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Kedves Olvasók!
A korábbiakhoz hasonlóan 2021. év 
zárásaként és 2022. indításaként adjuk 
ki ezt a kiadványt, melyben Kecskemét 
és környékének sportéletét, sportered-
ményeit igyekszünk bemutatni. Cé-
lunk, hogy minél többen értesüljenek a 
környékbeli sporteseményekről, sport-
lehetőségekről ezzel is ösztönözve a 
sportolni vágyókat arra, hogy csatlakoz-
zanak egy sportközösséghez, vagy vá-

lasszanak egy mozgásformát és 
kezdjék el művelni, hiszen a sport 
nemcsak fizikai erőnlétünket, ha-
nem szellemi frissességünket is 
segíti, illetve egy közösséghez ké-
pes minket kapcsolni.

Ehhez nyújt tájékoztatást ez a 
kiadvány. 

Garaczi János
elnök

Mindenki Győztes Szabadidő 
Sportegyesület

A sport, a testmozgás végigkíséri éle-
tünket. Azon túl, hogy védi az egész-
ségünket, komoly közösségteremtő 
erővel is bír. Számos alkalommal meg-
tapasztaltam, ahol a sport jelen van, ott 
jó dolgok történnek. Elképzelhetetlen 
nélküle az életünk és a jövőnk. Jóma-
gam is ennek szellemében, a minden-
napjaim részévé tettem a sportot, mely 
mindig energiával tölt fel.

Mindannyian tudjuk, hogy nehéz idő-
szakon vagyunk túl a járványhelyzet 
okozta nehézségek miatt és továbbra 
sem fordíthatjuk el figyelmünket az 
egészségünk védelméről, az elővigyá-
zatosságról. Emiatt született szabályok 
számos áldozatot, nagy önfegyelmet 
kívántak sportolóinktól, legyenek sza-
badidő, vagy versenysportolók. Minden 
eddig jól működő rendszert átírt ez a 
nem várt helyzet. Mégis sportolóink és 
a mozgás iránt elkötelezett emberek ki-
tartottak, ami nagy tiszteletet érdemel. 

Ezzel egy időben számos sport-
tal kapcsolatos fejlesztés 
valósulhatott meg te-
lepüléseinken, illetve 
várhatóak a jövő-
ben is.

Amikor a 
jövőnkről be-
szélünk, akkor 
valójában a 
gyermekeinkről, 
unokáinkról be-
szélünk. Ők a jövő 
M a g ya ro r s z á g a , 
sok múlik tehát azon, 
hogy milyen szellemi és 
fizikai kondícióban vannak. 
Személyes ügyemnek tekintem 
ezért, hogy minél több sporttal kapcso-
latos fejlesztés történjen térségünk-
ben, településeinken. 

Az elmúlt években számos beru-
házással sikerült támogatni a spor-

tot, amelyek keretében sportparkok, 
focipályák, tornacsarnokok épültek. 
Kecskeméten megépült a Bányai Júlia 
Gimnázium Sportcsarnoka, megújult a 
Móra Ferenc Általános Iskola tornater-

me, ovi-foci pálya létesült Kunszent-
miklóson, Hetényegyhá-

zán, Kerekegyházán. 
Műfüves focipálya 

létesült a fia-
taloknak La-

j o s m i z s é n . 
Megkezdőd-
tek az elő-
kés z ü l e t e i 
a ladánybe-
nei torna-
teremnek, a 

s z a l k s z e n t -
mártoni és a la-

josmizsei sport-
csarnoknak.

Minden sportra el-
költött forint azt jelenti, hogy 

ekkora összeggel támogattuk gyer-
mekeinket. Az Önök támogatásával 
folytathatom, ezt a mindannyiunk ér-
dekében végzett munkát, csak együtt 
sikerülhet!

A sport életünk, jövőnk
Dr. Salacz László, országgyűlési képviselő: 
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A természet közelében sportolhatnak 
a kerekegyháziak 
A LEADER Program keretében 
pályázatot nyert el Kerekegyháza 
Város Önkormányzata egy futó- 
és gyaloglópálya kialakítására. 
A négyszáz méter hosszú és 
másfél méter széles, természetes 
burkolatú futópálya, biztonságos, 
zöld környezetben várja a sportolni 
vágyó lakosokat.

Ez a fejlesztés illeszkedik a telepü-
lés önkormányzatának célkitűzéséhez, 
amellyel olyan ingyenesen igénybe ve-
hető közterületeket, közösségi tereket 
hoznak létre, amelyek hozzájárulnak az 
itt élők egészségéhez és életminőségük 
javulásához. Emellett kerékpártárolót, 
három padot és három hulladékgyűjtőt 
helyezett el itt a városvezetés, valamint 
a biztonságos használatot elősegítve új 
lámpatestek kapnak majd helyet a pálya 
területén. A futópályát dr. Kelemen Márk 

polgármester és Dr. Salacz László, a tér-
ség országgyűlési képviselője tekintette 
meg, aki kifejezte örömét, hogy egyre 

nagyobb számban valósulhatnak meg 
a kerekegyházihoz hasonló, egészség-
megőrző beruházások a térségben.

az új futópályán

Kunadacsi Községi Sportegyesület célja a rendszeres testedzés, sportolás, 
versenyzés lehetőségének biztosítása. Az egyesület a település gyermekei 
részére igyekszik a sportolási, testedzési lehetőségeket megteremteni és 
segíti a lakosság szabadidős sportját. 

A szervezet az elmúlt években a leg-
nagyobb hangsúlyt a gyermekek és a 
felnőtt lakosság számára szervezett 
mozgásprogramok megvalósítására 
fordította. Az utánpótlás korú gyerme-
kek rendszeresen mérkőznek a környe-
ző települések, városok csapataival. A 
gyermekek és a fiatalok körében a lab-
darúgás a legkedveltebb. Falunapokon 
Örömfoci elnevezéssel a szomszédos 
települések csapataival mérkőznek 
meg a fiatalok. Zadravecz Róbert és 
Forróné Ujvári Anna edzi a gyermekeket 

társadalmi munkában. Kunadacs Köz-
ség Önkormányzata térítésmentesen 
biztosítja az egyesület számára a sport-
csarnok és sportpálya használatát.

A Kunadacsi Községi Sportegyesü-
let az edzésekhez szükséges, illetve 
a sportra való neveléshez szükséges 
eszközök beszerzésre nyújtott be és 
nyert támogatást. Ezt az összeget ka-
puhálók, labdák, kapuskesztyűk, stop-
peróra, síp, labdafogó hálók és egyéb 
kis értékű eszközök beszerzésére for-
dította.

Kunadacs település sportegyesülete
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Bemutatkozik a Főnix Dance Sport 
és Gyermek- és Ifjúsági Központ Egyesület
 Egyesületünk 2005-ben kecskeméti 
székhellyel jött létre, összefogva 
a város legkülönfélébb stílusa-
it képviselő táncosokat, akik a 
saját területükön már kiemelkedőt 
alkottak. Első közös bemutatónk 
a Katona József Színházban, a 
Cirkuszhercegnő című nagyoperett 
volt, s ezt követően több teátrum 
produkcióiban is közreműködtünk. 
Emellett a közös versenyek, fellépé-
sek, bemutatók is rendre követték 
egymást. Egyik legnagyobb produk-
ciónk volt a Budapest Sportaréná-
ban bemutatott 56csepp vér című 
rock-musical.

Egyesületünk a Youth in Action ifjú-
sági programokban és továbbképzé-
sekben is szívesen részt vesz, így nyílt 
lehetőségünk megismerni Ciprust Gö-
rögországot, Spanyolországot és Por-
tugáliát.

A közös munkák mellett, felmerült 
az igény a tagok szülővárosában az 
ifjabb korosztály képzésére, így a la-
josmizsei csoport 2006-ban kezdett el 
működni, először a kistornateremben, 
majd a művelődési házban. Pár év 
alatt a kezdeti 20 fős létszám 120 főre 
emelkedett. A haladó csoportoknak 
már hosszabb foglalkozásokat tartot-
tunk és új csoportokat indítottunk a 
tánc és a mozgás jegyében. 2008-tól 
önálló tánc és sport stúdióban kezd-
tük meg a munkálatokat. A tánc és a 

fitnesz óráink hirdetik az egészséges 
életmódot, segítik a művészi kibonta-
kozást, kikapcsolódást nyújtanak és 
felkészítik a táncosokat a versenyek-
re. Minden korosztály talál nálunk 
hozzá illő mozgásformát, a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig: Modern és 
show tánc, Zumba , társastánc, latin 
és formációs táncok, balett, akroba-
tika, fejlesztőtorna, aerobic, légtorna, 
Pilates,TRX, Jumping, esküvői táncok-
tatás…

Az órákon felül a helyi és környéki 
rendezvényeken aktívan részt veszünk 
és további önálló programokat szer-
vezünk. Időszakos programunk a Ki 
mit tud? – Lajosmizse és környéke 
tehetségkutató verseny, ahol a legkü-
lönfélébb kategóriákban mutathatják 
meg magukat a fiatalok. Mára már 
hagyományként szervezünk minden 
évben egy táncszínházi előadást, me-
lyet több alkalommal is bemutatunk a 
nagyérdemű közönségnek. A produk-
cióban több mint 100 gyermek szere-
pel, a kezdő táncosoktól a haladókig, 
ami mindenkinek a tudásához megfe-
lelő kihívást biztosít.

Legutóbbi Táncszínházaink: Mesés 
Világunk, Világra szóló kaland. 

Egyesületünk tanítványai a Youth in 
Action ifjúsági programok keretein be-
lül több országban is jártak. 

A nyári időszakban a gyerekek szá-
mára a közös együttlétek jelentenek 
kikapcsolódást és szívesen veszik 
igénybe a különböző korosztályban 
megszervezett tánctáborokat, kész-
ségfejlesztő, intenzív mozgással járó 

sport és hercegnőtanoda táborokat, 
jutalom táborokat.

Nagy megtiszteltetés volt számunk-
ra, hogy 2017 októberében két tanít-
ványunkkal Sorbán Edit Diánával és 
Veszelszki Dórával az Olaszországban, 
Rómában megrendezésre kerülő Világ-
bajnokságra minősítettünk és megmé-
rettethettük magunkat.

Egyesületünk célja a jövőben is a fi-
atalok minél szélesebb körével megis-
mertetni és megszerettetni a mozgás, 
a tánc, a sport és ezáltal a közösségi lét 
adta örömöket.

Hozzájárulni, hogy a felnövekvő 
nemzedék és az idősebb korosztály is 
egészségesebb életmódot folytasson 
és a sport, a mozgás a mindennapjaink 
részévé váljon, vagyis kimozduljanak a 
manapság olyan népszerű, mindent át-
szövő virtuális világból.

Az elmúlt években magas színvo-
nalú rendezvényeket és rendezvény 
sorozatokat szerveztünk a Mozgás és 
a Kimozdulás jegyében. A “Mozdulj ki 
Lajosmizse” öltet kapcsán valósulha-
tott meg az I. és II. Lajosmizsei Családi 
Mozgás Fesztivál, a III. Lajosmizsei Tu-
ning Fesztivál, a Péntek esti láz, a Ki mit 
tud tehetség kutató versenyek, a Zum-
ba jutalom táborok, az Outdoorfitness 
napok a sportparkban, a Lajosmizsei 
Ifjúsági Bál,  a 8. Évfolyam Gála műsora.

A jövőre nézve is sok tervünk van, 
hogy városunkat mind szélesebb kör-
ben minél aktívabbá tegyük. 

Dóka-Mezei Anett
Lajosmizsei csoport vezetője
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A tradicionális sportok egyik kiemelkedő ágát 
képviseli a Nyílegyenes Íjász Club
A sportszervezet 2005-től kezdte 
meg működését. Céljaik között 
szerepelt az íjászat, mint sport 
bevezetése és népszerűsítése. 
2014-ben újjáalakultak és egyesüle-
tük a Fővárosból Kunszentmiklósra 
tette át székhelyét. Országosan is 
egyedülálló módon, két versenypá-
lyán tudják foglalkoztatni tagjaikat: 
fő telephelyükön, Kunszentmiklóson 
egy 3 és fél hektáros területen, 
valamint a főváros XX. kerületében 
lévő parkban.

– Az elmúlt évek igazolják, hogy jó úton 
jártunk. Mára már országosan és nem-
zetközileg is elismert kunszentmiklósi 
íjász sportegyesületté váltunk. Céljaink 
továbbra is: a rendszeres sportolás, tes-
tedzés biztosítása, valamint kihasználva 
az íjászat stressz- és feszültségoldó ha-
tását, célunk a rekreáció, az egészség-
megőrzés és betegségmegelőzés, vala-
mint a mozgássérült sportolók lehetőség 
szerinti rehabilitációja. Valamint fontos 
feladatunknak tartjuk az utánpótláskép-
zést, ahol több mint 500 gyerek számá-
ra tudtuk biztosítani a kezdeti lépéseket. 
Szeretnénk mindenki számára hozzá-
férhetővé tenni az íjászatot, elméleti és 
gyakorlati ismereteket terjeszteni, szaba-
didős tömegsportként, valamint verseny-
sportként működni, megismertetni az 
érdeklődőkkel az íjászat kultúr,- sport,- és 
hadtörténeti érdekességeit, lehetősége-
inkhez mérten, hozzájárulni a környezet-
védelemhez. – mondta el a klub elnöke, 
Hunyi Tamás.

A klub létszáma évről évre nő, de je-
lentős sportsikerekkel is gazdagodtak, 
nem csak egyesületek közötti verse-
nyeken, hanem országos és nemzet-
közi bajnokságok versenysorozatain 
is. A célok maradéktalan teljesítése ér-
dekében íjász edzőt és íjász oktatót is 
alkalmaznak, terem illetve pályabérlés 
mellett igyekeznek a legkorszerűbb 
sportinfrastruktúrát, eszköztárat al-
kalmazni, valamint eredményeikkel az 
utánpótlást motiválni.

Az elmúlt években rengeteg kiváló 
eredményt értek el, ebből kiemelkedik 
a 14 világbajnoki aranyérem (Hunyiné 
dr. Domokos Emőke 7, Hunyi Tamás 3, 
Barcsai Nikolett 2, Kónya Kinga 1, Gyet-
vai Attila 1), 8 ezüstérem, 5 bronzérem 
két különböző Világszövetség részéről, 

10-en felüli Európa bajnoki aranyérem, 
számtalan ezüst és bronzérem, szám-
talan országos bajnoki egyéni és csapat 
arany, ezüst és bronzérmek, országos 
rekordok, Országos Kupaversenyek 
(egyedülálló módon immár 5-szörös 
Vándorzászló Kupa győzelem) elnyeré-
se. 2018-ban 36 nemzet közül csapat 
világbajnoki címet szereztek, 2019-ben 
az Országos Csapatbajnokságon ezüst-
érmet, 2020-ban bronzérmet szereztek.

A szervezet elnöke, Hunyi Tamás 
mutatta be az egyesület eredménye-
it, munkásságát: – Az általunk hasz-
nált területen 2017-ben, 2018-ban és 
2019-ben is saját szervezésű és ver-
senyszabályzatát illetően saját szelle-
mi alkotású Országos Bajnoki verse-
nyeket szerveztünk, melyet a Magyar 
Íjász Szövetség Történelmi Szakága 
hitelesített és vett fel versenynaptá-
rába. Versenyeinket nagy létszámban 
látogatják sportolók az ország minden 
tájáról, valamint külföldről is. 2018-ban 
kettő, 2019-ben egy Országos Bajnok-
ságot szerveztünk Kunszentmiklóson, 
melyeken több mint 500 íjászsportoló 
vett részt az ország minden részéről. 

Három év, három csapatbajnoki ara-
nyérem. Ráadásul ezt a versenyt 2019. 
novemberében Bhutánban, a bhutáni 
király tiszteletére is megrendezték!

Köreinkből került ki 2017-es Év Tör-
ténelmi Íjászának választott sportoló-
ja, Hunyiné dr. Domokos Emőke, há-
romszoros mesteríjász, aki 2020-ban 
Bács-Kiskun Megye Sportjáért díj elis-
merést is megkapta.

Országos szinten egyedülálló módon 
mondhatjuk el magunkról, hogy szerve-
zetünkben 6 MESTERÍJÁSZ részvételé-
vel, képzésével büszkélkedhetünk.

Korunk legnépszerűbb többszörös 
világrekorder és világbajnok történel-
mi távlövő íjásza, Mónus József már 
egyesületük színeiben szerezte meg 
legújabb világrekordjait. 

A jövőre vonatkozó elképzeléseiket 
illetően Hunyi Tamás elmondta: – Ter-
veink között szerepel egy rangos nem-
zetközi megmérettetés (Európa, illetve 
Világbajnokság) szervezése városunk-
ban, Kunszentmiklóson. Részletesen 
kidolgoztunk egy Közép-Európai össze-
fogásra építő kétnapos íjászversenyt, 
mely Báthori-Jagelló Kupa néven sze-
retnénk életre kelteni lengyel íjászbará-
tainkkal közösen. 

 Részletes és évek óta kipróbált ver-
senyünk a Magyar Hagyományos Íjász 
Tábla (MHIT) melynek alapjait Posta 
Pál (megbízott Képes Krónika kutató) 
dolgozta ki, a Képes Krónika szimbó-
lumrendszerét átültetve a jeles törté-
nelmi események alapján egy íjászver-
senybe. 

 Többszörös világbajnok tagjaink, 
valamint sportág specifikus képesítés-
sel rendelkező íjászedzőnk és íjászok-

Folytatás a következő oldalon
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tatónk koncentrált edzést tartanak. 
Sportsikereinkhez jelentős mértékben 
hozzájárult, hogy évről évre technikai 
fejlesztéseket hajtottunk végre, ennek 
köszönhetően az íjászat bárki számá-
ra hozzáférhetővé vált. Lendületesen 
törekszünk az íjászat népszerűsítésére 
bemutatók, óvodai, iskolai, gyermek-
napi íjásztatások megrendezésével. 
Hagyományaink közé tartozik saját 
rendezésben éves szinten több nagy 
verseny rendezése Kunszentmiklóson, 
az Új Vásártéren, illetve a városi sport-
csarnokban.

A fejlődés útján, előrébb léptünk minden szinten
A 2020/21 évad a járvány következ-
tében igen nehézre sikerült, ám így 
is kiemelkedő szezont futottak mind 
a felnőtt, mind pedig az utánpótlás 
csapataink.

Az SG Kecskemét Futsal zászlóshajója, 
a felnőtt csapata a második NBI-es évé-
ben az 5. helyen zárta a bajnokságot, 
ami történelmi siker a klub életében. 
Nemcsak, hogy bekerültek az ország 
legjobb 5 futsal csapat közé, de emellett 
válogatott játékost is adtak. Azonban a 
fejlődés itt nem állhatott meg. Mind a 
szakmai stábban, mind pedig a játéko-
sállományban, minőségben és meny-
nyiségben is előrébb lépett a csapat a 
nyári átigazolási szezonban. Ez pedig 
a legvérmesebb reményeket keltheti a 
kecskeméti szurkolók között, hiszen ez 
kimondva, vagy kimondatlanul is érmes 
célokat jelenthet a klub számára.

Az U17 -es utánpótlás korosztályunk 
már a 2020/2021-es idényben is egy 
csodálatos eredményt hozott a kony-
hára, hiszen végletekig kiélezett bajnoki 
hajrát követően országos első osztályú 
aranyéremnek örülhettek. Móra Viktor 
és Mánya Szabolcs utánpótlás edzők 
már egy évvel ezelőtt is együtt dolgoz-

tak a csapat nagy részével az U15-ben. 
Ezek a kiöregedett gyerekek csatlakoz-
tak a 2004-es születésű idősebb játéko-
sokhoz, és már az ősz elején látszódott, 
hogy egy jó csapat alakulhat ki, és ke-
mény munkával eredményesek 
is lehetnek. Ennek a kor-
osztálynak az egyben 
tartása és a további 
fejlődése nélkülözhe-
tetlen kulcsa a jövő 
felnőtt kecskeméti 
futsaljának. 

U15-ös korosztá-
lyunk is nagyszerű 
eredményt ért el a 
2020/21-es évadban, 
hiszen a megyei futsal baj-
nokságban bronzérmet szer-
zett. Darko Ristic, aki egyben oszlopos 
tagja a felnőtt csapatnak is és Récsei 
Péter tanítványai ebben a korosztályban 
sajátították el a futsal alapjait. A cél to-
vábbra is az, hogy 1 évvel később, ahogy 
felkerülnek az országos táblára, a lehető 
legtöbbet tudjanak a futsal játékából. 

A szakmai munka mellett talán az 

egyik legnagyobb projektje a klubnak a 
Katona József Gimnázium udvarára ter-
vezett és ott megépítendő sportcsarnok 
sikeres megvalósítása. A tornacsarno-
kot egyaránt használhatják majd a diá-

kok, a sportolók, utánpótláskorú 
fiatalok és a szabadidejük-

ben mozogni vágyó ba-
ráti társaságok is. A 

sportolók közül pedig 
nemcsak a futsalo-
sok, hanem a röplab-
dások, kosarasok, 
kézilabdások is. 

Edzéseken kívül 
természetesen mér-

kőzéseket is lehet majd 
rendezni a 20×45 méteres 

csarnokban, mobillelátókon leg-
feljebb százhúsz-százötven néző rész-
vételével. Az építési munkálatok tavaly 
ősszel megkezdődtek, Kecskemét Me-
gyei Jogú Város támogatásával, és a 
kecskeméti kötődésű gazdasági vállal-
kozások TAO felajánlásaival reményeink 
szerint 2023. tavaszán átadásra fog ke-
rülni a multifunkciós tornacsarnok. 

SG Kecskemét Futsal
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Másodszor találkoztak 
a KTE és a Kecskeméti Dózsa
egykori kézilabdázói, 
kosárlabdázói és focistái 
Második Senior sportnapját szervezte október 8-án a Mindenki Győztes 
Szabadidősport Egyesület a Kocsis Pál Mezőgazdasági Technikum torna-
csarnokában. Az esemény célja felhívni a figyelmet a sportolás, mozgás 
fontosságára minden korosztály számára, az egykori élsportolók közötti 
szoros kötelék fenntartása és a fiatal sportolók támogatása, egyben a 
generációk közötti híd kiépítése.

A KTE és az egykori Dózsa régi futbal-
listái is pályára léptek. Az egykori ko-
saras és kézilabdás sportoló hölgyek 
örömmel figyelték a bemelegítést, de 
ők se csak szurkolni jöttek, ők maguk 
is pályára léptek az egyesület senior 
sportnapján.

– Két évvel ezelőtt hoztuk létre ezt az 
egyesületet, akkor két célt tűztünk ma-
gunk elé. Egyik az, hogy a senior korú 
sportolóknak rendezzünk egy találko-
zót, egy sportos délutánt, ami a játék 
után egy vacsora melletti eszmecse-
rével folytatódik. A másik pedig, hogy 
olyan fiatal sportolókat támogassunk, 
akik nem TAO-s sportágakban sportol-
nak – mondta Garaczi János, a Min-
denki Győztes Szabadidősport Egyesü-
let elnöke.

Az egyesület által elnyert pályáza-
ti forrás egy jelentős részét a fiatal 
sportemberek segítésére fordítják, 
míg a fennmaradó rész az idős, vagy 
ahogyan a helyszínen mondták, már 
nagyon tapasztalt sportolók közös-

ségét segíti hasonló rendezvényeken 
keresztül.

– Nagyon jó, hogy ezek a közösségek 
megmaradtak, figyelnek egymásra. Azt 
hallottam ez egyik parlamenti focista 
társamtól, hogy a sport barátságoknál 

már csak a fegyverbarátság az erő-
sebb. És ez tényleg így van, mert az na-
gyon ritka, hogy 25-30 év távlatából is 
még mindig együtt vannak és jól érzik 
magukat – emelte ki a találkozó jelen-
tőségét dr. Salacz László, országgyűlé-
si képviselő.

A COVID nagy csapást mért a ha-
sonló közösségekre, így ez az újbóli 
építkezés időszaka. A képviselő azon-
ban kiemelte, hogy a járvány elleni 
védekezés ezeknek a csoportoknak 
a megmentéséről is szólt egyben, hi-
szen az oltás által nyújtott védettség 
lehetőséget teremtett az újbóli talál-
kozásra.

A baráti hangulatú megnyitót köve-
tően a kosarasok és focisták is meg-
mutatták tudásuk legjavát, egyben 

megállapodtak abban is, hogy jövőre 
is találkoznak. A jövőben szeretnének 
több régi sportolót és egyesületet be-
vonni, például a röplabdásokat is.

Forrás: https://hiros.hu/hirek/mindenki-gyoztes- 
seniorok-sportoltak-a-kocsisban-videoval
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A 2021-es év a lajosmizsei harcosok 
számára már januárban elkezdődött. 
Mondta el a sportegyesület vezetője, 
Szuhányi Gyula, majd hozzátette: 
-Kecskeméten a Star GYM edző-
termében, egy közös pofon partival 
készültünk a februári Városgazda 
Kupára Budapestre, ahová 4 verseny-
zővel érkeztünk és 1 arany, 2 ezüst 
és 1bronz éremmel tértünk haza.

A sportolók számára a tavasz a felké-
szüléssel telt, a Star GYM termében 
rendszeresen részt vettek közös edzé-
seken, az ottani tanítványokkal közösen 
készültek. Majd májusban Csákváron 
az egyesület két hölgy versenyzője lé-
pett szorítóba.

Júniusban jött a bajai országos baj-
nokság, ahol 6 fővel képviselték városu-

kat szép eredménnyel, hiszen 2 arany-, 
3 ezüst- és 1 bronzéremmel zárták a 

három napos rendezvényt. A nyarat 
táborozással töltötték a versenyzők. 
De júliusban Ötvös István már profi 
magyar bajnoki címért küzdhetett a 
Madárfészek Akadémián. Szintén jú-
liusban a kecskeméti Star GYM-ben 4 
harcosuk mérte össze tudását a helyi 
és környékbeli harcosokkal.

– Augusztusban ismét csapatunk két 
hölgy tagja küzdött Irkényben (ketrec 
harcban). Majd októberben Dorogon 
3 danos Kempó mesterekkel csaptak 
össze a Bajnokaink, László Ferenc, Kő-
műves György és Sánta Máté.

További versenyzőink: Mihály Evelin, 
Tóth Loretta, Kollár Mária, Árva Krisz-
tina, 

Ócsai Máté, Kabók Bence, számta-
lan versenyen és sparring partyn küz-
döttek egész évben. – foglalta össze 
az elmúlt időszakot az egyesület veze-
tője.

Egész évben versenyben
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Az év sportolójának választották 

Csaplár Hannát, szabadszállási lakost 
szeptember 25-én a Kecskeméti 
Sportiskola ünnepi évnyitóján díjazták 
a Messzi István Sportcsarnokban.

Az ünnepségen az Év Sportolója 
2020/2021 díját vehette át Csaplár 
Hanna, a KESI vízilabdacsapatának 
tagja. A fiatal hölgy már három éve 
vízilabdázik és jelenleg a KESI alakula-
tát erősítő kapusposzton. 

Hanna mindennap keményen edz 
a KESI vízilabdacsapatában, emellett 
vasárnaponként általában a mérkőzé-
seké a főszerep. Az ifjú sportoló a vízi-
labda mellett fogathajtással is foglal-
kozik. A korábban második helyezést 
ért el egy kunszentmiklósi fogathajtó 
versenyen. 

A fiatal sportoló üzent a fiatalabb ge-
nerációknak is: sportoljanak mindenféle-
képpen és bármit is csinálnak, mindig a 
maximumra törekedjenek. Maradjanak 
mindig alázatosak a sporthoz és higgye-

nek az edzőjüknek. Itt szeretném meg-
köszönni szüleimnek a sok támogatást, 

Ádám Zsuzsannának, az edzőmnek a 
munkáját és szeretetét. 

Világbajnokként tért haza 
Portugáliából Decsi Dorina 
A szalkszentmártoni Decsi Dorina 
remekelt a portugáliai Monte-
mor-o-Velhóban megrendezett 
ifjúsági és U23-as kajak-kenu 
világbajnokságon. A tornáról egy vi-
lágbajnoki címet és egy ezüstérmet 
is hazahozott a szalkszentmártoni 
kiválóság. 
A szeptemberben megrendezett ver-
senyen a szalkszentmártoni kajakos 
K-2 200 méter kategóriában lett világ-
bajnok Kiskó Rékával, valamint ezüs-
térmet szerzet Panyik Zsomborral 
alkotott duóban K-2 mix 500 méter ka-
tegóriában. 

A K-2 200 méteres kategória verse-
nyén a női duó kirobbant a rajtból és fél-
hajónyi előnnyel nyerte meg a versenyt 
a dánok előtt. A kiváló teljesítménnyel 
Decsi Dorina, Kiskó Réka páros világ-
bajnoki címet szerzett a Portugáliában 
megrendezett tornán. 

A verseny másik nagy teljesítménye 
Dorinától a K-2 mix 500 méter kategóri-

ában született, ahol Panyik Zsomborral 
alkotott duóban hatalmas küzdelem-
ben második helyet ért el. 

Decsi Dorina ezzel a páratlan világ-
bajnoki eredménnyel Szalkszentmár-
ton nevét is világviszonylatba repítette. 

Csaplár Hannát

Balról Decsi Dorina, mellette Kisko Réka
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Az elmúlt évben is ment a munka 
A sportolók számára rövid 2021-es 
évben is 11 versenyen vettek részt 
országszerte a szervezet sportolói, 
ahol az amatőr országos és nemzet-
közi versenyek mellett profi gálán is 
részt tudtak venni.

Ahogy korábban, az egyesület verseny-
zői ebben az évbe is több országos és 
nemzetközi bajnoki címet hoztak el K-1 
és Muay Thai szabályrendszerben.

A sportolni vágyók szép számban 
vesznek részt az edzéseken és verse-
nyeken, ahol minden korosztályban in-
dítanak versenyzőket, a legfiatalabb 8 
éves korosztálytól, a legtapasztaltabb 
46 évesig.

Múlt év elején nagy megtiszteltetés 
ért. A Magyar Muay Thai szakszövet-
ség felkért, hogy erősítsem az utánpót-
lás korú válogatott edzői csapatát és 
természetesen örömmel éltem a lehe-
tőséggel. Így három válogatott verseny-
zőnkkel együtt utazhatunk az edzőtá-
borokba, világversenyekre. – mondta el 
Csillag Tamás, a Star GYM vezetőedző-
je és elnöke. A sportegyesület számos 
programot szervez a sportolók számá-
ra. Júniusban tartották a Magyar Muay 
Thai válogatott egy hetes edzőtáborát 
kecskeméti edzőtermükben a 10-18 
évesek számára.

Júliusban megrendezték a Star GYM 
Kupát, ahol közel 60 mérkőzést sikerült 
levezényelni. 

– Sok versenyzővel képviseltük Kecs-
kemétet és az edzőtermünket, ahol az 
esetek többségében kecskeméti kéz 
lendült a magasba. – tette hozzá Csil-
lag Tamás.

Mint minden évben, 2021-ben is több 
mint 30 gyerek vehetett részt a nyári 
Muay Thai táborukban, ahol az 5 napos 

edzőtáborban számos edzéssel, ven-
dégedzők közreműködésével fejlesz-
tették a gyerekek erőnléti képességeit, 
emellett sok szabadidős programot 
biztosítottak a fiatalok számára.

Év közben a Star Gym Brazil Jiu-Jitsu 
csapat tagjai két nagyobb magyar ver-
senyen vettek részt, a Grappling Ma-
gyar Bajnokságon és a Brazil Jiu-Jitsu 
Magyar bajnokságon, ahonnan két ma-
gyar bajnoki címet, két második helyet 
és egy harmadik helyet tudtak elhozni. 
Továbbá két versenyzőjük kijutott Abu 
Dhabiba a Sport Ju-Jitsu világbajnok-
ságra, ahol mind a ketten 5.helyen vé-
geztek.

Decemberben Thaiföldön, Bangkok-
ban rendezték meg a Muay Thai Világ-
bajnokságot, ahol Antal „Manó” Ferenc, 
a 12–13 éves korosztályban képviselte 
Magyarországot, Kecskemétet és a 

Star GYM-et. Csillag Tamás edzőként 
utazott a válogatottal, hogy segítse a 
versenyzőket.

Februárban két kecskeméti harcos, 
Német Attila és Antal Ferenc arany-
érmet szerzett Törökországban, az 
IFMA Muaythai Európa-bajnokságon. 
Zárásként elmondta, elért sikereikben 
nagyon nagy szerepe van a csapatmo-
rálnak, amiben nem csak a versenyző-
iknek, hanem a hobbi sportolóinknak 
is nagy szerepe van. Edzőtermüket 
folyamatosan fejlesztik, hogy a lehető 
leghatékonyabban tudjanak edzeni a 
megmérettetésekre.

A GYM-ben a Muay Thai és a Brazil 
Jiu-Jitsu mellett Crossfit, Infrashape 
és különféle erőnléti edzésekre is van 
lehetőség a hét minden napján, hogy 
mindenki megtalálja náluk a számára 
megfelelő mozgásformát.

a Star GYM edzőtermében
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Újjá éledt Szabadszálláson a kézilabda 
2021. januárjában indult útjára 
Szabadszálláson egyesületi keretek 
között a kézilabda. Az érdeklődés 
hatalmas volt, hiszen már az év 
elején 80 fő fölé nőtt az edzéseket 
végző gyermekek száma. 

Az egyesület minden hónap-
ban elismeri a hónap leg-
jobbját, amivel külön 
motiválják a fiatalo-
kat. 2021. március 
végére hivatalo-
san is tagszer-
vezete lett a Ma-
gyar Kézilabda 
Szövetségnek. A 
kézilabda egyesü-
let fiataljai számos 
mérkőzést is meg-
tekinthettek 2021-ben, 
amivel tovább mélyíthet-
ték a kézilabdatudásukat. 

A tavalyi esztendőben, egy napközis 
sporttáborban is részt vehettek a ké-
zilabda egyesület növendékei, melyen 
még jobban megismerkedhettek a 

k é z i l a b d á v a l . 
Emellett szintén 
egy nyári tábor 
keretében Bala-

tonkenesére láto-
gatott az U11-es és 

U13-as keret, mellyel 
a tavaszi idényt zárták. 

A napi programok keretében 
a kicsik strandolhattak, társasozhattak, 
részt vehettek kézműves foglalkozáso-
kon és játékos feladatokon. 

Az egyesület számos tagja 2021 

őszén kölcsönjátékosként kipróbálhat-
ta magát bajnoki mérkőzésen. A 11-14 
éves lányok számára szervezett tornán 
először léphettek pályára az egyesület 
lány tagjai, akik a versenyen második 
helyet értek el.

A szabadszállási csapat a Magyar 
Kézilabda Szövetség által kiírt kisisko-
lás bajnokságba nevezett, így várható-
an 2022 év elején mutatkozhatnak be a 
gyerekbajnoki mérkőzésen. 2022 őszé-
től már minden korosztályban szeretne 
nevezni az egyesület. 

Wing Tsun az elmúlt évben Kecskeméten
A Magyar Wing Tsun Egyesület ta-
nítványainak a 2021-es év eleje még 
mindig – a járványhelyzet miatt – 
az otthoni edzésekről szóltak.

Nyárra elkezdődhettek a szabadtéri 
edzések. Hihetetlen létszámban és ha-
talmas lelkesedéssel indultak újra az 
iskolák.

Si Fu Máday Norbert nagymester 
a Leung Ting Wing Tsun kung-fu ma-
gyarországi meghonosítója időt, ener-
giát nem kímélve tartotta a szeminári-
umokat, hogy segítsen az oktatóknak, 
láthassák és tőle is tanulhassanak a 
tanítványok.

A nemzetközi nyári táborban 3 kecs-
keméti tanítványom sikeres mester-
vizsgát tett. Molnár-Szabó Gábor elérte 
a 3. mesterfokozatot, Mucsi Tímea és 
Szakonyi Zsolt pedig megszerezte az 1. 
technikusi fokozatát. 

A szeptemberi iskolakezdést követő-
en, újra tudtunk tagfelvételes bemuta-
tókat tartani, így jöhettek végre kezdők 
is a tréningekre. Leung Ting nagymes-
ter őszi szemináriuma a bizonytalan 
nemzetközi helyzet miatt nem került 

megrendezésre, de remélhetőleg idén 
már találkozhatnak vele a tanítványok.

Mivel én 1991 őszén kezdtem a 
kung-fus tanulmányaimat, így idén egy 
30 éves jubileumi szemináriumot szer-
veztem novemberben, ahol az összes 
tanítványom részt vett. Si Fu Máday 
Norbert nagyon magas szintű techni-
kákat mutatott a keményen gyakorló 
tanítványoknak. A szünetben egy ünne-
pi ebéd elfogyasztása közben pihenhet-

tünk. Majd újra a tanulásé volt a fősze-
rep, melyeket vizsgák követtek, ahol 
Lovas Viktor megszerezte a 2. mester-
fokozatát. A diplomák átadása után a 
rendezvény hivatalos része véget ért. A 
tanítványok fáradtan, de boldogan ma-
radtak még a kötetlen beszélgetésen, 
tortázáson, fotózáson.

Kerekes Csaba
Leung Ting Wing Tsun

6. mesterfokozat
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Európa- és 
világbajnok 
Alt Ákos
Alt Ákos a Kerekegyházi Sportegyesü-
let íjász szakosztályának tehetséges 
16 éves versenyzője részt vett a 2021. 
augusztus 9–14. között Szekszárdon 
megrendezett HDH IAA 3D Íjász Euró-
pa és Világbajnokságon, ahol a 15–17 
évesek között, vadászreflex kategóriá-
ban Európa- és világbajnok lett. Az ön-
kormányzat ugyancsak augusztusban 
a Kerekegyházi Tehetség Díjjal ismerte 
el eredményeit. 

közel 200 igazolt labdarúgó a szakosztályban
Kerekegyházán hagyományosan kiemelkedő jelentőséggel bír a labdarúgás, 
mely területen a vírushelyzet okozta nehézségek ellenére az elmúlt évben 
is jelentős eredmények, fejlesztések történtek.

A szakosztály keretében közel 200 
igazolt labdarúgó űzi versenyszerűen, 
szervezett keretek között a sportágat, 
mellyel jelentős mértékben hozzájárul 
a kerekegyházi fiatalok és felnőttek 
egészséges életmódjához, egészségé-
nek megőrzéséhez.

Az egyesület fő célja évek óta az 
utánpótlás nevelése, amelyre épí-
ti versenyeztetési koncepcióját is. A 
folyamatos utánpótlás toborzás, és 
létszámbővítés eredményeként egyre 
több gyermek sportol rendszeresen az 
egyesület kötelékében. A szakmai mun-
kának köszönhetően egyre több fiatal 
fejlődik és zárkózik fel a legjobbakhoz 
az adott korcsoportban. Ezenkívül az 
egyre magasabb korosztályokba és a 
felnőtt labdarúgás felé áramoltatott 
játékosok létszáma mutatja igazán a 
szakmai munka eredményességét.

A jelenleg is zajló 2021/2022 évi sze-
zonban az egyesület nagy hangsúlyt 
fektet az utánpótlás csapatok verse-
nyeztetése mellett, a felnőtt férfi csa-
patoknál a minél nagyobb számú saját 
nevelésű játékosok szerepeltetésére. A 
Megyei I. osztály küzdelmeitől vissza-
lépve, a Megyei II. és a Megyei III. osz-
tályban indultak a csapatok. A keretet 
elsősorban saját nevelésű utánpótlás 
alkotja. 

Az őszi szezon igazolja, hogy helye-
sen döntött az egyesület, hiszen a Me-
gye II-es csapat az 1. helyen, míg a Me-
gye III-as csapat, a középmezőnyben 

várhatja a tavaszi folytatást. Az U19 
korosztály a Megyei U19 bajnokságba 
nevezte az egyesület, ezzel is segítve a 
játékosok tanulmányi előmenetelét, és 
munkahelyi helytállását. 

A téli időszakban idén először 3 kor-
osztályban (U15 fiú, U17 fiú valamint 
U20 fiú) is szerepelnek a csapatok a 
Megyei Futsal Bajnokságban. 

A sportpályán a 2020–21 évben 
is újabb jelentős fejlesztéseket való-
sítottak meg. A sportlétesítmény, a 
center pálya mellett egy 204 fő befo-
gadására alkalmas korszerű, fedett 
lelátóval gazdagodott. A létesítmény 
teljes területén térköves járdarendszer 
került kiépítésre, továbbá a 2. füves 
pálya körül egy teljesen új, védőháló 
rendszer is kialakításra került. A régi 
lelátó is felújításra került. Az ÚJPEST 

FC jóvoltából a SZUSZA FERENC Sta-
dion lebontott székeiből az egyesület 
közel 300 széket kapott, melyekkel a 
régi deszka ülőfelületeket váltottuk ki. 
Sikerült beszereznie a klubnak egy új 
Renault Traffic típusú 9 személyes kis-
buszt is, melyet kizárólag az egyesület 
érdekében, és elsősorban csapatok 
szállítására lehet használni.

A jelenlegi edzői stáb: U7 Szabó Re-
beka, U9 Vadászi Zoltán, U11 Árvai Ta-
más, U13 és U14 Király Viktor, U15 Lány 
Kancsár Evelin, U16 Kovács Roland, 
U19 és Megye III. férfi Polgár Zoltán, 
Megye II férfi Gazdag Attila, Megye I női 
Kunsági Antal, Kapus edző Trepák Atti-
la, Masszőr László Krisztián.

A mintegy 200 igazolt labdarúgó az 
egyesület tagja. Az edzők és az egye-
sület munkatársai komoly, lelkiisme-
retes munkát végeznek. Az egyesület 
hálás mindenkinek az áldozatos mun-
kájáért, támogatásáért, segítségért, 
szurkolásáért. 
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