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Fiatal sportolókat
köszöntöttünk

A civil egyesület által szervezett estnek 
dr. Salacz László országgyűlési képvi-
selő volt a fővédnöke.

Kispál Balázs, az egyesület alel-
nöke köszöntötte a résztvevő-
ket, majd Garaczi János elnök 
beszélt a megalakulásról és 
az eddig elvégzett munkáról.

Hangsúlyozta, hogy az 
egyesület alapítói vagy egy-
kori sportolók, vagy sportot 
szerető emberek, akik segí-
teni szeretnének abban, hogy 
a különböző sportágakban tevé-
keny fiatalok és edzőik megismerjék 
egymást, tapasztalatot cseréljenek.

Elmondta, hogy maga is nagyon so-
kat köszönhet a sportnak, mert fegye-
lemre, céltudatosságra, társai, edzői és 
szülei feltétlen tiszteletére nevelte.

– Ma is mindenkit arra buzdítok, hogy 
sportoljon, váljon példaképpé, szeresse 
és becsülje meg sporttársait, edzőit és 
szüleit – fűzte hozzá.

Dr. Salacz László országgyűlési kép-
viselő köszöntőjében kiemelte: öröm-
mel vállalta el a rendezvény fővéd-
nökségét, mert számára is kiemelten 
fontos a fiatalok egészséges életmód-
ra nevelése, amelyben kiemelt szerepet 
jelent a sport.

Hozzátette: a meghívott sportágak 
különösen közel állnak a szívéhez.

Ezután a sport
egyesületek mu-

tatkoztak be, majd 
az adott sportágak 

legjobbjait jutalmazták 
meg.

A ScoreGoal Kecskeméti Futsal Clu-
bot dr. Vertz Tamás mutatta be, majd 
elismerést kapott Nagy Dávid, Csákó 
Patrik és Szabó Hunor.

A JuJitsu (Magyar Grappling Szö-
vetség) képviseletében Berkes László 
szólt a sportágról, és adta át az elis-
meréseket MitykóDecendario Mik-
lósnak, Sipos Gergelynek és Szűcs 
Péternek.

A Hírös Judo Sportegyesületet Bar-
csik Zoltán mutatta be, és adta át az 
okleveleket és a jutalmakat Makkai 
Szonjának, Szekeres Kata Sárának és 
Sinkó Istvánnak.

A Kecskeméti Repülő és Vívó Sport 
Egyesület részéről Almási Balázs 
tartotta a beszámolót, majd Csősz 

Zsanettnek és Kohajda Lászlónak adta 
át az elismeréseket.

A Magyar Wing Tsun Egyesületet 
Kerekes Csaba mutatta be, és adta át 
az okleveleket és a jutalmakat Gyárfás 
Eriknek és Farsang Ákosnak.

Végül a STAR GYM Thai Boxing & 
Fitness egyesületet Csillag Tamás mu-
tatta be, és adta át az okleveleket és 
jutalmakat Romsics Ádámnak, Gera 
Mironnak és Farkas Bendegúznak.

Ezután egy különleges bemutatót 
láthatott a közönség: a szegedi FLIPU-
NIT TEAM akrobatikus showműsorát, 
amely elkápráztatta a kicsiket és a na-
gyokat egyaránt.

A produkció után a gyerekek legna-
gyobb örömére kipróbálhatták a külön-
leges légszőnyeget, amelyen a fiatal 
sportolók is nagyon ügyesen mozog-
tak, próbálták utánozni az akrobatákat.

Az est zárásaként minden fiatal spor-
toló egyegy mikuláscsomagot vehe-
tett át.

Hat sportág képviseletében, 
több mint kétszáz fiatal vett 
részt 2019. november 29-én 
a Mindenki Győztes Szabad
idő Sportegyesület év végi 
rendezvényén, a Kocsis Pál 
Mezőgazdasági Szakközépis-
kolában.
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Felelős kiadó: Garaczi János

Egyesületünk 1992ben alakult és 
lett önálló kézilabda klub, kiválva az 
akkori Lajosmizsei SCből, folytatva a 
településünkön nagy hagyományokkal 
rendelkező kézilabdasportot.

Múlt és jelen 
a MIZSE KC életében

Az akkori szakosztály az NB IIben 
szerepelt, majd megnyerte a bajnoksá
got és feljutott az NB I/Bbe, ahol öt éven 
át vívta mérkőzéseit. 1998tól ismét az 
NB IIes mezőnyt erősítette csapatunk, 
majd tizenhárom év után újra a felsőbb 
osztályba kvalifi kálta magát.

Egyesületünk jelentős utánpótlásbá
zisnak számít, az alapokat a helyi álta
lános iskolában szerzik meg a fi atalok. 

Több országos diákolimpiai bajnoki cím 
és helyezés fémjelzi az ott folyó kézilab
da utánpótlásnevelést. 

Több magyar válogatott és NB Ies 
játékos került ki tőlünk. Olyanok, mint: 
Fazekas Nándor, Törő Szabolcs, Farkas 
István, Drabant Attila, Takács Bálint, va
lamint Apró Ferenc, aki egyúttal főiskolai 
világbajnok is.

2008tól beindítottuk a női szakosz
tályt is, remélve, hogy hosszú távon a 
férfi ak nyomdokaiba lépnek a hölgyek. 
Ők időközben önálló egyesületté váltak, 
de ez év őszétől ismét a MIZSE KC ke

reteiben versenyeznek. Sikerült meg
valósítanunk, hogy Lajosmizsén újra 
egy kézilabdaegyesületben, a MIZSE 
KC színeiben szerepelnek a megszűnő 
szakosztályok (Lajosmizsei NKSE, La
josmizsei UKC) felnőtt és utánpótlás 
játékosai, több mint 200 fő.

Célunk, hogy hosszú távra megte
remtsük egy stabil NB I/Bs csapat 
szereplésének lehetőségét, és méltón 
kiszolgáljuk a mérkőzésre látogató szur
kolóinkat, támogatóinkat.

Sápi Zsombor, 
a sportegyesület elnöke

Kedves Sportbarátaim!
Örömmel köszöntök minden sportbarátot, 
akikkel az elmúlt évben kapcsolatba került az 
egyesületünk vagy akikkel ezután fog valami
lyen formában találkozni.

Tíz, sportot szerető ember összefogásá
ból és önzetlen munkájával jött létre egy 

évvel ezelőtt az egyesületünk, amely 
ezt az időszaki kiadványt azért jelen
tette meg, hogy bepillantást enged
jen a Kiskunság több településének 
sportéletébe.

Az egyesület a hagyományok 
ápolását, az egykori sportolók 

megbecsülését, a fi atalok támogatását karol
ja fel. Két nagyon sikeres rendezvényünk volt 
2019ben, amelyről a lap hasábjain is beszá
molunk.

Az egyesület alapítóinak többsége egykoron 
maga is sportolt, és őszintén hiszünk abban, 
hogy ez előnyünkre vált. A sportolást, amelybe 
természetesen a természetjárás, a kiadós séta 
is beletartozik, mindenkinek ajánljuk kortól, 
nemtől függetlenül, mert az egészséges élet
mód alappillére.

Garaczi János, a Mindenki Győztes 
Szabadidő Sportegyesület elnöke
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2015.  májusában egy baráti 
társaság egy célt fogalmazott 
meg: újra meg kellene honosítani 
Kecskeméten az országosan nagy 
figyelemmel kísért futsalt, azaz a 
kispályás labdarúgást.

Meghonosították 

a futsalt
Kecskeméten

– Ma már 4 utánpótlás korosztály-
ban 62 igazolt versenyengedéllyel 
rendelkező fiatal játssza a futsalt a 
teremben – mondta Vertz Tamás, a 
ScoreGoal Kecskemét Futsal Egyesü-
let elnöke.

Két korosztály a nemzeti bajnokság 
első osztályában, az NB Iben, két kor-
osztály pedig a megyei bajnokságok-
ban játszik. Az utánpótlás erősségét 
mutatja, hogy a tavalyi évben az U18
as korosztály az NB Iben bronzérmet 
szerzett. Ebben a bajnoki évben az 
U17es korosztály vezeti az első osz-
tályú bajnokság tabelláját. 

Az utánpótlás korosztályokban ösz-
szesen 5 edző dolgozik, heti 23 edzés 
mellett. A felnőtt csapat a tavalyi év-
ben az NB II. második, azaz ezüstér-
mes helyére futott be, amivel lehetősé-
get teremtett az NB Iben az indulásra. 
Így ebben a bajnoki évben már a leg-
magasabb osztályban rúgják a bőrt, 
összesen 16 igazolt felnőtt játékossal.

További nagy siker, hogy a fiatal Ré-
csei Péter személyében az idei évben 
U17es magyar válogatottat ad a klub.

Vertz Tamás hangsúlyozta: növel-
ni szeretnék a sportág tömegbázisát, 
magasabb szakmai képzést szeret-

nének adni a futsal utánpótlás játéko-
soknak, és ezzel egyre több gyereket 
eljuttatni a korosztályos válogatottak 
kapujáig. Szakmai futsal roadshowkat 
akarnak hozni Kecskemétre, amelyek 
segíthetnek a képzésben.
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Az egész napos rendezvényen kétfordulós aka
dályhajtásban mérkőzött meg egymással min
den megye három legjobb fogata, akik az évközi 
pontszerző versenysorozatban a legjobban telje
sítettek. 

Az 56 hajtó közül 2019. egyéni bajnoka a Fü
löpházi Lovas Egyesület versenyzője, Viszus 
Szabolcs lett, aki nemcsak egyéniben, de csa
patban is remekül teljesített, hiszen BácsKiskun 
megye csapatával a dobogó második fokára áll
hatott fel.

Egyéni bajnokok:
1. Viszus Szabolcs – Fülöpházi 

Lovas Egyesület (BácsKiskun me
gye), 2. Fritz József – Paksi Fogat 
Sport Egyesület (Tolna megye), 
3. Szalár Róbert – Zalalövő és Környéke LSE (Zala megye).

Csapatbajnokok:
1. Zala megye – Lebics István, Pózvék István, Szalár Róbert, 

2. Bács-Kiskun megye – Nánai Zoltán, Figura Szabolcs Péter, 
Viszus Szabolcs, 3. Tolna megye – Oszkó János, Hatala Roland, 
Fritz József.

Fülöpházi siker 
az országos fogathajtó- 

bajnokságon

Eredmények

Szeptember 21én 
rendezték meg a „C” 
kategóriás Kettesfogat
hajtó Országos Bajnokság 
döntőjét Tiszakécskén. 
Az egyik legfontosabb ha
gyományőrző sportág ver
senyének rendezési jogát 
2019ben a Tiszakécskei 
Lovasegyesület nyerte el.
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Az ide látogató vendégek tekinteté-
ből a kíváncsi meglepetés olvasható 
le, amikor a Kiskőröstől Kerekegyháza 
határáig kiépített sárga jelzésű 
túraútvonalon vagy a sza-
badszállási helyi védett-
ségű Strázsahegy 
környéki változatos 
domborzatú és 
gyönyörű növény-
zettel borított kö-
zel 10 kilométeres 
körtúra útvonalon 
barangolnak. A 
körtúrát az Erdeipi-
henőnél érdemes kez-
deni – ahol parkolási, sá-
torozási lehetőség, valamint 
ivóvíz is biztosított – és a Látóhegy, 
Lófogóhegy, Barátokhegy érintésével 
jut vissza a rajthelyre a túrázó.

A Felsőkiskunsági erdők és a tur-
jános a kijelölt útvonalakon és a Kis-
kunsági Nemzeti Park által kiépített 
tanösvények érintésével önállóan is 
látogathatók, de a szabadszállási Hon-
véd Nyugdíjas Klub Strázsa Túraegye-
sülete évente négy alkalommal szerve-
zett túrán is várja a túrázókat. Minden 
évben áprilisban kerül megrendezésre a 
Strázsa Honvéd teljesítménytúra, majd 

júniusban a Nyári, szeptemberben az 
Őszi és decemberben (karácsony és 
újév között) a Téli (bejgli égető) túra. 
A kijelölt, változó távú (36101525
354555 kmes) útvonalak felfűzik a 
valamikor katonák által használt terüle-
teket (harckocsiút, gép és harcjármű 
vezetési pálya, lőtér), de bemutatja az 
ide látogatóknak a József Attila gyer-

mekélményeit őrző Dörmögőházat, a 
Kunadacsi Öregtemetőt a Ge-

réby család síremlékével, a 
szépen felújított Geréby 

kúriát és a Kunadacsi 
Horgászcentrumot is.

Valamennyi túratáv 
érinti a FelsőKiskun-
ság ŐsDuna által 
épített homokbuckáit, 

melyek felszíne rend-
kívül tagolt, amit he-

lyenként 45 fokos lejtők, 
szurdokvölgyek tarkítanak. 

Az üde völgyekben turbolyás aká-
cosok, a száraz buckaoldalakon fekete-
fenyvesek, a buckatetőkön nyárfásbo-

rókások tenyésznek. A gyepszintre a 
homokpuszták lágyszárú fajai, a ho-
moki csenkesz, a borzas len, a deres 
fényperje és a báránypirosító jellemző, 
de előfordul a homokviola és a pusztai 
kutyatej is. A buckákról szép kilátásban 

gyönyörködhetnek az ide látoga-
tók.

A kijelölt útvona-
lak érintik a Szabad-
szállás város által 
létesített Bársony 
István tanösvényt és 
emlékparkot, de ér-
demes áttekinteni a 
Kiskunsági Nemzeti 
Park által fenntartott 
Kosbor és Garmada 
tanösvényeken felál-
lított információs táb-
lákat is, melyek feldol-

gozzák a FelsőKiskunság természeti 
látni és tudnivalóit. (Fényképezőgép 
nélkül nem érdemes elindulni.)

Szabadszálláson járva kihagyha-
tatlan a jelzett útvonal mellett, eredeti 
állapotában helyreállított Tájház, a Vá-
rosházán berendezett Helytörténeti 
Gyűjtemény és (különösen, aki szabad-
szállási katonaélményekkel rendelke-
zik) a volt laktanyában berendezett Hu-
nyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjtemény.

a Felső-Kiskunságban
Gyalogtúrák 
Az alföldi rónaságba üdítő gyöngy-
szemként ékelődik a Felső Kis-
kunság változatos, erdős, homok-
buckás, turjános, szikestavas, az 
áttelelő és átvonuló madaraknak és 
a fajtagazdag emlős vadállomány-
nak is otthont adó, helyi nevezetes-
ségekben is bővelkedő vidéke.
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A folyamatosan fejlődő infrastruktúránknak és 
szakmai munkánknak köszönhetően Kere-
kegyházáról és a környező településekről 
is egyre több gyermek és felnőtt választja 
egyesületünket sportolási és szabad
idős célból. A rendszeres és szervezett 
sportolási lehetőség feltételeinek biz-
tosításával jelentős mértékben hoz-
zájárulunk gyermekeink és fiataljaink 
egészséges életmódjának kialakításá-
hoz, megőrzéséhez és fejlesztéséhez.

A sportpályán a második füves nagypá-
lya rekonstrukciós munkái is befejeződtek. 
Kialakítottunk egy elsősegélynyújtó helyet és 
életmentő félautomata defibrillátorokat is besze-
reztünk, melyeket erre kiképzett kollégáink szükség esetén 
használni is tudnak.

Utánpótláscsapataink legfiatalabbjai, egyesületi munkáju-
kat, a BozsikProgram keretében kezdik meg az U7, majd az 
U9 korosztályban. 

Utánpótlás korosztályban mintegy 170 gyermek futballo-
zik versenyszerűen. A korosztályokat minden esetben fel-
készült edzők felügyelik, és mind pedagógiai, mind szakmai 
oldalról próbálják a játékosaink fejlődését biztosítani. 

Az U14es korosztály a 2018/2019es szezonban meg-
nyerte a megyei bajnokságot Gazdag Attila vezetésével. Az 
U16os csapatunknak Kunsági Antal vezetésével a bajnoki 
tabella 7. helyezését sikerült megszereznie.

Felnőtt csapatunk a megyei II. osztályban szerepelt a 
2018/2019 évadban, és kiemelkedő játékkal megszerezte a 
bajnoki címet. A Gazdag Attila vezette csapat hosszú évek 

után ismét a megyei I. osztály küzdelmeiben való 
induláshoz szerzett jogot. 

Második felnőtt csapatunk Polgár Zoltán 
vezetésével a megyei III. osztályban sze-
repelt, és az 5. helyet szerezte meg. Ezzel 
biztosították annak lehetőségét, hogy a 
Kerekegyházi SE ezen csapatát a me-
gyei II. osztályban szerepeltesse.

A 2019/2020 szezonban a megyei I. 
osztályban szereplő csapatunk edzője 

Csordás Csaba. Csapatunk 21 év átlagé-
letkorral, a megye egyik legfiatalabb csapa-

taként kezdte meg a szereplést. Meghatározó 
csapatként, a bajnoki tabella előkelő 6. helyéről 

várjuk a tavaszi folytatást.
A női szakágban a 2018/2019 évadban az U15 lány csapa-

tunk a 3. helyen végzett, és egyesületünk életében először idén 
megalakult az első megyei I. osztályú női felnőtt csapat Kun-
sági Antal vezetésével. A női szakág 25 fővel végzi munkáját.

Egyesületünk a csapatszellem és az egymásért való fele-
lősségtudat erősítése érdekében számos közösségi élményt 
nyújtó programot is szervez. Ilyenek voltak például az ön-
kormányzat támogatásával megvalósult ingyenes, nemzeti 
válogatott, illetve Európa Liga csoportkörös labdarúgómér-
kőzéseken való csoportos részvételek. 

Az eredmények és a szimpatikus játékstílus olyan rég nem 
látott érdeklődést ébresztett a kerekegyházi szurkolók tábo-
rában, amely soksok éve nem volt tapasztalható. A felnőtt 
és utánpótláscsapataink hazai mérkőzésein rendre 150350 
fős nézősereg buzdítja játékosainkat, igazi sportünneppé 
emelve egyegy bajnoki mérkőzést. Ez a tendencia reméljük 
jövőre is így marad! HAJRÁ KEREK! CSAK A KEREK!

Dr. Kelemen Márk polgármester,  
a Kerekegyházi Sportegyesület elnöke

Egyre több gyermek
sportol Kerekegyházán

A 
Kerekegyházi 

Sportegyesület Labdarúgó   
Szakosztályának életében a 

2019. év is a munkáról az annak 
eredményeként elért szép sikerekről 
szólt. Jelenleg közel 280 igazolt lab-
darúgóval dolgoznak korosztályaink. 

Nagyon szép eredményeket értek 
el csapataink, és több bajnoki 
címet is sikerült elhódítania 

egyesületünknek.
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Fontos cél olyan játékosok nevelése 
és felkészítése, akik NB IIben, esetlege-
sen különböző korosztályos válogatot-
takban is öregbítik a város és a megye 
sporthírét. Alapvető célnak tekintjük a 
sportot szerető közösség igényeinek ki-
elégítését, szórakoztatását. A sport já-
tékos eszközeivel kívánjuk elősegíteni a 
fiatalok egészséges életszemléletének 
és életmódjának kialakítását, a sport-
szerű magatartás elterjedését. Az után-
pótlásnevelés rendszerében fontosnak 
tartjuk a tervszerű együttműködést 
bázis iskolákkal, kézilabdatagozatos 
diáksport egyesületekkel. Fontosnak 
tartjuk az együttműködést és a tagsá-
gi viszony fenntartását a Magyar Kézi-
labda Szövetséggel, valamint a megyei 
szakszövetséggel.

A Miklós KC 2015ben átalakult. 
Az új vezetés elsősorban az utánpót-
lásnevelést tartja a fő irányvonalnak. 
Mindent megtesz, hogy a gyerekek szá-
mára vonzóvá tegye a sport szeretetét. 
Emellett a felnőtt csapatunkat is folya-
matosan bővítjük, új játékosokat iga-
zolunk, mert nem titkolt célunk, hogy 

a megyei csoportból felsőbb osztályba 
szeretnénk feljutni.

Sikerült több korosztályos csapatot 
és egy felnőtt csapatot is elindítani az 
elmúlt években, köszönhetően az ön-
kormányzat támogatásának, valamint 
a központi támogatási rendszer kialakí-
tásának felhasználásával.

Szeretnénk továbbra is fenntartani, 
valamint fejleszteni a kézilabdaokta-
tást. Folyamatosan jártunk meccsekre 
mind a felnőtt, mind pedig az után-
pótláscsapatokkal. Hetente 14 edzést 
tartunk, jelenleg három edzővel sikerül 
ezt megoldani. Az idei évben azonban 
szükségünk van még egy edző bevoná-
sára a gyerekszám növekedése miatt.

Az elmúlt évadban megkezdődött a he-
lyi nagycsoportos óvodások felkészítése 
is, aminek következtében az első osztály-
ba felkerülő gyerekek már ismerik a kézi-
labda alapjait és szívesen járnak edzésre. 
Az elmúlt évek fejlődésének köszönhető-
en egyre több az egyesület támogatója, 
akik hozzájárulásukkal segítik a minden-
napi nehézségek leküzdését. 

A megyében az egyik legnagyobb 
szurkolótáborral rendelkezünk, akik a 
hazai meccseken szinte felrobbantják a 
sportcsarnokot, de az idegenbeli mecs-
cseinken is részt vesznek, ezzel is segít-
ve a játékosokat.

Patai Imre,
az egyesület elnöke

Nagy hagyománya van
Kunszentmiklóson 

a kézilabdánakKunszentmiklóson nagy hagyo-
mányokkal rendelkező sportág a 
kézilabda. Fontos további nép-
szerűsítése, valamint a felnőtt 
és az utánpótláskorú csapata-
inak olyan feltételek biztosítá-
sa, hogy a nemzeti bajnokság 
különböző osztályaiban minél 
jobb eredményeket érjenek el.
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Az önkormányzat segítségével új veze-
tőség állt fel, mely elsősorban a nagy-
pályás labdarúgást helyezte előtérbe, 
leginkább helyi labdarúgók közreműkö-
désével. Mindig is fontosnak tartottuk, 
hogy a csapatban nagy számmal legye-
nek ladánybeneiek, ladánybenei fiata-
lok, akiket a kilátogató nézők ismernek, 
nap mint nap találkozhatnak velük. Lét-
számuk azonban – kis település lévén 
– sajnos nem elegendő egy felnőtt csa-

pat szerepeltetéséhez, ezért a környe-
ző településekről csábítottunk régiúj 
játékosokat, barátokat. A sportoláshoz 
való feltételek adottak, ezért büszkén 
mondhatjuk, hogy a beneiek mellett 
több olyan labdarúgó is van, aki nem 
benei lévén a kezdetektől fogva velünk 
van és így mármár beneinek mondha-
tó. Jelenleg 22 fő igazolt labdarúgó ját-
szik nálunk, akik maximális odaadással 
segítik csapatunkat. Fontosnak tartom 

a helyi fiatalok szerepeltetését is, akik 
segítségével a magasabb osztályban 
is szerepelhetünk. Bizakodók vagyunk 
és folyamatosan keressük a fejlődési 
lehetőségeket. 

2016ban a club a nyár folyamán 
kibővítette tevékenységét. Helyi is-
kolás és óvodás korosztály összefo-
gásával és foglalkoztatásával részt 
tudtunk venni az egyesületi országos 
Bozsikprogram elnevezésű után-
pótlás labdarúgórendezvényeken, 
fesztiválokon. Az utánpótlásképzés 
és szerepeltetést sajnos a következő 
években már nem tudtuk megvalósíta-
ni létszámhiány miatt. 

Felnőtt labdarúgócsapatunk szere-
peltetése tovább működött és jelenleg 
is működik a megyei III. osztályban. 
Büszkén elmondható, hogy csapa-
tunk az évek alatt folyamatos javulá-
son ment keresztül, mely szerint az 
utolsó helyekről egészen a dobogóig 
felküzdöttük magunkat. Legjobb ered-
ményeink közé tartozik a 2017/2018
as bajnoki idényben elért 2. helyezé-
sünk. Reális célként tűzzük ki magunk 

elé minden év elején a bajnoki címet, 
azonban azt sajnos ezidáig még nem 
sikerült megkaparintani. Évről évre 
egyre több tapasztalattal rendelke-
zünk, melynek köszönhetően egyre 
jobb eredményeket érünk el és ezzel 
egyre több nézőt is tudunk csábítani a 
mérkőzésekre. 

Köszönettel tartozunk Ladánybene 
község polgármesterének és a képvi-
selőtestületnek, hogy támogatásuk-
kal lehetővé teszik a sportágban való 
szereplésünket. Közösen hosszú tá-
von gondolkodunk, bizakodunk a fej-
lődésben sportszakmai szempontból, 
melynek feltétele az alapvető javak 

megteremtése. A labdarúgás mellett 
szeretném egyéb sportágak bevezeté-
sét és népszerűsítését a településen, 
azonban ahhoz elengedhetetlen felté-
tel lenne egy tornaterem vagy kisebb 
csarnok megléte. Az intézmények se-
gítségével remélem a jövőben sikerül a 
tervek megvalósítása és megépül egy 
hőn áhított létesítmény.  

Koller Dávid,
a Ladánybenei Labdarúgó Club elnöke 

Ladánybenén hat éve indult
a megyei bajnokságban 

a focicsapat
2014 évben, 

több éves szünet után 
újraindult Ladánybenén 

a nagypályás labdarúgás. 
Mostani formáját 2015ben 
sikerült kialakítani, melyben 

nagy segítséget nyújtott 
Ladánybene Község 

Önkormányzata.
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A találkozó kezdetén Garaczi János, 
az egyesület elnöke köszöntőjében 
elmondta, hogy hagyományteremtő 
szándékkal rendezték meg a találkozót, 
amelyet a jövőben évente meg fognak 
ismételni. A jövő évben annyival sze
retnék kiterjeszteni, hogy az egykori NB 
Ies férfi  kosárlabdacsapat játékosait is 
meg fogják hívni a találkozóra. A kezde
ményezéssel példát szeretnének mu
tatni más civil szervezeteknek is, hogy 
hasonló módon szervezzék meg egyéb 
sportágak egykori sportolóinak a talál
kozását, hiszen Kecskeméten korábban 
is sikeres volt a röplabda, a birkózás, az 
ökölvívás, meg még néhány sportág. A 
sportolókat köszöntötte dr. Salacz Lász
ló országgyűlési képviselő, aki beszélt 
saját sporthoz való kötődéséről és a ko
rábbi kecskeméti sportolók megbecsü
lésének fontosságáról.

A sportdélutánon először a Kecske
méti Dózsa egykori női kosarasai tartot
tak kétszer 15 perces bemutatót. A ké
kek csapatába beszállt Ivkovicné Béres 

Tímea, az egykori 108szoros válogatott 
kosaras is, aki meglepődve tapasztal
ta, hogy még mindig mekkora a győzni 
akarás, a küzdeni tudás az egykor kiváló 
játékosokban.

A mérkőzés szigorú játékvezetője Iv
kovic Stojan, a magyar kosárlabdavá
logatott szövetségi kapitánya volt. Az 
egykori példaképekről a mai fi atalok, de 
az élsportolók is példát vehetnek, hiszen 
közülük többen is a magyar válogatott
ságig jutottak. Az egykori válogatottak 
közül Probojáczné Túri Éva még ma is 
aktív tagja a közösségnek.

A KTE női kézilabdázói is egy rövid be
mutatót tartottak, amelynek keretében 
visszaemlékeztek 1972re, amikor az 
NB IIbe jutottak. Bemutatták a feljutás
kor használt, dedikált kézilabdát is. Egy 

másik, sokak szemében fájó momen
tum is kapcsolódik 1972höz, ugyanis 
ekkor szűnt meg a Kecskeméti Dózsa 
és alakult meg a Kecskeméti SC.

A női mérkőzések után a férfi  focis
ták barátságos mérkőzése következett, 
amelyen nem az eredmény, hanem a 
technikai tudás csillogtatása, a cselező
képesség bemutatása vitte a prímet.

Az est a Szalon Pizzériában folyta
tódott, ahova meghívást kapott Sze
mereyné Pataki Klaudia polgármester 
asszony, aki egykori kosárlabdázóként 
visszaemlékezett arra, hogy Adamik 
Feri bácsi milyen szigorral vezényelte az 
edzéseket.

A sportdélután jó hangulatban ért vé
get. Búcsúzáskor mindenki megígérte, 
hogy jövőre is eljön, ha meghívót kap.

A KTE és a Kecskeméti Dózsa egykori

kézilabdázói, focistái
és kosárlabdázói
találkoztak

A Kecskeméti Dózsa egykor nagy 
sikereket elért női kosárlabdázói, 
focistái, valamint a szintén sikeres 
KTE kézilabdázói és focistái jöttek 
össze 2019. szeptember 27-én a 
Kocsis Pál Mezőgazdasági és Kör
nyezetvédelmi Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tornacsarnokában 
egy sportdélutánra, majd a Szalon 
Pizzériában egy vacsorával fejező
dött be a találkozó. Az eseményt, 
hagyományteremtő szándékkal, a 
Mindenki Győztes Szabadidő Sport
egyesület szervezte.

kor használt, dedikált kézilabdát is. Egy kor használt, dedikált kézilabdát is. Egy 
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Átadták a Lázár Bence Sportcentrum 

műfüves kispályáját 
Lajosmizsén

November 9én, szombaton ün-
nepélyes keretek között átadták a 
Lázár Bence Lajosmizsei Labdarú-
gó Sportcentrum új műfüves kis-
pályáját Lajosmizsén. Az ünnepsé-
gen részt vett Losonczy László, az 
MLSZ BácsKiskun megyei igaz-
gatója, dr. Salacz László, a térség 
országgyűlési képviselője, Basky 
András, a város polgármestere, Kis-
juhász Sándor, a Lajosmizsei VLC 
elnöke, Faragó Gyula szakmai igaz-
gató, valamint Árva Zsolt, a felnőtt 
csapat edzője.

A beruházás a Magyar Labdarúgó 
Szövetség TAOpályázatának kö-
szönhetően valósult meg, helyi és 
környékbeli cégek és vállalkozások 
társasági adójából. Az építéshez 
szükséges önrészt a város önkor-
mányzata biztosította.

Sok tehetség jutott már az NB 
IIes csoportba, valamint a fociaka-
démiára is a sportközpont növen-
dékeként. Az elkészült pálya mint-
egy 200 futballjátékosnak biztosít 
lehetőséget a sportolásra, emellett 
más sportágak képviselői is helyet 
kapnak itt.

A nemzetiszínű szalag átvágása 
után a klub ifjú labdarúgói lepték el 
az új pályát, önfeledt játékukkal bi-
zonyítva, hogy Lajosmizsén milyen 
nagy népszerűségnek örvend a lab-
darúgás.



Kecskemét mindig híres volt arról, 
hogy támogatja a küzdősportokat, és 
arról is, hogy vendégszerető város. 
A küzdősport szeretete és a kitartó 
munka meghozza gyümölcsét, hiszen 
Borics Ádám révén kiváló magyar 
nemzetközi szintű harcossal büszkél-
kedhetünk. Nekünk, kecskemétieknek 
sem kell szégyenkeznünk, Gera Miron 
és Romsics Ádám nevét említve min-
denki elismerően csettint – mondta 
köszöntőjében dr. Salacz László.

Kispál Balázs, a Hungary vs China 
2019 társszervezője elmondta, hogy 
a 17 mérkőzésből 9 profi  szabályrend-
szerű küzdelem volt. Az 5 legfőbb ösz-
szecsapás során szálltak ringbe a leg-
jobbak.

– A magyar versenyzők nemzetközi 
szinten is tapasztalatot és rutint sze-
reznek. És a kínai versenyzőkkel ez 
egy tökéletes lehetőség arra, hogy egy 
újabb szintre tudjanak lépni, és megta-
pasztalják azt, hogy egy kínai verseny-
zővel milyen küzdeni, és ezáltal még 
jobbá és még ügyesebbekké váljanak 
– mondta Kispál Balázs.

A 17 összecsapásból álló találko-
zó a bemutató mérkőzésekkel vette 
kezdetét, ahol a megyei klubok fi a-
tal sportolói szálltak ringbe. Az est 
öt fő összecsapásán Magyarország 
és Kína harcosai küzdöttek meg egy-
mással, K1 szabályrendszerben. A 
rendezvény társszervezője elmond-
ta, a verseny az európai és kínai 

harcművészetek találkozójának tekint-
hető, hiszen a kínai harcosok a tradici-
onális kung-fu és wushu, a hazai spor-
tolók pedig nagyrészt a kick-boksz és 
thai boksz harcművészetek képviselői.

– 2020-ban is folytatjuk a sorozatot, 
december 5-én az Árpádvárosi Sport-
csarnokban szervezzük meg a követ-
kező nemzetközi gálát, ahol a magyar 
harcosok várhatóan román és holland 
ellenfelekkel küzdenek majd meg – 
tette hozzá Kispál Balázs.

A szervezők célja, hogy hazai har-
cosaink minél több nemzet sportoló-
jával összemérhessék erejüket, hogy 
tovább fejlődjenek.

Küzdősport
gálát
rendeztek 
Kecskeméten

A Superfi ght Series Hungary és a 
kínai EM Legend szervezet közös 
nemzetközi küzdősportgáláját 
2019. október 12-én rendezték 
meg Kecskeméten, a Messzi István 
Sportcsarnokban. A 2016-ban élet-
re hívott gálasorozat kecskeméti 
állomására Kínából és Angliából 
is érkeztek sportolók. A rendez-
vény fővédnöke dr. Salacz László 
országgyűlési képviselő volt.

MINDENKI GYŐZTES11
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Pici teremből indulva most egy közel 
400 négyzetméter nagyságú edzőte-
remben dolgozunk nap mint nap és 
küzdünk a kitűzött céljainkért. A Star 
Gym már nemcsak ThaiBox, hanem 
Brazil Jiu Jitsu és Crossfit edzések ott-
hona is lett.

Rövid idő alatt rendkívül szép ered-
ményeket értek el versenyzőink felnőtt 
és gyermek korcsoportokban is.

Megjártuk Kínát, ahol egy világszín-
vonalú K1 rendezvényen vehettünk 
részt, Prágába Wako K1 Európaku-
pára utaztunk, ahol a nagyon erős me-
zőnyben dobogós harcosunk is lett.

Folyamatosan részt veszünk az or-
szágos és a nemzetközi versenyeken, 
ahol több bajnokunk és dobogós he-
lyezettünk is van évről évre minden kor-
osztályban.

Egyik fiatal harcosunk az amatőr ifjú-
sági Muay Thai válogatott tagjaként 
képviseli egyesületünket és országun-
kat a világversenyeken is.

Profi K1 és Muay Thai szabályrend-
szerben is jeleskednek versenyzőink.

2016 óta minden év végén Magyar-
ország egyik legjobb hangulatú és szín-
vonalú telt házas Küzdősportgáláját 
rendezzük meg, hogy Kecskemét és 

BácsKiskun megye legjobb harcosai 
hazai közönség előtt mutathassák meg 
tudásukat.

Az utóbbi évben egy világhírű Ma-
gyarország vs Kína küzdősportgálát si-
került szerveznünk a kecskeméti sport-
csarnokban.

Az utánpótláskorú gyerekek edzése 
és nevelése nagyon fontos számunkra, 
így minden nyáron színvonalas edzőtá-
bort szervezünk nekik vendég edzők-
kel és szabadidős programokkal, hogy 
hasznosan teljen a nyári szünetük.

Csillag Tamás
elnök

Star Gym

Küzdősport egyesület

Azzal a céllal 
alakult az egye-
sület, hogy a 
Kecskemét és 
környékén élő 
emberek megis-
merjék a Muay 
Thai szépségeit 
és lehetőségük 
legyen kipróbálni 
magukat ebben 
a szép sport-
ágban, ezáltal 
motiváljuk őket 
a sportolásra és 
az egészséges 
életmódra, akár a 
versenyzésre is.



A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által indított Nem
zeti Szabadidős Egészség Sportpark Program keretében 
az elmúlt években Szabadszálláson és Tasson is kiépült 
egy-egy új szabadtéri sportpark.

A program célja, hogy olyan létesítményeket biztosítson, 
melyek ingyenesen, bárki számára, helyben állnak rendelke
zésre. A telepített eszközök has és hátizomerősítő gyakor
latokra és fekvőtámasz gyakorlatokra, valamint lépcsőzésre, 
létramászásra, párhuzamos korláton végezhető gyakorlatok
ra és függeszkedésre alkalmasak.

Szabadszálláson a Rozsnyai tér mellett építették fel az új 
szabadtéri sportparkot, míg Tasson a település központjá
ban található játszótéren kapott helyet. Mindkét helyszínen 
minden korosztály használhatja az új eszközöket, próbára 
teheti állóképességét.

a Fradi öregfiúk
A Kisvárosunkért Egyesület meghí

vására érkezett FTC csapatában ko
rábbi válogatott, kupagyőztes, bajnok, 
gólkirály játékosokkal találkozhattak a 
szabadszállási rajongók, mint Fischer 
Pál, Lisztes Krisztián vagy Dzurják Jó
zsef. Meglepetésként elkísérte a ven
dégek csapatát dr. Bácskai János, Fe
rencváros polgármestere. A házigazda 
Szabadszállási SE öregfi úkcsapatának 
játékosai nagy örömmel érkeztek haza 
külföldről és az ország számos pont
járól, hogy újra szabadszállási mezbe 
öltözzenek.

A nagy közönségsikert aratott mér
kőzést a Fradi öregfi úkcsapata nyerte, 

134 arányban. A fociünnep bevételét a 
szabadszállási mentőalapítvány kapta 
meg. A rengeteg szurkoló hazai ked

vencei mellett örömmel várja vissza a 
Ferencváros legendás játékosait egy 
barátságos találkozóra.

Másodszor játszott Szabadszálláson 
Augusztus 17én játszotta 
második barátságos mérkőzé
sét a Szabadszállási SE és a 
Ferencváros öregfi úkváloga
tottja Szabadszálláson.

Szabadszálláson 
és Tasson is létesült

sportpark

MINDENKI GYŐZTES13
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Szalkszentmártonon 2016 nyarán 
valami elkezdődött, amikor 17 
tenni vágyó ember megalakította 
a Szentmárton Sportegyesületet. 
Egytől egyig mind nyitott szívű, 
sportot, közösséget kedvelő 
ember, akik a mai napig is együtt 
dolgoznak az egyesületükért.

A feladat nem volt egyszerű. Fel kel-
lett építeni egy egyesületet, egy csapa-
tot és a kiszolgáló létesítményeket is, 
no és persze ezzel egy időben gondos-
kodni kellett az utánpótlásnevelésről is.

Az első cél a felnőtt csapat elindítása  
volt a 2017én  őszén induló bajnokság-
ban. Az akarat meghozta az eredményt. 
2017. augusztus 17én sok év eltelte 
után ismét elindult Szalkszentmárton a 
megye IIIas labdarúgóbajnokságban.

A felnőttek mellett, ugyancsak 2017 
őszén, az utánpótláscsapataink is csat-
lakoztak az MLSZ által működtetett 
Bozsikprogramhoz.

Lassan, de biztosan feléledni látszott 
a település sportélete, a labdarúgás, és 
ezzel együtt a közösségi élet is! Régi 
barátságok elevenedtek meg és szület-
tek újak!

Ekkorra már tényleg nagy szükség 
mutatkozott egy új létesítményre, hi-
szen az eddigi pályán elég mostoha 
körülményeink voltak. Az elhatározást 
ismét tett követte!

2018ban az önkormányzattól kapott 
területen megkezdődtek a munkák. Az 
embertpróbáló feladatok felett ismét 
győzedelmeskedett az összefogás. 

Egyre több embernek tetszett, amit 
ott „kint” látott, és ki tettekkel, ki pedig 
anyagi segítséggel járult hozzá a kivi-
telezéshez. Kialakítottunk egy nagypá-
lyát, az idén elkészül egy kispálya is. 
Az öltözőink és a kiszolgáló helyiségek 
mind biztosítják a felhőtlen sportolás 
lehetőségét és a közönség kiszolgálá-
sát. Szükség is van erre, hiszen 2019
ben is töretlenül és egyre nagyobb lét-
számmal dolgoztunk.

A felnőtt bajnokságban szereplő 
igazolt játékosok 24en vannak, míg 
az utánpótlás 4 korosztályban 46 fő-
vel működik. Még egy örömteli dolog 
is történt ebben az évben, megalakult 
az öregfiúkcsapatunk, és az edzése-
ket 27en látogatják. Mindezt koor-
dinálni nem egyszerű feladat, de az 
SZSE vezetősége mindent megtesz a 

zökkenőmentes működés érdekében. 
Persze, hogy ez az egész valóban és 
teljes körűen hitelessé váljon, szükség 
volt egy jól képzett edzői gárdára és 
egy magabiztos vezetőségre. Öröm-
mel jelentem, hogy mind a felnőtt és 
a gyermek foglalkozásokat is komoly 
felkészültségű szakemberek végzik. 
Hisszük, hogy csak így van jogosultsá-
gunk azt mondani: „Gyere, és sportolj 
nálunk!”, hogy ez mindenki megelé-
gedettségére váljon, a sportolóknak, 
szurkolóknak, úgymint a település tel-
jes lakosságának is!

A feladatok nem fogynak el és mi to-
vább dolgozunk, hogy a Szentmárton 
Sporttelep egyre szebb és jobb legyen.

Kovács László, 
a Szentmárton Sportegyesület elnöke

Szalkszentmártonon is
megalakult a sportegyesület
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Büszke vagyok rá, hogy 
magyarnak születtem

Hanna elmondta, hogy egy balatoni 
nyaralás alkalmával próbálták ki elő-
ször édesapjával az íjászkodást a sü-
megi várban. Nagyon élvezték, ezért 
elhatározták, hogy íjászkodni fognak. 
Gondolták, hogy ez olyan apalánya 
program lesz. 

Később egy népitánc fellépés alkal-
mával Dunaföldváron ismét kipróbál-
hatták ezt a sportot, majd csatlakoztak 
is a dunaföldvári Vallum Íjászegyesü-
lethez.

Egy évig jártak Dunaföldvárra, köz-
ben megismerkedtek más egyesületek 
tagjaival is és végül egy Szalkszent-
mártonhoz közeli egyesületnél kötöt-
tek ki.

A Dunavecsei Íjászegyesületet 
választották, ahova egy éve járnak 
rendszeresen. Hetente kétszer van 
edzés, évközben versenyekre járnak 
az ország különböző részeire. Édes-
apja is indul vele a versenyeken, de 
az ő számára ez inkább csak hobbi.

Hanna első versenyén 6. lett, de nem 
csüggedt el. Azóta 7 versenyen 3 arany 
és 3 ezüstérmet szerzett. A következő 

nagy versenyen, a Komáromban rende-
zendő országos Bajnokságon is édes-
apjával indul.

– Megpróbáljuk az OBn a lehető leg-
jobb eredményt elérni, de ha nem sike-
rül, akkor sem leszünk elkeseredve, mert 
számunkra az íjászkodás nem csak a 
versenyekről szól, mert büszkeség tölt 
el, amikor felvehetem a tradícionális 
íjászruhámat – mondta a fiatal íjász.

Büszke vagyok rá, hogy magyarnak 
születtem – tett hitvallást  
Neumayer Hanna, a szalkszentmár-
toni Petőfi Sándor Általános Iskola 
tanulója, aki édesapja mellett 
második éve íjászkodik.

Folytatás a 16. oldalon

Pesti Márton
A BácsKiskun Megyei Önkormányzat 2019. szeptember 
7én tartotta ünnepi ülését Kiskunfélegyházán, a városháza 
dísztermében, ahol Rideg László, a BácsKiskun Megyei Köz-
gyűlés elnöke átadta a megye legrangosabb kitüntetéseit. Az 
ünnepségen részt vett dr. Salacz László országgyűlési kép-
viselő is.

A megye legrangosabb kitüntetésével elismert Pesti Már-
ton a Jiujitsu küzdősportban mára többszörös országos 
bajnoki címet tudhat magáénak különböző technikákban. 
Rendszeresen vesz részt nemzetközi versenyeken is. Fon-
tosnak tartja az emberek biztonságát, védelmét. Elkötelezett 
a sport jótékony és összetartó erejének kérdésében, az em-
beri jogok és segítségnyújtás biztosításában.

Bács-Kiskun Megye Sportjáért

Díjat kapott a fülöpházi



A Tatami Centrum Sportegyesület 
1987 ősze óta van jelen Kecskemét 
sportéletében. Kezdettől fogva ju 
jitsuval foglalkoznak. A kétezres 
évek közepétől elkezdtek a brazil jiu 
jitsu technikáival, majd 2008tól a 
grapplinggel is foglalkozni.

A ju jitsu szó szerint „lágy módszert”, 
„lágy művészetet” jelent, mely a kitérő, 
elvezető fi lozófi ára utal, több száz éve 
Japánban kialakult önvédelmi és tá
madó fogásokból áll. A ju jitsu ma egy 
hatékony önvédelmi rendszer, amely az 
egész világon elterjedt, a modern ju jitsu 
több országban a rendvédelmi szervek 
kiképzésének szerves része.

A Magyar Ju Jitsu Szövetség 1985
ben alakult, az alapítója és ma is elnöke 
soke Kelemen István 10 danos mester. 
2010ben a mester által oktatott techni

kákat önálló iskolaként ismerték el Ja
pánban Kelemen Ryu Ju Jitsu néven.

A Nemzetközi Birkózó Szövetség 
(United World Wrestling–UWW) is felfi 
gyelt a kialakuló grappling sportágra és 
2007ben integrálta a versenyszámai 
közé. Több mint tíz éve megrendezi 
a sportág világbajnokságát és konti
nensbajnokságait.

A Tatami Centrum Sportegyesület ve
zetőedzője a kezdetektől Berkes László. 
A klub a több mint 30 éves története so
rán 6 mesterfokozatú tanítványt nevelt: 

Tatami Centrum tagok
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Tatami Centrum Sportegyesület

ju jitsu és grappling sportágak

A Visegrádi 4ek kormányfőinek ta
lálkozójával egy időben, júniusban, a 
szlovákiai Poprádon rendezték meg a 
négy ország parlamenti futballváloga
tottjainak a tornáját. A döntőbe jutásért 
a magyar csapat a lengyelekkel mérkő
zött és hatalmas csatában, 11es rúgá
sokkal sikerült győzni. A baráti hangulat 
csak a meccs előtt és után volt jellem
ző, a mérkőzés szikrázóan kemény volt.

A döntőben Csehországot 3–1re 
sikerült legyőzni, így megérdemelten 
őrizte meg a magyar parlamenti válo
gatott a „bajnoki címet”. A díszes ser
leget Kövér László házelnök emelhette 
a magasba. A parlamenti válogatottat 
erősítette dr. Salacz László, a térség 
országgyűlési képviselője és Szijjártó 
Péter külügyminiszter is. A miniszter, 

politikusi tevékeny
ségéhez hasonlóan, 
hatalmas munkabí
rással, hol itt, hol ott 
tűnt fel a pályán. A 
magyar csapat tisz
teletére a meccs szünetében a szlovák 
slágerek mellett eljátszották az Ome
gától a Gyöngyhajú lányt is. Jövőre 
Csehország lesz a házigazda, ahol is

mét bizonyíthat a magyar csapat. Nem 
az eredmény a legfontosabb, hanem 
az, hogy a sportbarátsággal is erősö
dött a Visegrádi 4ek szövetsége.

Megvédte
a címét

a Magyar Parlamenti
futballválogatott

16MINDENKI GYŐZTES

Papp Éva, Mócza Lajos, Cseri József, 
Fekete Sándor, Szabó Tibor, Lakatos 
Sándor kiváló művelői szakáguknak. A 
klub versenyzői közül Szűcs Kristóf a 
világjátékokon, Fekete Sándor, Szűcs 
Kristóf, Lakatos Sándor, Gálik Máté és 
Sárkány Balázs világbajnokságon szer
zett első helyezést. Többen kontinens
bajnoki eredménnyel is rendelkeznek. 
Négy csoportban három helyszínen 
folynak az edzések. A piciknek játékos 
edzések vannak a Burga u. 1. szám 
alatt. A brazil ju jitsu edzéseket a Star 
Gymben Lakatos Sándor vezeti. A 
gyermek ju jitsu és a felnőtt ju jitsu cso
portok edzései a Bányai Júlia Gimnázi
umban folynak Berkes László vezetésé
vel. Érdeklődni lehet a 30/2067078as 
telefonszámon vagy a berkesl@tatami
centrum.hu emailcímen.


