nap  m in t nap. P álinkás ú r egyébkén t az őszi szezonban  nagyszerűen  szere
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p elt ifjúsági A  csapa t edző je  is.
A z eg é sz ség  m e g ó v á sá é r t és az  e se tleg e sen  b e k ö v e tk e z e tt b a le se tek  

ellá tásáért K ovács M ihá ly  gyúró  és dr. B állá  Sándor, a csapa t o rvosa a fe le 
lős. E ttől az év tő l k ezdve dr. K ertész G ábor, a k ec sk em éti baleseti sebészet 
orvosa válla lta  a sporto rvos szerepé t a csapatban . S ajnos m ár több a lkalom 
m al szükség vo lt szak tudására . K ertész ú r a szezonzáró  értékelésen  e lm ond
ta, hogy  v alaha  ő is fu tba llozo tt, de soha m ég  ilyen  egységes, ö sszeta rtó  
csapato t nem  látott. A m ik o r K écskére jö n , m ind ig  úgy  érzi, m in tha h aza
m enne, m in tha egy nagy  család  várná itt.

Baráti Kör
Egy c sa p a tjá té k a  akko r ér valam it, ha nem csak  m ag án ak  és m agáért já t 

sz ik , han em  a sz u rk o ló  k ö zö n ség  is szere ti. A  p ro fik  v ilá g áb a n  n ag y o n  
ritkán  fordul elő, hogy  valak i a sa ját lakóhelyén  já tsz ik . íg y  van ez a m i 
csapa tunknál is. E g y e tlen  hazai já ték o su n k  E zsiás  G ábor. E nnek  ellenére  
bátran  állítha tom , hogy  aki K écskén  já tsz ik , az o lyan , m in tha  a m i városunk  
szü lö tte lenne. A  szu rko ló  tábo r B ará ti K ört a lak íto tt, m ely n ek  évről évre 
eg y re  tö b b  ta g ja  van . N e m c sa k  a h az a i m é rk ő z é se k re  já rn a k  ki ezek* a 
szurkolók, hanem  a v idék i m eccsekre is e lk ísé rik  a csapato t. N em  egyszer 
e lőfordu lt m ár, hogy  o lyan  nagy  szám ban  k ísé rték  el a csapa to t a szurkolók , 
hogy  a k ívü lá lló  az t h ihette , ta lán  csak kécske iek  v annak  a pálya szélén. A  
la b d a rú g ó  k lu b  jó v o l t á b ó l  k ü lö n já r a tú  a u tó b u s z  in d u l  az  id e g e n b e li  
m érkőzésekre.

M inden  évben  ké tsze r a foci k lub  vezetősége és a k iszo lgá ló  szem élyze t 
m eg m érk ő z ik  a sz u rk o ló k b ó l k ia la k íto tt c sap a tta l. A z  e red m én y  m in d ig  
m ás, de akárki győz is, m indenk i jó l érzi m agát.

A B ará ti K ör tag ja  B akos István  is ak inek  seg ítség év e l m inden  hazai 
m érkőzés e lő tt m eg je len te ti a k lub  a B e ll-m o n d ó  n ev ű  lapo t, m e ly b en  a 
k lubon  belül tö rtén t esem ények  je len n ek  m eg. E zt a lapo t ingyen bocsátja  a 
k lub a szurko lók  részére .

S zin tén  n agy  se g ítség e t n yú jt a b ará ti K ö r a m é rk ő zések  ideje a la tti 
ügyelette l is. M agasabb  o sz tályokban  kö te les a k lub  gondoskodn i m egfelelő  
szem élyze trő l, ak i a ren d  fen n ta rtá sá é rt fe le lős. N á lu n k  ez t a fe lad a to t a 
baráti K ör tagjai lá tják  el, persze a rendőrség  irány ítása  alatt.

Shoy>müsor a pályán
E ttő l az  é v tő l k e z d v e  m a jo re t t  c s o p o r t  s z ó ra k o z ta t ja  a n é z ő k e t  a 

m érkőzések  elő tt és a m érkőzések  szünetében. A  cso p o rt vezető je G yenes 
Istvánné, pedagógus. A  25 lány estéről estére új m űso rra l je len tkez ik , és a
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m érk ő zések en  vég ig  b u zd ítja  a fiúka t a g y ő ze lem re . F o rm aru h á ju k  k ék 
sá rg a , m in t  a c s a p a t  s z ín e  és  a v á ro s  k é p v i s e lő - te s tü le té tő l  k a p tá k , 
m unkájuk  elism eréseképpen . A show m űsorokban  szerepelnek  m enettáncok  
és  m o d e rn  
z e n é r e  
k i a l a k í t o t t  
t á n c o s  
betétek  is.

Á lló sor: H orváth  Ild ikó, lrh áz i Edit, K analas M elinda, V arga A ndrea, 
K om já ti Szilvia, M arton  C silla

* K özépen: P álinkás M ónika , N agy  Z suzsanna, V arga E rika, C sábi E dina, 
D em eter A nikó , K iss R ita, C sőke M elinda 

A lsó  sor: T óth  Á gnes, M okos A nita, M aró ti H enrietta , Fésűs Tünde, 
Jánoska  Judit, Pusztai K laud ia

A  m egkeresésem kor G yenesné  a jö v ő t illetően csak  annyit áru lt el, hogy  aki 
a 95 -ös tav asz i szez o n n y itó ra  e ljön , edd ig  so h a  nem  lá to tt n ag y szab ású  
show -t lá tha t, m ert a lányok  60 főre  bővü ltek , és új m ű so rukka l m inden  
eddig it felü lm úlnak .

Utánpótlás városunkban
M int m indenütt, azért T iszakécskén  is bujkál a k isö rdög  az em berekben, 

szeretnék, ha a kécskei csapa tban  kécskeiek  is szerepelnének . Ez nem  köny- 
nyű  feladat, h iszen  m ár az ifjúság i csapatokban  is szép  szám m al vesznek  
rész t a kö rnyező  te lep ü lések rő l érkező  gyerekek . A zonban , ha  ez nem  is 
s ik e rü l t m in d ig , a z é r t az  id é n  n ég y  já té k o s  b e k e rü lt  a fe ln ő t t  k e re tb e . 
A m ikor az elm últ bajnokság  elején  felju to ttunk  az N B  II keleti csoportjába, 
kö te lezően  két ifjúsáigi és egy  serdülő  csapato t ke lle tt T iszakécskének  állí
tania. E bből csak két csapa tra  való gyereket tud tunk  összeszedni, az ifjúsági 
A  k o r c s o p o r t  N a g y k ő r ö s r ő l  v o l t  k ö lc s ö n b e n .  E h h e z  k é p e s e t  n a g y  
elő re lépésnek  tek in thető  az a tény is , hogy az idei évben m ár m indhárom  
csapat tiszakécskei.
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Ifjúsági A korosztály
A z ifjúsági A  k o rcsopo rt 22 pon tta l a 4. h e ly en  v ég ze tt a b a jnokság  őszi 

fo rdulójában, 7 győze lem m el, 1 dön te tlennel és 7 vereségge l, va lam in t 34 
rú g o tt és 23 k a p o t t  g ó lla l. G ó lsz e rz ő k : T ó th  A ., B a g i I 6 -6 , H e g e d ű s , 
K ucsák  , H adadi 5-5, Szántó  4, H ercku  3.

H ozzáta rtozik  a te ljességhez , hogy  H erczku  és S zán tó  a fe lnő tt csap a t 
tagjai, de fiatal ko ruk ra  való tek in te tte l k iseg íte ttek  időnkén t az  ifjúság i A  
k o ro sz tá ly b a n  é p p ú g y , m in t L e n g y e l P é te r  k a p u s . E z  fo rd ítv a  is é rv é 
n y e s é é r t  az ifjú ság i A korosztá lybó l is fe lkerü lt 4  já ték o s  a fe lnő tt k e re t
be.: K ucsk, B agi, B író  és H egedűs.

Pálinkás B éla , a csapa t edzője, a köve tkezőke t ny ila tkoz ta ;
G ratu lá lok  csapa tom nak  a 4. helyhez . A z eredm ény , am it e lértek  nagyon  

szép, h iszen  o lyan  e llen fe le ink  vo ltak  , m in t az M T K , vagy  a sz in tén  n a
gyon erős S algó tarján i B TC . A m i fá jt ebben az évben , az a II. kerü le t, az 
ö rök  e llen fé l. A  k é t c sap a t eg y fo rm a sz in te n  van , m é g sem  s ik e rü lt ő k e t 
legyőznünk. N ag y o n  készü lünk  rá, hogy  a tavasz i csa tákbó l m i k erü ljünk  ki 
győztesen. T u la jdonképpen  e légedett lehetnék , de m égsem  vagyok  az, m er 
tudom ,, hogy  a fiúkban  ennél több van. A  tavasszal ú jbó l nek ivágunk , n incs 
m ár o lyan m essze  a dobogó.

Ifjúsági B csapat
A z ifjúsági B csapa t sajnos nem  szerepe lt ilyen  nagy  sikerrel. M indössze  

4 pon to t szerez tek . G ó lk irályuk  V arga C saba volt. A z okokat F ésűs L ajos 
edzőtől kérdezem : S ajnálom  a gyerekeim et, m ert renge teg  kudarc érte  őket. 
N em  ők tehetnek  róla. E zek  a gyerekek  az idén k erü ltek  össze egy csapa t
ba. V an közö ttük  o lyan  is, aki m ost kezdte . K önnyebb  a do lgom  azokkal, 
akik  m ár já tsz o ttak  a serdülő  csapatban . T u la jdonképpen  vannak  köztük  is 
jó  képességű , tehetséges fiúk, csak  nem  rázód tak  m ég  össze. P rob lém a az 
is, hogy e llen fe le ink  többny ire  nagyobb  városokbó l való  gyerekek . T udja , 
ahol több a gyerek , ott nem  nehéz k ivá logatn i a tehetségeseke t. N agy  p ro b 
lém át je len t, hogy  a szü lők  sokszor a rossz  je g y é r t azzal bün te tik  őket, hogy  
nem  en g ed ik  le ed z é rse , vagy  m érk ő z ésre . S ze re tn ém , ha ez  a fe lfo g ás  
m egváltozna, h iszen  sportra, m ozgásra  m indenk inek  szüksége van. E nnek  a 
korosztá lynak  kü lönösen . N ekik  nem  a m egélh e tésü k ért kell jó l  já tszan i, ők 
m g gondta lanu l é lvezhetik  a já ték  öröm ét, rem élem  erre a szü lők  is rá jö n 
nek, arró l m ár nem  is beszé lve , hogy  a te sti f r is se sség  hozza  m ag áv a l a 
szellem i frissességet.

- Ö n a se rdü lő  csapa t edzője is, hogyan  zárták  az őszi szezont?
- 17 p o n to t g y ű jtö t tü n k ,  n in c s  o k u n k  az  e lk e s e re d é s r e .  A  s z e z o n  

gó lk irá lya  M ak ra  volt. S okszo r úgy  já tsz o ttak , h ogy  náluk  jó v a l idősebb  
vo lt az e llen fé l és ebbő l adódóan  jó v a l m ag asab b  is. E n n ek  e llen é r nem  
adták  fel, végi küzdö tték  a m eccseket. Ö tszö r sikerü lt nyern iük , és ké t d ö n 
te tlenét k icsikarn iuk . H ez a kis csapa t jö v ő re  is együ tt m arad , akko r szép 
sikerek  várnak  rájuk

B alog  Ild ikó
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A
ARGOSZ
Biztosító Rt

A VIDÉK BIZTOSÍTÓJA
Argosz Biztosító Rt.

az alábbi biztosítási módozatokkal áll 
ügyfelei rendelkezésére

Lakásbiztosítás 
Vagyonbiztosítás 
Felelősségi biztosítás 
Csoportos szem ély biztosítás 
Növények tűzkár elleni biztosítása 
N övények jégkár elleni biztosítása

Növények téli fagykár elleni biztosítása 
Állatok elemi kár elleni biztosítása 
Nagy értékű állatok biztosítása 
Száj- és körömfájás elleni biztosítás 
Vadász felelősség- és baleset biztosítás 
Gépjármű (kötelező és CASCO) biztosítás

Bővebb felvilágosításéit forduljon helyi képviselőinkhez!

Bács-Kiskun m egye helyi képviselői:

Kecskeméti Ügyfélszolgálati Iroda:
Benda Sándorné
Vincze József
6000 Kecskemét, Klapka u. 35. 
Tel.: 76/329-702

Tóth László
6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 35.11/9. 
Tel.: 76/320-415

Sitkéi Béláné
6090 Kunszentmiklós, Szalvay u. 14/c. 
Tel.: 76/351-328
Dr. Pintér Bálint
6087 Dunavecse, Vasút u. 5. 
Tel.(munkahelyi): 24/374-517 
(otthoni): Dunavecse 207.

Dr. Szőllős Károly
6088 Apostag, Duna u. 37.
Tel.: Dunavecse 219.
és 06-60/382-339

Varga Béla
6221 Akasztó, Akácfa u. 26. 
Tel.: 78/351-101
Búkor Jánosné
6344 Hajós, Fácános u. 57.
Tel.: Hajós 626.

Ivanks Lászlóné
6230 Soltvadkert, Madách u.13.
Tel.: 78/381-484

Dél-Pest m egyei helyi képviselők:

MÉTA BT. Tajthy Károly Urbán Sándor
2700 Cegléd, Árpád u. 28. 2765 Fármos, Eötvös út 4.
Tel.: 53/312-611

Gulyás Lajosné
Nagykőrös,Hangácsi u. 4., Tel.: 53/350-205, (munkahely): 53/350-522



Bács-Kiskun legjobbjai 
a Petőfi Népe dobogóján

A P ető fi N ép e  1971-ben  a lap íto tt v án d o rse rleg e t B ács-K isk u n  m egye  
leg jobb  sp o rto ló in ak  e lism eré sére . E le in te  o lv a só ik  szav aza ta i d ö n tö ttek , 
m ajd  1978-tól a m egyei spo rth iva ta l is b eszá llt az értékelésbe . A  m oszkvai 
olim pia évében  m ár k ite rjed tebb  le tt a díjazás. K ü lön  ju ta lm az ták  a m egye 
legeredm ényesebb  fe lnő tt, ifjú ság i (később  u tá n p ó tlá sk o rú ) sp o rto ló já t és 
csapatát. A  m érce  o lim piai, v ilág-, E u rópa-bajnok i te ljesítm ényhez , illetve 
m agyar bajnoki aranyérem hez kötött.

A  Petőfi N épe elism erése m ellé  a m egye is ren d szeresen  odatette  anyagi 
tám ogatásá t. T av a ly  is m in teg y  k é tszázeze r fo rin to t k ü lö n íte ttek  el erre  a 
célra.

Az eddigi díjazottak:
1971: K rizsán  S ándor fe lnő tt d íjugrató .
1972: K iss M ária  fe lnő tt kosárlabdázó .
1978: Fü löp  S ándor fe lnő tt fogathajtó .
1979: az M H S Z -É B K M  V ízm ű búvárúszó  szakosz tálya.
1980: K incses T ib o r fe lnő tt cselgáncsozó , M észáros C saba  ifjúsági to rnász , 

és a K SC  férfi röp labdacsapata .
1981: N agyso lym osi S ándor fe lnő tt cselgáncsozó , V ágó  B éla  ifjúság i a tlé ta  

és B ács-K iskun  m egye négyesfogatha jtó  csapata .
1982: Juhász L ászló  fe lnő tt négyesfogathajtó , H avas E ndre  ifjúsági atlé ta  és 

a K SC  férfi röp labdacsapata .
1983: V o len tér L ászló , fe lnő tt m o to rcsónak -versenyző , D eák  F erenc  if jú sá

gi cse lgáncsozó  és a K SC  férfi röp labdacsapata .
1984: Juhász  L ász ló  felnő tt négyesfogathajtó , H avas E ndre  ifjúsági a tlé ta  és 

a K SC  dzsúdócsapata .
1985: M essz i Is tv án , fe ln ő tt sú lyem elő , H av as E n d re  ifjú ság i a tlé ta  és a 

K SC  dzsúdócsapata .
1986: V o le n té r  L á sz ló , fe ln ő t t  m o to rc s ó n a k -v e rs e n y z ő , H e g y e s  C sab a  

ifjúság i to rnász  és a K SC  férfi röp labdacsapata .
1987: K ecskem éti L ászló  felnő tt kettesfogathajtó , Z so ld o s Z so lt ju n io r  c se l

gáncsozó  és a K iskunhalasi H atárő r D ózsa  d íjug ra tó  csapata.
1988: M esszi István  felnő tt sú lyem elő , M izsei G yörgy  ju n io r  ökölv ívó  és a 

B ajai SK  férfi kosárlabdacsapata .
1989: Szegedi G ábo r fe lnő tt ke ttesfoga thajtó , P ek li M ária  ju n io r  cse lg án 

csozó  és a K ecskem éti G okart K lub csapata.
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1990: V olen tér L ászló felnőtt m oto rcsónak-versenyző , H am zók Jó z se f u tán 
pótlás korú  b irkózó  és a K iskunság i L övész E gy le t női csapata.

1991: S zeg ed i A ttila  fe ln ő t t k a ra téz ó , H am zó k  J ó z s e f  u tá n p ó tlá s  ko rú  
b irkózó  és a B ajai V ízügy  SC kenunégyese.

1992: M izsei G yörgy  fe lnő tt ökölv ívó , Ivánovics G ergely  u tánpótlás korú 
úszó és s K iskunfé legyház i Z öldm ező  S zövetkezeti SE férfi asztali- 
ten isz csapata.

Kiváló nevelőmunkáért az alábbiakat jutalmazták, amellyel egy 
életpályát ismertek el.

1983: P aczo lay  G yuláné k iskunha lasi nevelőtanár.
1984: Ifjú  B író K áro ly  kunszen tm ik ló si testnevelő  tanár, b irkózóedző .
1985: G rosán  Pál kecskem éti testnevelő  tanár, atlétaedző .
1986: M adár Im re, kecskem éti testnevelő  tanár.
1987: K atus G yörgy , a K alocsa i S port E gyesü le t b irk ó zó szak o sz tá ly án ak  

edzője;
1988: K o v ács  F e ren c , a k isk u n fé le g y h á z i s z a k sz e rv e z e ti b iz o ttsá g  te r 

m észe tbará t-szakosztá lyának  vezetője.
1989: V arga János, a S zakszervezetek  M egyei T anácsának  sportfelelőse.
1990: Sinkó L ajos, a K ecskem éti B M X  K lub  m enedzser edzője.
1992: H írling  József, a k iskunhalasi H atárőr D ózsa lovasisko la  vezetőedzője.
1993: G yúró  L ászló , a B aja i Judo  K lub vezetőedzője.

1993 le jobbjai, balró l jo b b ra : G yúró  L ászló, R ónai P éter, T akács E rika,
H arczi Z so lt



1993 leg jo b b  fe ln ő tt sp o rto ló ja  T ak ács E rik a  (ed ző je : K asza  F e ren c )  

E u rópa-bajnok , v ilág b a jn o k i ezüstérm es. A  tav a ly i és leg jobb  u tá n p ó tlá s 

sporto ló ja  R ónai P éte r v ilágbajnok , a K S C -B IC  b irkózó ja . A  leg e red m én y e

sebb nevelőedző  G yúró  L ászló , a B ajai Judo  K lub  vezető je  lett. 1993 leg 

eredm ényesebb  csapa ta , a B a jnokcsapa tok  E u ró p a  K upájának  n eg y e d d ö n 

tőse , a K isk u n fé leg y h áz i C redo  a sz ta liten isz  csap a ta  lett. V eze tő ed ző jü k : 

K alász  K ázm ér. B ács-K isk u n  m egye 1994. év i leg jo b b ja in ak  m e g v á la sz 

tására  az A lfö ld i K alendárium  nyom dába k erü lése  u tán  tö rtén t m eg.

B an cz ik  R ó b ert

" N

Q D D 0 O D @ 3 %

a dunaföldvári űt 5-ös kilométerénél.
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Eredménylista

Magyar bajnoki I-III.helyezettek 1994

Asztalilabdrúgás:
Jun io r OB I. hely  S erem et S zilárd , K ecskem éti A szta lilabdraúgó  E.
Ifjúság i OB Il.he ly  N agy  B éla , K ecskem éti A szta lilabdarúgó  E.

Asztalitenisz
N B  I/A  csoport férfi ba jnoka K iskunfé legyház i C R E D O  A C 
F eln ő tt OB egyéni I.he ly  H arcz i Z so lt K iskunfélegyház i C R E D O  AC 

Il.h e ly  V arga S ándor K iskun fé legyház i C R E D O  A C  
páros Ill.h e ly  H arczi Z so lt-S om osi M iklós K iskunfélegyházi C R ED O  AC 
vegyespáros III. hely  V arga  S ándo r K iskunfé legyház i C R E D O  AC 

Serdülő  csapa tbajnokság  Il.he ly  K ecskem éti Spartacus SE  fiú csapat 
Ú jonc csapa tbajnokság  I. hely  K ecskem éti S partacus SE fiú csapat 
Serdülő  OB: I.hely  K ovács János K ecskem éti S partacus

II. hely  D om okos G yőző  K ecskem éti Spartacus 
Ú jonc OB: Il.h e ly  B artus C saba K ecskem éti Spartacus

III. hely  P in té r A ndrás K ecskem éti Spartacus

Atlétika Felnőtt OB
hárm asugrás I.he ly  M edovárszky  É va K ecskem éti SC 
ifjúság i OB: gere ly  csapa t fiú  I. h e ly  K ecskem éti SC 
távo lugró  csapata  leány  I. hely  K ecskem éti SC 
hárm asugró  csapa t leány  I.he ly  K ecskem éti SC 
m agasugró  csapat fiú I. hely  K iskunfé legyház i H onvéd  SE
800 m
4x100  m  fiú váltó  
4x400  m  fiú váltó  
4x egykörös fiú váltó  
300 m  fiú gát csapat 
100 m  leány gát csapat 
300 m  leány gátcsapat 
m agasugró  leány csapa t 
4x1500  m fiú váltó  
200 m  sík

II. hely  V örös R óbert K SC  
II. h e ly  K ecskem éti SC
II. he ly  K ecskem éti SC
III. he ly  K ecskem éti SC 
III. h e ly  K ecskem téti SC 
III. he ly  K ecskem éti SC 
III. h e ly  K ecskem éti SC 
III. he ly  K ecskem éti SC 
III. h e ly  K ecskem éti SC 
III. hely  V arga N ándo r K SC
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Serdülő A OB:

7 p róba csapat leány II. hely  K ecskem éti SC
távo lugrás III. hely  Jobbágy  Z sigm ond  K SC
4x 100 m  leány váltó III. hely  K ecskem éti SC
4x200  m  leány váltó III. hely  K ecskem éti SC

Serdülő B OB:

5 p róba I. hely  S zaller A n ita  K SC
80 m  gát II. hely  O sztényi É va K SC
gerelyhaj í tás II. hely  C sősz M ón ika  K SC
300 m  sík II. hely  K ása  N o rb e rt K iskun fé legyház i H onvéd
800 m  sík II. hely  P alásti Á rpád  K iskun fé legyház i H onvéd
300 m  sík III. hely  S zaller A n ita  K SC
5 p róba leány csapa t III. hely  K ecskem éti SC
100 m  sík III. hely  K ása N o rb e rt K ik un fé legyház i H onvéd

Birkózás
Jun io r OB I. hely  M ay er R oland  K ecskem éti SC

K I. hely  H askó  János K ecskem éti SC
II. hely  M ay er R oland  K ecskem éti SC
II. hely  Seres János K ecskem éti SC
III. hely  N ém eth  A lbert K ecskem éti SC 
III. hely  Seres János K ecskem éti SC

Ifjúság i O B 2x I. hely  M ayer R oland  K ecskem éti SC
2x I. hely  S zurovszky  István  K ecskem éti SC
I. hely  R ónai Péter K ecskem éti SC
I. hely  N ém eth  A lbert K ecskem éti SC 
III. hely  N ém eth  A lbert K ecskem éti SC 
III. hely  B ódi Tam ás K ecskem éti SC 
III. hely  B ari István K ecskem éti SC A

Serdülő  O B 2x I. hely  B óna L ászló  K unszen tm ik ló si V SK
I. hely  Szurovszky  István  K ecskem éti SC
I. hely  D om okos T am ás K ecskem éti SC
II. hely  K azai István K ecskem éti SC
III. hely  C sem us A ttila  K ecskem éti SC 

D iák  B 2x I. hely  H orváth  A ndrás K ecskem éti SC
2x I. hely  Szabó István K ecskem éti SC
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2x I. hely Palásti T ibor K iskunfélegyházi V asas
I. hely Schm ell A ttila  K ecskem éti SC 
2x II. hely B ánó C saba K ecskem éti SE
II. hely G om bás A ttila  K unszen tm ik lósi V SK

Utánpótlás csapatbajnokság III.he ly  K ecskem éti SC

BMX Kerékpár és görkorcsolya
9 korosztá lyban , azon belül 4 stílusban  a K ecskem éti B M X  és SK A T E  K  
versenyzői 14x1. helyezést 

7x II. h elyezést 
9x III. h e lyezést értek  el.

G ö rk o rc so ly a  O B nő i ta la j I. h e ly  L u k ács  T ím e a  K e c sk em é ti B M X  és 
SK A T E  K lub

II. hely  K ozm a É va K ecskem éti B M X  és SK A T E  K lub
III. hely  T akács M elinda K ecskem éti B M X  és SK A T E  K lub

Búvárúszás
U szonyos és búvárúszás 
F elnő tt OB
1500 m  uszonyos II. hely  Juhos G ergely  K ecskem éti V ízm ű B K  
400 m uszonyos III. he ly  Juhos G ergely  K ecskem éti V ízm ű B K
800 m  uszonyos III. hely  Juhos G ergely  K ecskem éti V ízm ű B K

Ifjúsági OB 
1500 m  uszonyos 
400 m uszonyos 
800 m  uszonyos 
4x100  m  fiú váltó  
4x200  m  fiú váltó

I. hely  S zőke C saba K ecskem éti V ízm ű B K
II. hely  S zőke C saba K ecskem éti V ízm ű B K
II. hely  Szőke C saba K ecskem éti V ízm ű B K
I. hely  K ecskem éti V ízm ű B K
I. hely  K ecskem éti V ízm ű B K

Serdülő OB 
1500 m  uszonyos 
800 m  uszonyos 
100 m uszonyos 
200 m uszonyos 
400  m uszonyos

I. hely  Szőke C saba K ecskem éti V ízm ű B K
II. hely  S zőke C saba K ecskem éti V ízm ű B K
III. hely  S zőke C saba K ecskem éti V ízm ű B K
Ill.h e ly  Szőke C saba K ecskem éti V ízm ű B K
Ill.h e ly  S zőke C saba K ecskem éti V ízm ű B K
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T ájékozódási búvárúszás
Felnó'tt OB II. hely  B író  Pál K ecskem éti V ízm ű  B K

II. hely  K uzse lla  Á rpád K ecskem éti V ízm ű B K  
csoportos g y ako rla t III. hely  K ecskem éti V ízm ű B ú v ár K lub  
hosszú távúszás
Felnő tt OB I. hely  M o ln á r Ild ikó K ecskem éti V ízm ű B K

I. hely  Juhos G ergely  K ecskem éti V ízm ű  B K

C súszokorong  
F elnő tt OB cé ldobás 
ffi. csapatverseny

női csapatverseny  
távdobás

Ifjúsági O B céldobás

I. hely  P robo lyácz  M iklós K m éti C súszoko rong  E gy.
I. hely  K ecskem éti C súszoko rong  E gyesü le t
II. hely  N y irád i A ndrás K m éti C súszoko rong  Egy.
II. hely  D ány i K ata lin  K m éti C súszoko rong  E gy.
III. hely  L ib o r É va K m éti C sú szo k o ro n g  Egy.
III. hely  K ecskem éti C súszoko rong  E gyesü le t
I. hely  S .Juhász  G yula K m éti C súszoko rong  Egy.
III. hely  Szabó F erenc K m éti C súszoko rong  Egy.
III. hely  Á goso tn  Á gota K m éti C súszoko rong  Egy.

Judo
Felnő tt OB I. hely  Pál G yöngyi M arina  K ecskem éti Judo  C lub 

III. hely  G ró f  N o rb e rt M arina K ecskem éti Judo  C lub 
Jun io r OB II. he ly  G ábriel V ik to r M arina K ecskem éti Judo  C lub 

III. hely  G ró f  N o rb e rt M arina K ecskem éti Judo  C lub 
III. hely  Szász István  M arina K ecskem éti Judo  C lub 

Jun ior fiú csapa tbajnokság  I ll.h e ly  M arina K ecskem éti Judo  C lub 
Iijúság i OB II. hely  N edelkov ics D áv id  M arina  K ecskem éti Judo C lub  
Serdülő OB III. hely  K ovács V irág  M arina K ecskem éti Judo  C lub

Fogathajtás, n égyesfogat O B III. hely  Juhász L ászló  B ugac K FT.

Ökölvívás
F elnő tt OB I. hely  M izsei G yörgy  K iskunfé legyház i H onvéd  SE

II. hely  Szakállas T am ás K ecskem ét D u tép  SC
II. hely  M aczik  R ó b ert K ecskem éti SC
II. hely  N agy  Jó z se f  K fházi H onvéd  SE
III. hely  K om játi L ászló  K fházi H onvéd  SE 

Jun ior O B I. hely  M aczik  R óbert K ecskem éti SC
III. hely  C sászár L ászló  K ecskem éti SC
III. hely  Seres Z o ltán  K fházi H onvéd  SE
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Ifjúság i OB III. hely M ikus T ibor K ecskem éti SC
III. hely  F odo r Z so lt K félegyházi H ovéd  SE
III. hely  Józsa C saba K kfélegyházi H onvéd  SE

Serdülő  OB I. hely Petrezselyem  Z oltán  K ecskem éti SC
I. hely  E ndre G éza K kfélegyházi H onvéd  SE
II. hely  H ajnal István  N orbert K ecskem éti SC
II. hely  T óth  János K kfélegyházi H onvéd  SE
III. hely  K ovács F erenc K kfélegyházi SE

Sportlövészet 
Jun io r OB
sportpuska I. hely B éla Tam ás K ecskem éti K iskunsági L övész Egylet
spo rtpuska  csapat III. hely  K ecskem éti K iskunsági L övész E gy le t 
légpisztoly III. hely Szász Csaba K ecskem éti K iskunsági Lövész Egylet
légp isz to lycsapat II. hely K ecskem éti K iskunsági L övész E gy le t

Serdü lő  OB 
légpisztoly ÜL hely Kovács Zoltán Kecskeméti Kiskunsági Lövész Egylet

Súlyemelés 
F eln ő tt OB I. hely  T akács E rika N ervus-K S C

II. hely  H égely  F erenc N ervus-K S C
III. hely  N agy  N oel N ervus-K S C  
III. hely  L aczi K ata lin  N ervus-K SC

Jun io r O B I. hely  Szűcs Ibo lya N ervus-K SC
II. hely  N agy  T ünde N ervus-K S C

Úszás 
Ifjúság i OB 
100 m  m ell 
200 m  m ell

I. hely  Ivánov ics G ergely  K ecskem éti V ím ű  SC
II. hely  Ivánovics G ergely  K ecskem éti V ízm ű SC

Serdülő  OB
200 m  p illangó  II. hely  S im on Jácin t K ecskem éti V ím ű SC 
200 m  vegyes III. hely  S im on Jácin t K ecskem éti V ím ű SC 
U tánpó tlás OB
50 m  gyors III. hely  C sem ák  M arianna K ecskem éti V ím ű  SC
D elfin  OB 

100 m  m ell II. hely  B álin t M ik lós K ecskem éti V ím ű  SC
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Az 1993/94. tanévi diákolimpiái bajnokok 
és helyezettek

Egyéni I. helyezettek
Atlétika: Jobbágy  Z sigm ond  -távolugrás, K ecskem ét, P iarista  G im n.
Úszás: Ivánov ics G ergely  V .kcs 100 m ell K ecskem ét, B olyai G im n.

Csapat I. helyezettek 
Atlétika:
A rany János Á lta lános Isko la  - K ecskem ét 3x1000  m  

Farkas A ndor, T ó th  L ászló , V erebély i Z so lt

Jó z se f A ttila  Á lta lános Isko la  - K iskun fé legyháza , ö ttusa fiú 
K ócsó Sándor, T akács G ergely , R ecz icza  T ibor, G ulyás Péter, T ó th  N o r
bert, K osa N o rb e rt

B olyai János G im názium  - K ecskem ét m agasug rás leány
S zab ó  K a ta lin ,  K is -R a b a ta  S z im o n e tta ,  J u h á s z  T ím e a , K is  V ik tó r ia ,
Szilágyi A ndrea,

B olyai János G im názium  - K ecskem ét, E K  C SB  leány összete tt 
E rd ő s  A n ita , S .Ju h á sz  Á g n e s , M o ln á r  E n ik ő , S z ilá g y i A n d re a , S zab ó  
K atalin , K éri K risztina, N yú l Z suzsa, K is R ab a ta  S zim onetta , Ignéczi A nita , 
K áli G abrie lla ,

Kosárlabda:
B olyai János G im názium  - K ecskem ét, V. kcs. leány  '
Iványi D alm a, K osjá r L ea, Pasek  M ónika, K osa  N óra , Jáger A nita , S zurok  
Renáta, P üsk i Z suzsa, N yú l Z suzsa, B árkány i C silla , R om hány i M ária .

B olyai János G im názium  - K ecskem ét, IV. kcs leány
M olnár E nikő , F arkas V anda, Szűcs E szter, Józsa  Patríc ia, T ó th  B ernadett,

M ik lósik  Ivett, B odnár H enrie tt, R egenbach  E dina, Szűcs A ndrea

Röplabda
A rany János Á lta lános Isko la  - K ecskem ét II. kcs. fiú
B o rso s  S z ab o lc s , S zab ó  T am ás, S zűcs P é te r , T ö rö k  Á rp á d , B e n k o v ic s
G ábor, Szabados S zabolcs, N agy  Péter, P app  B éla.

A rany János Á lta lános Isko la  - K ecskem ét III.kcs fiú
Farkas A ndor, T ó th  L ászló , V erebélyi Z so lt, C sala  B em át, N ém eth  B alázs,
K ocsis tam ás, B ánhegy i Péter, Tonti T am ás, K ovács Sándor,
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Sakk:
K unszen tm ik lósi Á M K  I. kcs leány
B ak i Ildikó, L ászló A nita, K re isch  A nita, V ass E dina

Egyéni II. helyezettek
Atlétika:
Jobbágy  Z sigm ond 
V örös R óbert 
T ó th  P éte r 
R őfi Á kos 
B orbély  N orbert

IV  kcs. 100 m  K ecskem ét, P iarista  G im n.
V. kcs. 800 m  K ecskem ét, B olyai G im n.
IV. kcs 1500 m  K ecskem ét, K atona G im n.
IV. kcs. távol K ecskem ét, B olyai G im n.
V. kcs. gere ly  K ecskem ét. G áspár A ndrás. Szakk.

Csapat II. helyezettek:
Atlétika:
Jó z se f  A. Á ltalános Isko la - K iskunfé legyháza  
M óra  F erenc G im n. - K iskunfé legyháza  
P ető fi G épészeti Szkk. - K iskun fé legyháza  
G áspár A ndrás Ip. Szakk. - K ecskem ét

III. kcs. 4x100  m  fiú 
IV -V . kcs. távo lugrás fiú 
IV -V . kcs. sú ly lökés fiú
IV . -V. kcs. gere ly  fiú

Röplabda
K atona Jó z se f  G im názium  - K ecskem ét, III. kcs. fiú

Egyéni III. helyezettek:
Atlétika:
S zabó K ata lin  V. kcs. m agas - K ecskem ét, B olyai G im n 
E rdős A nita  V .kcs. 100 m  - K ecskem ét, B olyai G im n.
F arkas A ttila  I l l .k c s .  1500 m  - K iskunfélegyháza, P la tán  u. Á lt. Isk.

Csapat III: helyezettek:
Atlétika
B olyai G im n. K ecskem ét IV .-V .kcs távolugrás leány 
B o lyai G im n. K ecskem ét IV .-V .kcs 4x100 m  leány 
B o lyai G im n. K ecskem ét IV .-V .kcs 4x400 m  fiú

Játékos sportversenyek
V asvár pál Á ltalános Isko la  K iskőrös

Kosárlabda
A rany  János Á lta lános Isko la, K ecskem ét II. kcs .leány  

Labdarúgás
L ánch íd  u tcai Á lta lános Isko la  K ecskem ét, I.kcs.

Röplabda
K atona Jó z se f  G im názium  K ecskem ét IV. kcs. fiú  

Úszás:
B ányai Jú lia G im názium  K ecskem ét, 4x50 m  IV .-V . kcs. fiú
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Nemzetközi hivatalos eredmények

Asztalilabdarúgás
Jun ior E urópa B ajnokság  I. hely  Serem et S zilá rd  K ecskem éti A sz ta li-lab 

darúgó E gyesü let

Asztalitenisz
Felnő tt E urópa B a jnokság  csapa tban  V. hely  M agyaro rszág  

csapattagok: H arczi Z so lt K iskunfé legyház i C R E D O  A C

Som osi M ik lós K iskun fé legyház i C R E D O  A C

Birkózás:
Ifjúsági V ilágbajnokság  - kö tö ttfogás

II. hely  M áyer R o land  K ecskem éti SC 

Jun ior E urópa B ajnokság  - kö tö ttfogás

VI. hely  H askó  János - K ecskem éti SC 

Serdülő V ilágbajnokság  - kö tö ttfogás

IV. hely  B óna L ászló  - K unszen tm ik ló si V SK  

szabadfogás 4
IV. hely  - B óna L ászló  - K unszen tm ik ló si V SK

BMX Kerékpár Világbajnokság
csapatban  II. hely  - M agyaro rszág

csapattag: 12 fő a K ecskem éti B M X  és S K A T E  C lub  részérő l 

E gyéni eredm ények  I. he ly  Senker B en jám in

I. hely  K örösi N orbert

II. hely  C sikós G ábor 

II. hely  B arta  Z oltán

II. hely  Szilágyi M árton

II. hely  B enkő  Z solt

III. hely  K ende A ndrás

IV. he ly  M irity  A ndor

IV. hely  G iczi B alázs

V. hely  iij. S inkó Lajos

V. hely  N agy N orbert
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Búvárúszás
Jun io r E urópa B ajnokság
IL hely 200 m  uszonyosúszás Juhos G ergely, K ecskem éti V ízm ű B úvár Club 
II. hely  400 m uszonyosúszás Juhos G ergely, K ecskem éti V ízm ű Búvár Club

II. hely 4x200 m váltó Juhos G ergely, K ecskem éti V ízm ű B úvár Club
III. hely 4x100 m  váltó Juhos Gergely, K ecskem éti V ízm ű B úvár Club

IV. hely 400 m  búvárúszás Juhos G ergely, K ecskem éti V ízm ű B úvár Club

IV. hely 800 m  uszonyosúszás Juhos Gergely, K ecskem éti V ízm ű B úvár Club

Csúszókorong 
F eln ő tt V ilágbajnokság  
cé ldobás V. hely  M agyaro rszág

csapattag : P robo lyácz M ik lós, K ecskem éti C súszokorong  S portk lub  

N yirád i A ndrás, K ecskem éti C súszokorong  Sportk lub  

távdobás V .hely  M agyaro rszág

csapattag : S. Juhász G yu la K ecskem éti C súszokorong  Sportk lub  

Szabó Ferenc , K ecskem éti C súszokorong  S portk lub  
F eln ő tt E urópa bajnokság  

távdobás IV .hely  M agyaro rszág
csapattag : S .Juhász G yula, K ecskem éti C súszokorong  S j^ rtk lu b  

Szabó F erenc, K ecskem éti C súszokorong  S portk lub  

cé ldobás V .hely  M agyaro rszág
csapattag : P robo lyácz M iklós, K ecskem éti C súszokorong  Sportk lub  

N yirád i A ndrás K ecskem éti C súszokorong  Sportk lub

Judo
Jun io r V ilágbajnokság

II. hely  Szász István  M arina  K ecskem éti Judo C lub 

Kosárlabda
N ői Ifjúsági E urópa B ajnokság

III. hely  M agyaro rszág

csapattag : Iványi D alm a, U N IV E R  K SC  K ecskem ét 

K osjá r Lea, U N IV E R  K SC , K ecskem ét 

Edző: iíj T óth  V ik tor

Lovassport - fogathajtás
N égyes-foga thajtó  V ilágbajnokság  V .hely  M agyaro rszág  
csapattag : P áldeák  János és Józsa V endel
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Sportlövészet
Junior V ilágbajnokság

légpiszto ly  csapa t I. hely  M agyarország

csapattag: Szász C saba K ecskem éti E rdész L övész  E gylet

L égpiszto ly  egyéni IIL hely  Szász Csaba

L égpuska csapat IV .hely  M agyaro rszág

csapattag :B éla  T am ás, K ecskem éti E rdész L övész  E gy le t

Jun ior E urópa bajnokság

légpuska csapa t IV .hely  M agyaro rszág

csapattag: B éla T am ás K ecskem éti E rdész L övész  E gyle t

Súlyemelés
Felnő tt V ilágbajnokság

összete ttben  V L hely  T akács E rika, N ervus -K SC  

Felnő tt E urópa B ajnokság  

összetettben  III. hely  T akács E rika, N ervus -K S C  

szak ításban  IIL hely  T akács E rika, N ervus-K S C  

lökésben IIL hely  T akács E rika, N ervus -K SC

Válogatás az 1995. évi sporteseményekből

Asztalitenisz
F elnőtt m egyei bajnokság  jan . 15. K iskun fé legyháza

Ifjúsági, serdülő , ú jonc bajnokság  jan . 14. K iskunfé legyháza

TOP 12 bajnokság
M egyei serdülő  fiú

leány

M egyei újonc fiú

leány

M egyei iíjúság i fiú

leány

szept. 17. K iskun fé legyháza  

szept. 17. K ecskem ét 

okt. 7. K iskun fé legyháza  

okt .7. K ecskem ét 

okt. 8. K iskun fé legyháza  

okt. 8. K ecskem ét
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Birkózás
D iák  B. gyerm ek szabad  f. m árc ius K unszentm ik lós 
V adkert K upa vándordíj m árcius So ltvadkert
G araczi Sándor em lékverseny  m ájus K ecskem ét 
Búvár
A ranyhom ok  verseny  gyerm ek , serdülő  m árc.4. K ecskem ét 
D iáko lim p ia  m egyei dön tő  m ájus 26. K ecskem ét
D iáko lim p ia  o rszágos dön tő  jun .10 . K ecskem ét
G yerm ek  és Ifjúsági O B nov. 1 8 -1 9  K ecskem ét
B ács-K iskun  M egyei N y ílt B ajnokság  dec . 2 K ecskem ét

Kézilabda
F eln ő tt női és ffi bajn.
L eány  és fiú ifjúsági bajn.
N B  Il-e s  női és ffi bajn.
N B  Il-es  leáriy és fiú  ifj. bajn

Kosárlabda
F eln ő tt bajnokság  ffi. női

1994/95 tavaszi idény jan . - ápr.
1994/95 őszi idény  szept. - dec.

Labdarúgás
F eln ő tt bajnokság  
M egyei I.osztály  / 1 6  csapa t/

tavaszi fo rdu ló  m árc. 19. - jun . 25. 
őszi forduló  aug. 13. - nov 19.

M egyei II. osz tály  /2 x l6  csapa t/
tavaszi forduló  m árc. 19. - jun . 25. 
ő sz i forduló aug 19.- nov 19.

M egyei III. osztály  /nevezéstő l függően / 
tavaszi forduló  m árc 19. - jun . 25. 
őszi forduló  aug. 19. - nov  19.

Lovassport
F ogatha jtás 1-2-3-4 fogatok  orsz. bajn. ápr. 21-23. T iszakécske

m áj. 26-28. K erekegyháza  
aug 20. K ecel 
aug. 25-27. B ugac 
szept. 1-3. L ajosm izse 
szep t 22-24. Izsák

ápr.2- nov 10. 
ápr.2-nov. 10 
ápr. 2. -nov. 30 
ápr .2.- nov. 30
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Ökölvívás

D iákolim pia tavaszi szünet K ecskem ét 

B ács-K iskun  m egyei kezdő  ökö lv ívók  k ö rversenye 

m áj 20. K iskun fé legyháza  

szept. 16. K ecskem ét

Röplabda

M egyei bajnokság  férfi-női 

1994/95 tavaszi fo rdu ló  

1995/96 őszi fo rduló  

T avaszi K upa se rdü lő  leány  torna 

S trandröplabda 

H írős K upa nő i-férfi 

Sárfehér K upa serd. leány

Sakk

T óth L ászló  serd. verseny  

Szabad Fö ld  K upa m egyei döntő  

M egyei D iáko lim pia  

Serdülő torna

Súlyem elés m egyei ba jnokság

jan . 24. - ápr. 15. 

okt. 17. - dec. 20. 

febr. K ecsk em ét 

jú l. K ecsk em ét 

szept. K ecsk em ét 

Izsák

jan . K ecsk em ét 

m árc. K ecel 

ápr. K ecskem ét 

aug. K ecsk em ét 

jú l. 15.

ápr. 29. - m áj. 1. 

jún . 9-11. K ecskem ét 

jú n . -17-18. K iskun fé legyháza

Tenisz
M egyei egyéni fe lnő tt és korcsop. bajn  

O rszágos korcsop. vers.

O rszágos korcsop . vers.

Úszás

O R V  I. fo rdu ló  feb. 18. K ecskem ét

O R V  II. forduló  m árc. 18. K ecskem ét

H írős K upa I. fo rdu ló  m árc. 5. K ecskem ét 

H írős K upa II. fo rdu ló  ápr. 8. K ecskem ét
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Sport Totó
1. Ki volt Kecskemét első gokart bajnoka?

1 B akos L ászló  2 Farkas T ibor X  T orm ási A ttila
2. Ki Kecskemét 1993. évi serdülő birkózó világbajnoka?

1 M áyer R oland  2 R ónai Péter X B állá Jó z se f
3. Ki a KSC-RSC elnöke?

1 K ovács S ándor 2 K irály  Jó z se f X P ó lyák  Jó z se f
4. Ki Kecskemét 1994. évi junior cselgáncs világbajnoki ezüstérmese?

1 Z so ldos Z so lt 2 Szász István • X  G ró f  N orbert
5. Ki a KTE landarúgó szakosztályvezetője?

1 B artha Im re 2 V arjú  A dorján  X P inczés István
6. Melyik budapesti klub felé kacsingatott 1994-ben Ivánovics Gergely 
úszó?

1 FT C  2 U T E  X  B P  H onvéd
7. Melyik kecskeméti szakosztály szponzorának szlogenje “Ami 
megfűszerezi életünket”?

1 B ácstej K SC  2 K SC  U N IV E R  X G oodm ayer SC
8. Mikor alakult a Kecskeméti Labdarúgó Club?

1 1992 2 1994 X  1993
9. Ki volt az 1970-ben újjáalakult KVSC vízilabda csapatának kapusa 
az első Cegléd elleni bajnoki mérkőzésen?

1 B aán  2 H arkai X  V árkonyi
10. Ki volt az FGT NB I/B-s kézilabda csapatának edzője?

1 G yőrfy  Pál 2 C zagány  K ároly  X M adár Im re
11. Ki volt az első alkalommal országos felnőtt bajnoki címet nyert 
kecskeméti röplabdacsapat mestere?

1 D unszt Ferenc 2 K arag ics M átyás X  B eregszász i Szabolcs
12. Hányadik helyen végzett az 1994. évi országos felnőtt bajnokságon 
Maczik Róbert a KSC junior korú ökölvívója?

1 E lső  2 H arm adik  X  M ásod ik
13. Ki Kecskemét legeredményesebb olimpikonja?

1 B usa István  2 K incses T ibor X M esszi István
13+L Ki a KSC első felnőtt magyar bajnoka atlétikában

1 A dam ik  Z oltán  2 M edovárszk i É va X  H avas E ndre

A helyes m egfejtéseket 1995. február 15-ig az alábbi cím re kérjük beküldeni: 
A lföld i L apok  6090 K unszentm ik lós, R ákóczi út 13-15.

6000 K ecskem ét, Szabadság tér 1/a.

A helyes m egfejtést bekü ldők  közö tt értékes tá rgy ju ta lm akat so rso lunk  ki.
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A budapesti ü getőpályán  sikeresen  szerepe lnek  a vo lt o rosz cári m énesbő l 
szárm azó  tenyész lovak , sok ö rö m et szerezve  a sportág  szere lm ese inek  és 
tu la jd o n o sán ak . A k ép en  lá th a tó  G a n z a  nev ű  ü g e tő  m én  F ek e te  B é la , a 
Szigm a M erkan t K ft. igazgató jának  a tu la jdona.

A kalendárium támogatói:
HC Fair Kft.
Bácstej Kft.
Techno-R Kft.
Budapest Bank Rt. Kecskeméti Fiókja 
Kecskeméti István vállalkozó Kerekegyháza 
Euro-Car Bt.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Kulturális és Sportbizottsága
és a kiadványban szereplő települések önkormányzatai
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VEGYE IGÉNYBE

A FILANTRÓP
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS FŰTÉSTECHNIKAI 

VÁLLALAT szolgáltatásait!

FŰTÉSTECHNIKAI ÜZLETÁG:

□  Kémények karbantartása, korszerűsítése a legmodernebb ké
ménytechnológiákkal (AHRENS 2000 ÉS SCHIEDEL).

□  Számítógépes kéményméretezés és szaktanácsadás, kémé
nyek műszeres vizsgálata (Ipari kamerával) és szakvélemé
nyezése.

□  Olaj- és gázégők, lakossági gázkészülékek szervizelése.
TELEPÜLÉS-TISZTASÁGI ÜZLETÁG:

□Termelési hulladékok laboratóriumi vizsgálata, gyűjtése és ár
talmatlanítása.

□  Olajos hulladék olajtartalmának mikrobiológiai úton történő el
bontása.

□  Olajjal szennyezett talaj rekultiválása.
A FENTI TEVÉKENYSÉGEK MEGRENDELHETŐK 

a vállalat egységein:
6000 Kecskemét, Kiskert tér 6. Tel.: 76/486-122, 486-200, 481-322 
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. 15. Tel.: 76/362-846 
6300 Kalocsa, Ságvári E. u. 3. Tel.: 78/361-875 
6326 Harta, Bajcsy-Zs. u. 11. Tel.: Harta 55 
6400 Kiskunhalas, Petőfi S. u. 46. Tel.: 77/322-347 
6500 Baja, Dózsa Gy. u. 112. Tel.: 79/323-754 
6000 Kecskemét, Mindszenti u. 14. Tel.: 76/482-211 
6100 Kiskunfélegyháza, Szemere B. u. 2. Tel.: 76/361-320 
6300 Kalocsa, Martinovics u. 40. Tel.: 78/362-262 
6400 Kiskunhalas, Középső ipartelep. Tel.: 77/321-360



Tanyacsárda
E g y ik e  M a g y a ro rszá g  10  leg jo b b  

é tte rm é n e k

O Lovasprogramok mindennap 12.30-tól,
O cigányzene,
O ökör-,malac-, csirkesütés,
O mesterszakácsok egyéni specialitásai,
O romantikus utazás nosztalgiagőzössel 

a pusztába,
O éjszakai fáklyás lovasbemutató 

boszorkányokkal és tábortűzzel,
O parasztlakodalmas, cigányfolklór

egészíti ki a híres magyaros ízek mellett 
szolgáltatásaink választékát.

Férőhely: 1000 fő.

Nyitva: mindennap 11.00-23.00.

T an yacsá rd a
H-6050 Lajosmizse, Bene 625. 
Telefon: 76/356-166,356-010 

Tel./Fax: 76/356-576



Város

6000 Kecskemét, Béke fasor 71/A 
Tel./Fax: 76/320-602, 76/323-457

K e rté p íté sze t:
tervezés, bonyolítás, kivitelezés.

Díszburkolatok építése, Ausztria Beton 
termékek forgalmazása.

Öntözőrendszerek árusítása, 
telepítése.

i

F a isk o la i á rud a  ( P R E N O R ) :
díszfa, gyümölcsfa, 

egynyári és cserepes virág.

Kerti felszerelések és virágedények 
árusítása.

Szelektív hulladékgyűjtés, 
korszerű hulladékgazdálkodás.

Veszélyes hulladékok begyűjtése, 
átmeneti tárolása.
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PERFEKT
Pénzügyi Szakoktató  

és Kiadó
Részvénytársaság

Részvénytársaságunk 1989. január 1-je óta működik a 
Pénzügyminisztérium Továbbképző Intézete jogutódja
ként. Elnevezéséből következik, hogy tevékenysége kiter
jed a számviteli-pénzügyi oktatás tananyagának összeállí
tására, a különböző szakvizsgák megszervezésére, vala
mint az ezekhez kapcsolódó kiadói feladatokra.

így nyújt segítséget a vállalatok, vállalkozások, költség- 
vetési szervek és önkormányzatok vezetőinek, és munka
társainak a korszerű, magas szintű szakmai tudás meg
szerzésére -  ami korunkban számunkra alapvető követel
mény.

A részvénytársaság működése az egész országra kiter
jed. Győrben, Székesfehérváron, Szolnokon, Kecske
méten, Egerben, Debrecenben, Nyíregyházán, Békés
csabán, Szegeden és Miskolcon működik kirendeltsé
günk.

A 9. sz. kirendeltség irodái Kecskeméten a Deák Ferenc 
tér 3. XIV. emeletén találhatók (Fax: 76/484-806, T.: 
76/487-387/116, 119 mell.).

A szakmai oktató tevékenység a hallgatói igényeknek 
megfelelően szervezett tanfolyamokon Kecskeméten, Ba
ján, Kiskőrösön folyik az Országos Képzési Jegyzék sze
rint.

-  pénzügyi ügyintéző 
vállalkozói szak 
költségvetési szak

-  pénzügyi tanácsadó 
adó és illeték szak 
költségvetési szak 
vállalkozói szak

-  adótanácsadó

-  számviteli ügyintéző 
vállalkozói szak 
költségvetési szak

-  mérlegképes könyvelő 
államháztartási szak 
pénzintézeti szak 
vállalkozási szak

-  okleveles könyvvizsgáló
>1
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A Tíszakécskei 
Takarékszövetkezet

tagjainak és ügyfeleinek az alábbi 
szolgáltatásokkal áll rendelkezésére 

az 1995-ös évben is:

I. Betétgyűjtési tevékenység
Könyves betétek

Kamatozó betétek 3. Ifjúsági takarékbetétek

4. Bankszámlabetét

5. Átutalási betét 
-  megbízások teljesítése

II. Hitelek kihelyezése
-  építési és lakásvásárlási célra,

-  látraszóló 
- 1  évre lekötött

Takaréklevél-betétek

-  vállalkozások beindításához és nyereséges 
üzemeltetéséhez,

-  fogyasztási célra.

RÉGI BARÁT AZ ÚJ VILÁGBAN!

Alföldi Sportkalendárium 1995
Kiadj a: Farkas és Társa és az Alföldi Lapok egyéni cég 

Felelős kiadó: Farkas Pál 
Szerkesztette: Nagy Ágnes 

Koordinátor: Georgia C. Brown
Szerzők: Banczik Róbert, Balog Ildikó, Dómján Ferenc, Farkas Pál, Filus 

Tibor, Horváth István, Horváth László, Mészáros János, Mester B. László, 
Nagy Ágnes, Nóniusz Sándor, Örsi Sándor, Pavelkó János, Sitkéi Tamás,

Tetézi Lajos

A címoldal- és a Stadler-fotókat készítette: Farkas Tibor 
Fotók: Bálint Vilmos, Kálmán András, a szerzők és a PN archív 

Hirdetésszervezés: Kasnyik Imréné 
Szedés és tördelés: Leokhares Bt.

Nyomás: Közlöny- és Lapkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája 
Igazgató: Burján Norbert



TERJEN BE HOZZÁNK - ALKUDJON VELÜ
MŰSZAKI-PAPÍR ÁRUHÁZ
X híradástechnikai termékek 
X háztartási kis- és nagygépek, kerékpárok 
X villanyszerelési anyagok, csillárok
X iskolai- és irodaszerek, háztartási papíráruk, térkép, földgömo 
X TAPÉTA, NYOMTATVÁNY

SZOLGÁLTATÁSAINK: Q részletre is vásárolhat

J  ingyenes házhoz szállítás J  katalógusból is rendelhet J

papír  írószer  szakuzlgt
Kecskemét, Kálvin tér 1. Tel.: 76/320-196 

Kecskemét, Petőfi S. u. 9-11. Tel.: 76/480-512 |
Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 5-7. Tel.: 76/362-019 '

5000 Ft feletti vásárlás esetén 
közületeknek 

10% árengedmény!

SZIGMA BLIKK KFT.
tü s  legnagyobb 

m áruházában 
m inőségű termékék óriási 

választékán
Áruházunkban megtalálhatók:

háztartási kisgépek • hűtőládák «'fagyasztók • automata 
mosógépek • mikrohullámú sütők • boiierek • világítótestek, 

villanyszerelési termékek • TV-k • videók • Hi-Fi berendezések, 
autóba szerelhető rádió-magnók • Sega és Nintendo játékok, 

programok • műsoros és üres audio- és videokazetták,
CD lemezek • fényképezőgépek • kamerák • fotóstáskák • albumok.

Szo I qáI ta tásaínIí :

OTP és T/úiARékszö verkszríi //¡reUf/ierőséq, díjrAbxN hÁzhoz száLÜtás.

Kiváló minőség, szakszeréi kiszolgálás csak Önökért 
Kérjük tekintsék meg áruházunk folyamatosan bővülő készletét!




