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A Mindenki Győztes Szabadidő Sportegyesület azzal a céllal 
jött létre, hogy tegyen a térség sportjáért, felhívja a figyel-
met az életen át tartó mozgás, a sporttevékenységek és a 
szabadidősport fontosságára. 

Ebben a kiadványban a környékbeli 
települések múlt évi sporttevékenysé-
gének egy-egy mozzanatát, pillanatát 
szeretnénk bemutatni. Ezzel is megje-
lenítve, milyen sokszínű az Észak-Bács-
Kiskun megyei települések sportélete.

Az elmúlt időszak-
ban, a járványhelyzet 
miatt bevezetett szük-
séges óvintézkedések nem kedveztek 
a közösségi események és sportren-
dezvények megtartásának, így egye-

sületünk is több tervezett programot 
halasztott el. A tavalyi év nehézségei el-
lenére egyesületünk sporteszközökkel 
igyekezett segíteni sportolók felkészü-
lését, illetve a szabadidő sportot űzők 
megmozgatását, jó erőnlétük fenntar-
tását.

Továbbra is elkötelezetten hiszünk a 
sport szemléletmód és egészségfor-
máló erejében.

Bízunk abban, hogy minél hamarabb 
benépesülhetnek a sportpályák, az 
edzőtermek és a szabadidősport más 
helyszínei és lehetőségünk lesz szemé-
lyesen is együtt hódolni a közös szen-
vedélyünknek.

  Garaczi János
Mindenki Győztes  

Szabadidő Sportegyesület 
elnök

A vírusjárvány idején is 
támogattuk a szabadidősportot

Az elmúlt év nehéz volt
A Magyar Wing Tsun Egyesület életében a 2020-as év ugyanannyira nehéz 
volt, mint talán a világon bárhol, bárkinek. Egy ismeretlen, láthatatlan 
ellenféllel kellett szembenézniük a tanítványoknak, mestereknek egyaránt. 

Március közepéig még zavartalanul 
mentek a kiírás szerinti edzések, szemi-
náriumok.

Si Fu Máday Norbert nagymester 
a Leung Ting  Wing Tsun kung-fu ma-
gyarországi meghonosítója tavaly ápri-
lisban ünnepelte az 50. születésnapját. 

Az egyesület minden tagja teljes szívvel 
készült a jeles évfordulóra. Hatalmas 
Ünnepi Gálát szerettünk volna tartani 
itt Kecskeméten a tiszteletére.

Ez a járvány miatt elmaradt, ugyan-
úgy, mint március idusa után minden 
tréning.

A nehézségek ellenére Sifu nagyon 
lelkesítette az oktatói gárdát, és minden 
erejével, idejével támogatott minket. 
Szerveztünk egy nemzetközi nyári tá-
bort is, ahol 2 kecskeméti tanítványom 
sikeres mestervizsgát tett. Név szerint 
Csontos Imre és Lovas Viktor. Mol-
nár-Szabó Gábor pedig megszerezte a 
2.mesterfokozatát.

Kerekes Csaba
Leung Ting Wing Tsun,  

6.Mesterfokozat
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Dr. Vercz Tamás: Hittel és szerelemmel 
lehet ezt csinálni
Dr. Vercz Tamás Soltvadkerten született, Kecskeméten járt a Református 
Gimnáziumban, majd a Szegedi Tudományegyetemen először bölcsész, 
majd jogi diplomát is szerzett. Az élet úgy alakította sorsát, hogy visszatért 
Kecskemétre, majd újraindította a városban korábban megszűnt futsalt 
és ma már a Nemzeti Bajnokság első osztályában játszik a csapata. Egy 
valódi, önzetlen sportmecénás, aki szerint csak hittel és szerelemmel lehet 
vezetni egy olyan sportágban egy klubot, amely már kinőt a gyerekcipőből 
és egyre magasabbra tör.

– Én egy soltvadkerti gyerek vagyok, 
ott születtem, ott nőttem fel, ott jártam 
ki az általános iskolát. Családomra 
büszke vagyok, mindkét szülői ágon 
sváb felmenőim vannak. A nagyma-
mám még tudott svábul. A Soltvadkert 
megyei első osztályú csapatában ját-
szottam egészen addig, amíg nem ke-
rültem válaszút elé: tanulás vagy foci.

– Mi döntötte el, hogy melyik irány-
ba indulsz?

– Református sváb nagymamám azt 
szerette volna, hogy lelkész legyek. A 
rendszerváltás után indult meg Kecs-
keméten a Református Gimnázium, 
ahova felvettek és négy évig ott tanul-
tam. A gimi alatt hazajártam focizgatni, 
de mivel a tanulásban jó eredményeim 
voltak, apu azt mondta: irány a Szegedi 
Tudományegyetem.

– Mikor jött az a gondolat, hogy kel-
lene valamit a sport területén is csi-
nálni?

– Volt egy amatőr csapat, amelyik-
ben még focizgattam Kecskeméten 
a városi bajnokságban. Három-négy 
évig játszottunk egy jó kis társasággal 
együtt, amikor a jelenlegi futsal csapat-
ban játszó Móra Viktor felvetette, hogy 
valamit komolyabban kellene csinálni, 
mert unjuk már ezt a városi bajnoksá-
got. Egy futsal csapatot indítottunk el 
az amatőr országos bajnokságban. Ak-

kor még két liga volt és a másodikban 
elindultunk. 

– Hogyan léptetek tovább, hiszen a 
mai csapat már nem amatőr szinten 
játszik?

– Én alapvetően maximalista em-
bernek tartom magamat. Nem elég 
a száz százalék, ha kell legyen száz-
húsz százalék. Az első évben barátilag 
működött ez a dolog. Láttuk, hogy van 
is eredménye, de legyen több edzés, 
legyen egy kicsit magasabb szinten 
ez az egész. Próbáltunk szisztemati-
kusan játékosokat gyűjteni, ne csak 
a baráti társaságból. Mindig egy pi-
cit fejlődtünk. Odáig jutottunk öt év 
alatt, hogy ma már egy első osztályú 
klubról beszélhetünk, amelynek a já-
tékosállománya 90 százalékban profi 
játékosokkal, profi szakmai stábbal 
működik. 

– A futsal egy kiváló sportág. Mint 
kispályás labdarúgás, szerintem egyre 
nagyobb teret fog majd az országban 
elérni, különösen, ha a televízió is több 
mérkőzést közvetít majd. Már megvolt 
az első tévés mérkőzésünk. 

– Megjelentek a külföldi játékosok. 
Nincs elég magyar fiatal, aki a futsalt 
választaná sportágául?

– Nincs. A futsal társadalom egy na-
gyon zárt közeg. A futsal legfontosabb 
ismérve, hogy általában azok választják 
nagyrészt, akik vagy a nagypályán nem 
értek el eredményt és mintegy kifutó 
lehetőség megjelenik neki a kispálya. A 
játékosok másik része az, akik tényleg 
profi szinten próbálják ezt a sportágat 

űzni. 
– Klubod, a Scoregoal 

Futsal Kecskemét több 
ificsapatot is működtet, 
nem is eredménytele-
nül. lesz utánpótlás?

– Tudatosan próbáljuk 
felépíteni az utánpótlást, 
mert csak idegenlégió-
sokkal semmilyen szem-
pontból nem éri meg, 
nem találok benne fan-
táziát, mert előbb-utóbb 
az nem kecskeméti csa-
pat lesz, nem magyar 

csapat lesz. Jelenleg is hárman jöttek 
a kecskeméti labdarúgó akadémiáról 
hozzánk, ott tanulták az alapokat és 
megpróbáljuk őket beépíteni. Ezek 18-
19 éves fiatalok.

– Mi a rövidtávú és a hosszú távú 
célod a futsalban?

– Én úgy látom, hogy ráléptünk egy 
olyan lépcsőfokra, amely elvezethet 
oda, hogy 2-3 éven belül egy dobogós 
helyet is elérhet a csapat az NB I-ben. 
Óriási dolog lenne, ha sikerülne egy 
bajnoki érmet begyűjteni a csapatnak. 
Hosszú távú cél az, hogy legyen egy sa-
ját otthonunk, épüljön fel a Katonában a 
sportcsarnok. ha lesz saját otthonunk, 
akkor ezt a 60 fős utánpótlást minél 
jobban szélesíteni és elérni azt, hogy 
akár kétszáz gyerek is tudjon futsalozni 
és egy vidéki futsal fellegvárat létrehoz-
ni Kecskeméten. 
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A járvány ellenére egész évben komolyan 
készültek a  küzdősportok kedvelői
Egy nagyon izgalmas, élményekkel és kiváló eredményekben gazdag év 
után jött egy sokkal kevesebb lehetőséget adó 2020, amikor a járvány elle-
nére minden hazai versenyen próbáltunk elindulni és megmutatni tudásun-
kat – mondta Csillag Tamás, a Star Gym Küzdősport Egyesület elnöke.

Az egyesület a küzdő-
sport oktatására, nép-
szerűsítésére jött létre, 
tagjai részére rendsze-
res sportolási lehető-
séget biztosít, fontos 
célja az élsportolók 
kinevelése, utánpótlás 
nevelés, verseny-és a 
szabadidősport támo-
gatása.

A 2020. év február-
jában egy napon két 
városban 14 harco-
sunk lépett kötelek 
közé egy Országos K-1 verse-
nyen és egy Muay-Thai kupán, 
aminek eredménye 13 arany és 
1 ezüstérem lett.

Márciusban egy profi K-1 és 
MMA gálán a Star Gym edzője, 
Csillag Tamás egy 3 hetes Thai 
Földi edzőtábor után győztesen 
hagyta el a szorítót, míg tanít-
ványa Vizi Dénes döntetlennel 
zárta az estét.

Júliusban edzőtermünkben 
rendeztük meg a Star Gym 
kupát, ahol amatőr, profi és 
válogatott szintű versenyzők 
nézhettek farkasszemet egy-
mással Muay-Thai és K-1 sza-
bályrendszerben a küzdősport 
rajongó közönség előtt, ahol 

közel 20 Star Gym-es harcos lépett a 
szorítóba.

Júliusban ismét megrendeztük után-
pótlás korú harcosaink számára a nyári 
sátor táborunkat, ahol napi 3 edzés volt 
rutinos edzők vezetésével és vendég 
csapatok részvételével, az edzések 
mellett sok szabadidős programot is 
szerveztünk, hogy életre szóló élmény 
legyen a gyerekeknek.

Az Muay-Thai utánpótlás válogatott 
tagjai Farkas Bendegúz és Hevér Ale-
xander a szakszövetség által rendezett 
edzőtáborban is részt vettek, amit Má-
riapócson tartottak.

Az amatőr Muay-Thai magyarbajnok-
ságon Német Attila, Antal Ferenc és 
Farkas Bendegúz kiváló teljesítménnyel 
aranyérmet szereztek. Ajtai Benjamin 

és Hevér Alexander 
ezüstérmesek let-
tek.

Októberben a 
Budapesti Combat 
Sport bajnokságon 
is 5 versenyzőnkből 
3 aranyéremmel 
térhetett haza.

A kialakult hely-
zetben nem tud-
ták megrendezni 
a Muay Thai világ-
bajnokságot így 
árnyékbox kategó-
riában nevezte ver-
senyzőit a magyar 
válogatott és ifjú 
harcosunk Német 
Attila 16 fiatal közül 

világbajnoki ezüstérmes lett korcso-
portjában.

A Star Gym Brazil Jiu-Jitsu verseny-
zője Lakatos Sándor Münchenben 
kezdte meg 2020-as versenyszezonját 
ahol a kategóriáját megnyerte, valamint 
abszolútban (súly nélküli kategória) 3. 
helyen végzett.

Győri Levente Grappling Magyar Baj-
nokságon GI-ben 3. helyen, NOGI-ben 
pedig a 2.helyen végzett.

Gálik Máté szintén a Grappling Ma-
gyar Bajnokságon GI-ban megnyerte 
kategóriáját.

A versenyzők mellett nagyon büszkék 
vagyunk a hobbi sportolóinkra is akik 
példaértékűen nap mint nap nálunk, ve-
lünk kapcsolódnak ki Muay-Thai, Brazil 
Jiu-jitsu és Crossfit edzéseinken.
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Eredményesen szerepeltek a Kecskemét 
Repülő és Vívó SE versenyzői
A Kecskemét Repülő és Vívó SE 
versenyzői 2020-ban, a vírus-jár-
vány ellenére is több versenyen 
elindultak és sikeresen szerepel-
tek. Az elmúlt évben az egyesület, 
2005-ös fennállása óta a legtöbbet, 
42 versenyengedélyt váltott ki, de 
a járványhelyzet miatt, így ezeket 
nem tudták használni a sok elmara-
dó verseny miatt.

Kiemelkedő eredményt elért verseny-
zők: Kohajda László, Ádám Konrád, 
András Bence, Válik Ferenc, Fazekas 
Anna, Balog Réka, Csősz Zsanett, Rácz 
Boglárka, Bánfi Batus, Dubravcsik Bá-
lint, Sipos Máté, Palotás Kamilla.

Az egyesület edzői: Mátyási Lili, Al-
mási Balázs és Schwaiger Csaba.

Dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője is elkötelezetten hisz 
a sport fontosságában, életmódformáló erejében, a fiatalok egészséges 
életmódra nevelésében. Évek óta kiemelt kérdésként kezeli a sportolók 
megbecsülésének fontosságát.

Ő maga is 9 éves kora óta sportol. A 
sport több ágát kedveli, de 37 éve a lab-
darúgással tölti szabadidejét. Országy-
gyűlési munkájának kezdete óta tagja 
a parlamenti focicsapatnak. A képvi-
selő elmondta, hogy 25 fős keretükbe 
beletartoznak a jelenlegi képviselők, 
az Országgyűlés elnöke, parlamenti 
dolgozók, de olyanok is, akik régebben 
tagjai voltak az Országgyűlésnek. Hétfő 
esténként szoktak edzeni, amikor a ple-
náris ülés befejeződik. 

Az elmúlt évben nem volt lehetőség a 
szokásos megmérettetésekre, a csapat 
legutóbbi mérkőzése 2020. november 
elején zajlott Budapesten, a Győr-Mo-
son-Sopron megyei polgármesterek 
ellen. A jó hangulatú, de parázs ösz-
szecsapásokkal tarkított mérkőzésen 
a Parlament SE 3:0-ra győzedelmeske-
dett a jó képességű ellenfelével szem-
ben. Kövér László, a parlament elnöke, 
mint csapatkapitány, a mérkőzést úgy 
értékelte, hogy az visszavágóért kiált, 
de akkor már mi fogjuk vendégül látni 
a polgármestereket.

Mindennapjainkban nagyon fontos 
a mozgás, a sport a fizikai teherbíró 
képességünk és szellemi frissessé-
günk érdekében egyaránt. A fiatalok 
nagyon sokat kaphatnak a sporttól, 
az edzéseken, közösségben megélt 
élményekből, tapasztalatokból. Megta-
nulhatják, hogy a sportra szentelt idő, 
nem elvesztegetett idő. A fiatalokat 
csak biztatni tudom, hogy keressék 
meg a hozzájuk legközelebb álló moz-

gásformát és tartsanak ki mellette. Az 
idősebb sportolói korosztály pedig tisz-
teletet érdemel. A térségben számos 
kiemelkedő eredménnyel rendelkező 
versenyzőnk van az idősebb és a fiata-
labb korosztályban egyaránt. Éppen év 
elején köszönthettem Keleti Ágnest, a 
Nemzet Sportolóját, ötszörös olimpiai 
bajnok magyar tornászt. Ági néni 1944-
45-ben Szalkszentmártonban keresett 
menedéket a II. világháború borzalmai 
elől. A fiatal korosztály számára példa-
értékű lehet az ő életútja, és az is, hogy 
a sport sokszor segítette át az élete ne-
héz pillanatain.

Szeretném köszönteni mindazokat az 
edzőket, tanárokat, nevelőket, segítőket, 
akik egyesületi, vagy egyéb keretek kö-
zött nap, mint nap tesznek azért, hogy 
formában tartsák az embereket, hogy 
a sport része lehessen az életüknek. – 
zárta gondolatait dr. Salacz László.

Dr. Salacz László kiemelten kezeli 
a sportolók megbecsülését
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Nagyot lépett előre a kerekegyházi foci
A Kerekegyházi Sport Egyesület labdarúgó szakosztálya az elmúlt két évben nagy lépést tett előre. A 2019-es őszi rajt 
után sikeresen szerepelt a csapat megyei I. osztályban, ahol a szezon meglepetéscsapatának számított. Igazi orosz-
lánbarlanggá vált a Kerekegyházi Borbás Gáspár Sporttelep pályája. Sajnos 2020-ban a vírushelyzet miatt a bajnoki 
szezon félbeszakadt. A 2020/21-es szezonban, az erős megyei I. osztályban közepesen szerepel.

Az elért eredményekhez nagymértékben hozzájárult a vá-
ros polgármesterének, az egyesület elnökének dr. Kelemen 
Márknak a hite és támogatása és Kunsági Antal szakosztály-
vezetőnek a gondoskodása.

Komoly fejlesztés valósult meg a Borbás Gáspár Sportte-
lepen. A 2018/2019 évi sportfejlesztési program keretében 
elnyert támogatással, valamint Kerekegyháza Város Önkor-

mányzatának támogatásával, 22,2 millió Ft összegben bő-
vült és szépült a sporttelep.

A női szakág is sikeresen szerepel, mert a megyei I. osz-
tályú bajnokságban a második helyen állt az őszi szezon 
végén. A csapat két tagja, Kancsár Evelin és Császár Ibolya 
Valentina vezette a góllövőlistát.

Az eredmények, illetve a színpatikus játékstílus olyan rég 
nem látott érdeklődést ébresztett a kerekegyházi, illetve más 

településekről érkező szurkolók tábo-
rában, amely sok éve nem volt tapasz-
talható. Az eddig elvégzett munkának 
talán ez a legnagyobb eredménye, az 
egyesület számára a legnagyobb el-
ismerés. A felnőtt csapatok, illetve az 
utánpótlás csapatok mérkőzésein 150-
350 fős nézősereg tölti meg a sportte-
lepet, igazi sport ünneppé emelve egy-
egy bajnoki mérkőzést.
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Kunadacs lovasai a Nemzeti Vágtán
Október 10-11. között Budapesten, 
a Hősök terén rendezték meg az 
ország legszínvonalasabb lovasver-
senyének döntő futamát, a Nemzeti 
Vágtát. A magyarság határon átívelő 
hagyományőrző fesztiválján évente 
mintegy 100 település lova és lova-
sa vesz részt. A versenyre egyaránt 
nevezhetnek a magyar önkormány-
zatok, a határon túli közösségek, 
valamint magánszemélyek is. 

A verseny magas szakmai színvonalát 
a regionális elővágták biztosítják, ezen 
futamok legjobbjai képviselhetik tele-
pülésüket a Nemzeti Vágta döntőjében. 
A 2020. évi versenyen is kiválóan sze-
repeltek Kunadacs lovasai. A 11. előfu-
tamon Tolnai László, Trója nevű lovával 
a harmadik helyen végzett, míg a 4. be-
futó a szintén kunadacsi Mellár Péter, 

aki Szilvásvárad színeiben indult a ver-
senyen Páva lovával. Mellár János Ko-

vászna színeiben a nyolcadik futamban 
állt rajthoz Furioso82 – Díva nyergében.

Kunszentmiklóson cél a bajnoki cím
A tavalyi évben a kézilabda bajnokságban a bajnoki fordulókat a járványra 
való tekintettel elhalasztották, de szerencsére az edzéseket meg lehetett 
tartani. Kunszentmiklóson a Miklós KC kézilabdázói szorgalmasan készül-
tek a bajnoki szezon reménybeli elindulására.

Azokban az időkben, amikor nem sújt-
ja a világot járvány, öt korosztály verse-
nyeztetése biztosított egyesületüknél. 
U8, U9, U11, U15 és felnőtt csapatok-
kal vesznek részt a bajnokságokban. A 
7 és 12 éves korú gyermekeknek heti 
kétszer, kedden és csütörtökön, a 14 
és 16 év közötti fiataloknak hétfőn, 
szerdán és pénteken tartanak edzést 
a Miklóssy János Sportközpontban 

16:30-18.00 óráig. A felnőtt csapatuk 
szintén heti háromszor, hétfőn, kedden 
és csütörtökön edz este 19:30 órától 
21:00 óráig. A felnőtt csapatot sze-
rencsére elkerülte a vírus, így augusz-
tustól folyamatosan tudtak edzeni és 
készülni.

2020-ban a vírushelyzet miatt a 
bajnokság szünetelt az utánpótlás 
korosztály számára. A felnőtt csapat 

folytatni tudta a versenyzést, azonban 
a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szö-
vetség úgy határozott, hogy a csapa-
tok megóvása érdekében a 2020-as év 
hátralévő bajnoki mérkőzéseit 2021-re 
halasztja. Jelenleg a bajnokság gő-
zerővel robog és a felnőtt csapat a 
Bács-Kiskun Megyei női bajnokság fel-
sőházi rájátszásában küzd a bajnoki 
cím megszerzéséért! 

A klub vezetői és játékosai remélik, 
hogy a korlátozások enyhítése után 
újra nézőkkel teli csarnokokban játsz-
hatnak és szórakoztathatják a mérkő-
zéseikre kilátogató szurkolóikat.
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A megyei bajnokságban szerepel 

a Lajosmizsei 
Asztalitenisz Club
A Lajosmizsei Asztalitenisz Club 1992-ben alakult 
Varga Iván vezetésével, majd NB I-es férfi asztalitenisz 
csapatot működtetett több éven keresztül. Anyagi prob-
lémák miatt megszűnt a férfi csapat, helyette 2001-
ben női alakult, amely 2011-ig NB II-ben szerepelt és 
indulási jogot nyert az NB I-ben való indulásra. 2016 
óta Yacobi Shay vezeti a klubot Szijjártó Pálné Viktória 
segítségével, tavaly dr. Feketéné Pataky Ilona csatlako-
zott az elnökség tagjaihoz.
Az induló női csapat tagja volt Madarász Dóra és Szarvas 
Sándorné Páldeák Borbála, aki a Transzplantáltak versenyén 
Európa-bajnoki címet és világbajnoki 3. helyezést ért el.

Az NB I-ben való részvételnek nem voltak meg a feltéte-
lei, ezért azóta a Bács-Kiskun megyei és a Kecskemét városi 
bajnokságban szerepel a csapat, amelyben női és férfi játé-
kosok is részt vesznek.

Jelenleg legeredményesebb játékos Dodó László, aki a 2020. 
évi Kecskemét Városi II. Top 10 Bajnokság 1. helyezettje lett.

A Fekete István Általános Iskolában 2018-ban elkezdték a 

gyerekek asztalitenisz oktatását, Dr. Feketéné Pataky Ilona 
edző és Szijjártó Pálné Viktória segítségével. A Kecskeméti 
Spartacus edzője, Fodor Miklós vezetésével két sikeres nyári 
edzőtábort rendeztek. 

Már 2007. óta évente megrendezik a Varga Iván Emlékver-
senyt, mely már országos hírűvé nőtt, 2020-ban a résztvevők 
száma megközelítetté a 80 főt.

A lajosmizsei hagyományőrző íjászok 
gazdagítják városuk sportéletét
A Lajosmizsén 2013-ban alakult Jász-Kun Hagyományőrző Íjász Egyesület 
tagjai rendszeres edzéssel készülnek a versenyekre, bemutatóikkal folya-
matosan megjelennek a város sport- és kulturális életében. Az egyesület 
már az alakulás évében megrendezte az I. Jász–Kun Íjász Kupát, amelyre 
közel 100 versenyző és családtagjaik jöttek el.

Az egyesület alapítása egészen 2010-
ig nyúlik vissza, amikor két felnőtt és 
egy gyermek úgy döntött, hogy megis-
merkedik a hagyományos magyar íjjal. 
Lelkesedésük szinte rögtön átragadt 
barátaikra, ismerőseikre, így hamaro-
san baráti körként sorra járták a kör-
nyék örömíjász versenyeit, fejlesztették 
tudásukat és egyre jobb eredményeket 
értek el. A társaság hamar eljutott arra 

a felismerésre, hogy további előre me-
netelükhöz egyesületté kell alakulniuk, 
amely 2013-ban sikerült is.

A tagok között vannak, akik az íjásza-
tot, mint hobbit élik meg, vannak, akik 
hagyományőrzésként, a magyar nem-
zeti múlttal ismerkednek meg az íjásza-
ton keresztül, és vannak, akik ezen túl a 
versenyeken is megmutatják tudásukat.

Az egyesület elnöke Kislőrincz Sán-

dor. Az elmúlt tíz év alatt a lajosmizsei 
íjászok több száz érmet gyűjtöttek be 
megyei, regionális és országos ver-
senyeken. Az utóbbi pár évben ezek 
a sportolók megmérették magukat a 
nemzetközi versenyeken is, amelyeken 
szintén kimagaslóan szerepeltek.

– Hegedűs Károly mester íjász 7 Eu-
rópa bajnoki címmel és 3 Világbajnoki 
címmel rendelkezik. Országos csúcs-
tartó több kategóriában.

– Koczka László mester íjász többek 
között a World Nomad Games I. helye-
zettje, világbajnok.

– Sebestyén Péter mester íjász több 
országos helyezéssel rendelkezik.

– Lajosmizse ifjai az évek alatt 10 or-
szágos helyezéssel öregbítették Lajos-
mizse Város hírnevét.

A Jász-Kun Hagyományőrző Íjász 
Egyesület már kétszer elnyerte az Meg-
mérettetés a vándorzászlóért elnevezé-
sű országos íjász versenyt.

Büszkék eredményeikre, de legfő-
képp arra, hogy ezek az eredmények 
városuk hagyományait erősítik, utat 
mutatnak a fiatal generációknak is.
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A küzdősport egyesület 2014-ben, 
amatőr szinten kezdte meg a sporttevé-
kenységét, majd 2016-ban hivatalosan is 
megalakult 15 fős létszámmal. A szerve-
zet azzal a céllal jött létre, hogy a küzdő-
sportot népszerűsítse Lajosmizsén, tes-
tedzést, a szabadidő hasznos eltöltését 
biztosítsa tagjainak. 

Kiemelt cél a sportolni vágyó fiatalok-
kal a thai boksz megismertetése, felnőt-
tek esetében az önvédelmi mozdulatok 
elsajátítása.

Versenyzőik minden évben indulnak a 
hazai bajnokságokon, illetve a z Orszá-
gos Muay Thai Szövetség által rendezett 
versenyeken.

2020 elején, a Mizse K1 klub verseny-

zői Kecelen léptek a kötelek közé, ahol 
László Ferenc kiütéssel nyert, Ötvös Ist-
ván pedig döntetlent bunyózott. Majd jött 
a korona vírus és a rendezvények elma-
radtak.

Nyáron Máté Erik Egerben lépett szorí-
tóba, majd rá egy hétre Harkányban verte 
aktuális ellenfelét, az addig mindig ve-
retlen Kőműves Györgyöt. Ezután jött az 
országos bajnokság Baján, ahol László 
Ferenc és Ötvös István Magyar Bajnok 
lett. Dodan Erik ezüst, Ócsai Máté, Kabók 
Bence és Tóth Roland pedig bronzérem-
mel fejezték be a gálát.

Az évet Szegeden zárták október vé-
gén, ahol László Ferenc óriási csatában 
maradt alul.

A fiatalokat sportolásra akarják buzdítani 
A Főnix Dance Sport Gyermek- és Ifjúsági Központ Egyesület 2006 óta 
aktív sportszervezete Lajosmizsének. Elsődleges célközönsége a 6-20 
éves korosztály, akikkel több táncszínházi előadást is vittek már színpadra, 
hazai és nemzetközi versenyen is megmérették magukat. Sorbán Edit Diána 
és Veszelszki Dóra minősítettek az Olaszországi World Dance Cham-
pionship-re. Egyik legnagyobb munkásságuk az a programsorozat, melyet a 
Területi Operatív Program pályázatának segítségével tudtak megvalósítani.
A projekt címe: „Mozogj, hogy kimoz-
dulni tudj” Lajosmizse és környéke 
közösség kovácsoló rendezvény-
sorozata a mozgás és kimozdulás 

jegyében. A megvalósított rendez-
vénysorozatok projektnapokból, kis 
-és nagy rendezvényekből épültek 
fel. Megrendezték a II. Lajosmizse és 

környéke Ifjúsági Bált, a Lajosmizsei 
Családi Mozgás Fesztivált, a Ki mit 
tud? Lajosmizse és Környéke Tehet-
ségkutató Versenyét, a Lajosmizsei 
III. Tuning Fesztivált, Társastánc 
programsorozat az Általános Iskola 
Felső tagozata számára, a Zumba-
tomic projekthét és a Péntek esti láz 
című rendezvényeket, amelyek nagy 
sikert arattak.

A Lajosmizsei csoport vezetője és 
felkészítő tanára: Dóka-Mezei Anett

Eredményesen szerepeltek a versenyeken 
a Mizse K1 Klub versenyzői
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Pandur László Szabadszállás 
Város Sportjáért 
elismerésben részesült
2020. augusztus 20-án kapta meg Pandur László a Szabadszállás Város Sport-
jáért elismerést. Munkája mellett szorosan a sport és a labdarúgás határozza 
meg az életét. Előbb a Szabadszállási Honvéd Radnóti SE serdülő majd ifjúsági 
Megyei I. osztályú labdarúgója, később a Szabadszállási KSK felnőtt labdarú-
gója volt. Sporttevékenysége során volt a Honvéd Radnóti SE elnökségi tagja, 
jelenleg a Szabadszállási SE szakosztályvezetője, szakmai igazgatója. Sportve-
zető kollégáival összefogva nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Szabadszállási 
SE a Megyei III. osztályból a Megyei I. osztályba jutott. Labdarúgáshoz kap-
csolódó legjelentősebb célja, túl azon, hogy jó csapatai legyenek Szabadszál-
lásnak, az, hogy az ország különböző részein lévő futball akadémiákon játszó 
szabadszállási tehetségeket hazahozta és rájuk építve minél magasabb szín-
vonalú labdarúgást valósítson meg itthon.

A szabadszállási 
Varga-testvérek 
sikerei

A szabadszállási Varga-testvérek 
sikert sikerre halmoznak a sportban. 
Míg Fanni a labdarúgásban, addig 
testvére Péter a technikai sportban, 
az FRT rallyban ér el szép eredmé-
nyeket. 

Varga Fanni a labdarúgással testvéré-
nek köszönhetően került kapcsolatba, 
akit tizenhárom éves korában kísérte el 
először az edzésre és már a második 
alakalommal beállt hozzájuk focizni. 
Igazi csapatjátékosnak vallja magát, a 
labdarúgás is arra tanította, hogy a csa-
pattal közösen érjenek el szép eredmé-
nyeket.

A Kecskeméti LC női csapatában há-
rom évig játszott, ahol egy év után az 
U19-es csapat kapitánya lett.

2019. februárjában kimagasló sport-
teljesítményéért polgármesteri elisme-
résben részesült Kecskeméten.

2020. szeptembertől átigazolt Kere-
kegyházára, itt már a felnőtt bajnokság-
ban folytatja tovább, általában irányító 
középpályás poszton játszik, de táma-
dó játékosnak vallja saját magát.

A labdarúgás mellet végzi a tanító-
képző főiskolát, tanulmányait követően 
pedig tanítással szeretne foglalkozni. 
Szabadidejében elkíséri testvérét rally 
versenyeire, akár az ország másik vé-
gébe is.  

Fanni testvére, Péter első versenyén 
már tavaly előtt elindult Szabadszállá-
son. Amatőr szinten versenyez, jelenleg 
a mezőgazdasági technikumot végzi.

Szabadszállási Mentőalapítvány 
jótékonysági futóversenye
Évente rendezik meg Szabadszálláson a Mentőalapítvány jótékonysági futóver-
senyét. A jótékonysági futóverseny megrendezésének ötlete, egy nyugdíjas men-
tőbajtárs lányának fejéből pattant ki. Az első jótékonysági futóversenyt 2019 au-
gusztusában tartották meg, melyre az ország harminchét településéről érkeztek 
versenyzők, akik négyféle távon indulhattak. A 2020-as futóversenyre 235 fő futó 
nevezett ötféle távon az ország 39 településéről. Ebben az évben a verseny részt-
vevői között már 2 kerekesszékes indulót is üdvözölhettek a szervezők.
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Baráti társaság alapított focicsapatot
A 80-as évek közepén, az 
akkori páncélos és gépjár-
műtechnikai kiképző köz-
pont alakulatánál egy 8-10 
főből álló mondhatni baráti 
társaság alakult ki, ahol kö-
zös volt a sport szeretete, 
a labda iránti megbecsülés 
és a társaság iránti tiszte-
let. Természetesen a közös 
programok meghatározó 
részei voltak a hétközi „tisz-
ti testnevelések” és a hét-
végi, spontán szerveződő 
találkozások, ahol mindig 
szerepet kapott a foci. A 
csapattagoknál nem volt 
elvárás, hogy valaki ver-
senyszerű labdarúgó múlt-
tal rendelkezzen. A lényeg, 
hogy élvezze a játékot, 
küzdjön a csapatért. A csapat ma már 
csatlakozott a Honvéd Nyugdíjas Klub-
hoz. 2009-től minden évben a Barátok 

FC szervezi meg a Szabadszállási Vá-
rosi Napok rendezvénysorozat kereté-
ben a Helyőrségi Honvédtalálkozóhoz 

is kapcsolódva a Városi Napok Honvéd 
Kispályás Labdarúgó Emléktornát civil 
és katonacsapatok részvételével.

Már komoly hagyománya van  
a szabadszállási Strázsa túrának 
A szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub kezdeményezte az izsáki Kolon-tóig tartó, már kiépített sárga jelzésű tú-
raútvonal bővítését. 2014 tavaszára készült el az Izsáktól Kunadacsig tartó negyven kilométeres útvonalszakasz, 
melynek ünnepélyes átadása alkalmából szervezték meg az első Strázsa Honvéd Teljesítménytúrát is. 

A Honvéd Nyugdíjas Klub azóta minden évben megszervezi 
a programokat és a túrázás népszerűsítése érdekében szü-
lettek meg évszakos túráik, a nyári, az őszi és a téli strázsa 
túra is, melyek egyre népszerűbbekké váltak.

Az évente megrendezésre kerülő teljesítménytúra és a 
másik három túra a Felső Kiskunság gyönyörű buckás-fe-
nyveseibe és szikes-turjános területeire. Az elmúlt évek-
ben több ezer túrázó vett részt 
rendezvényeiken és örvendetes, 
hogy a létszám folyamatosan 
gyarapszik. Különösen azért 
kedveltek a túrázók körében, mi-
vel ezek nem vezetett túrák, az 
útvonalak előre kijelölésre kerül-
nek és az indulók a kapott váz-
lat alapján teljesítik a választott 
távot. 

A Honvéd Nyugdíjas Klubnak 
alaprendeltetés szerinti céljai 
közé tartozik a sport és turisztikai 
tevékenység művelése mellett a 
hagyományápolás is.

A túraútvonalak érintik Szabad-
szállás idegenforgalmi, turisztikai 
nevezetességeit és látnivalóit is. 

Így a túrázók megnézhetik Bács-Kiskun megye egyetlen Jó-
zsef Attila emlékhelyét a Dörmögő-házat is, és a település 
katonai múltját bemutató Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűj-
teményt is.

A járványhelyzet miatt a 2020 őszére meghirdetett túra el-
maradt. A szervezők bíznak abban, hogy ebben az évben már 
meg tudják tartani a Strázsa körtúrát.
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A szalkszentmártoni 
kajakozó lány  
a csúcsra tör
Decsi Dorina érettségi előtt álló diákként, a 
Szalkszentmártonból indulva már letette a 
névjegyét a hazai kajakkenus közösségben, 
hiszen egymás után ér el kimagasló ered-
ményeket. 

Dorina életében a sport mindig fontos szerepet 
töltött be. Általános Iskolás korától nyolc éven 
keresztül a Fabó Éva Sportuszodában edzett. 
Legsikeresebb úszásneme a mellúszás volt 
50-100 és 200 méteren. Dorina újabb területen 
szerette volna kipróbálni magát, így testvére De-
csi Márk hatására kajakozni kezdett a Dunaferr 
SE kajak-kenu szakosztályában. Az első edzője 
Molnár Gergely volt, majd az olimpiai bajnok 
Vajda Attila, később Horváth Attila készítették 
fel a versenyekre. 2019 nyara, kemény munká-
val telt, két edzőtábor és a heti 12 óra edzés Do-
rina számára meghozta a várt eredményeket. A 
párosban a nagykanizsai Kálovics Adéllal szállt 
kajakba. A versenyekre Sári Nándor nagykani-
zsai edző készítette fel őket. A nyári versenyek 
éremhullással zárultak.

Augusztus 27-30 között, Szolnok adott helyet 
a kajak-kenusok Ifjúsági és Serdülő Magyar Baj-
nokságának, ahol Dorina társával K-2 500 mé-
tert megnyerte, az 1000 méteren ezüstöt sze-
reztek. Egyéniben K-1 200 méteren a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel. 

Szeptember 18-20 között Szegeden rendez-
ték a kajak-kenus Olimpiai Reménységek Verse-
nyét, amelyről fantasztikus eredményekkel tér-
tek haza a lányok. A K-2 1000 méteres versenyt 
megnyerték, 500 méteren ezüstérmesek lettek, 
K-1 200 méteren ismét harmadik lett.

A sikeres versenyek nagy változásokat hoztak. 
Dorina 2020. október 1-től a nagykanizsai Plastex 
Kanizsa Kajak-kenu Klub versenyzőjeként kaja-
kozik. A Dunaújvárosi SzC Rudas Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma utolsó éves ta-
nulójaként fog érettségi vizsgát tenni. A tanulást 
az edzésekkel, mint magántanuló tudja a legered-
ményesebben összehangolni. Mészáros Szilvia

Tasson sok diák választja 
a vízisportokat
Tasson nem működik kajak-kenu sportot felkaroló egyesület, en-
nek ellenére a Dömsödi Kajak-Kenu Egyesületben sok tassi fiatal 
sportol, akik már magyar bajnoki címet is szereztek.

Az egyesület és Tass község együttműködéséről, a 2016 augusztusá-
ban alakul Dömsödi Kajak-Kenu Egyesület szakosztályvezetője, Szabó 
Gabriella adott tájékoztatást.

– Az egyesület alapításakor, 2016. szeptember közepén logikus 
lépésnek tűnt, hogy a szomszéd település iskoláiban is toborozzunk 
gyerekeket. Felvettük a kapcsolatot a tassi Földváry Gábor Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola igazgató nőjével, Détári Gabriellával. Innentől 
pörögtek az események. Nagy szeretettel fogadták az új lehetőséget, 
minden segítséget megadva támogatták elképzeléseinket. A téli ala-
pozást már közel 20 tassi gyermekkel kezdtük meg – elevenítette fel 
a kezdeteket.

Gondok is jelentkeztek, mert nem volt lehetőség Dömsödön torna-
termi edzésekre, ezért megkeresték Tass polgármesterét, Németh Gá-
bort, aki lehetővé tette, hogy a csapat Tasson a tornateremben minden 
délután edzhessen. Ez a csodával volt egyenértékű, mert a település 
gyermekei sportolása érdekében mindezt térítésmentesen tette lehe-
tővé.

– Az első találkozáskor már egyértelművé vált számunkra, hogy egy 
elhivatott, a gyerekek érdekeit maximálisan szem előtt tartó vezetővel 
hozott össze jó sorsunk. És ezt a tassi gyerekek szebbnél szebb ered-
ményekkel hálálták, hálálják meg. Egyesületünk döntő többsége a mai 
napig a tassi iskola diákja – tette hozzá a szakosztályvezető.

Az elmúlt években az U 11 korosztályban hárman lettek Magyar Baj-
nokok, de a többiek is pontszerző helyen végeztek.

Szabó Gabriella hozzátette: Jelenleg is minden segítséget megka-
punk, hogy versenyzőink sikereket tudjanak elérni, amit nem tudunk 
eléggé megköszönni. Gyakorlatilag egyesületünk már rég nem létezne, 
ha nem állna mögöttünk Tass vezetősége, iskolája, lakói. Köszönjük 
gyerekeink, sportolóink nevében a rengeteg segítséget. 
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