A HALASI BOX CLUB ESEMÉNYEI
A 2011. ÉVI SZEZONBAN
(Az elnökség elé kerülő beszámoló tervezete)
• Pontszerző eredmények:
Utánpótlás Olimpia
o
Serdülő Országos Bajnokság
Ifjúsági Magyar Bajnokság:
 Ezüstérmes és különdíjas: Babós László
 Bronzérmes: Kertész Kovács Ádám és Farkas István
Junior Női Magyar Bajnokság:
 Ezüstérmes: Sétáló Kitti
 Bronzérmes: Kozma Anita, Kozma Bettina, Kovács Anett
Felnőtt Férfi Magyar Bajnokság
 Bronzérmes: Farkas István
http://www.boxing.hu/documents/2011-szakosztalyi-rangsorpdf_2012030992804_85.pdf
Mintegy 90 ökölvívó egyesület működik az országban. Közülük 58-at rangsoroltak,
egyesületünk a 17. helyen végzett! Megelőzte például az MTK-t, az UNIO Kispestet,
a Nyíregyházát, Salgótarjánt, Paksot, Gyöngyöst….utoljára 2003-ban értünk el ilyen
kiemelkedő eredményt, de akkor a Szolnoki MÁV-val együttesen indultunk a
pontversenyben.
Az eredményességet tekintve, a bajnoki helyezések alapján kijelenthetjük, hogy az
ujraindulástól számítva mindenképpen, de talán az egyesülete történetében is, az egyik
legjobb szezont zártuk.
• A Magyar Köztársaság válogatottjaként hivatalos mérkőzésen vett részt:
- Babós László:
 Szlovák GP – Négy nemzet viadala – egy győzelem, egy vereség –
különdíjas
- Farkas István:
 Ciprus Nemzetek tornája – 3. hely
 Würtenbergi Gála (Németország) – győzelem

 Németország – Magyarország felnőtt-ifi vegyesválogatott – vereség.
 Szerbiai Aranykesztyű torna – elődöntő, vereség
- Kozma Anita:
 Olaszország-Magyarország felnőtt női válogatott viadal, Emilia
Romagna – 1 mérkőzés.
 Trstena (Szerbia) – válogatott viadal – 1 mérkőzés
 Gliwitze (POL) – válogatott viadal – vereség
Kerettag volt még: Kozma Beáta
Válogatott találkozón, magyar versenyzőként indult, mint meghívott:
Albert Ferenc és Kertész Kovács Ádám – mind a ketten a Szlovák GP-n.
• Herakles program résztvevője:
Babós László – ifjúsági
• Versenyző keret (13 fő) :
Az edzéseket átlag 20-25 fő látogatja.
- Férfiak:
Serdülő:
Fodor Álmos
6 mérkőzés - 3 győzelem
Junior:
46.kg. Takács Ákos
3 mérkőzés – 2 győzelem
Ifjúsági:
75.kg.
Kertész Kovács Ádám 13 mérkőzés – 9 győzelem – egy tornagyőzelem, egy
különdíj
49.kg.
Farkas István
9 mérkőzés – 5 győzelem
60.kg.
Babós László
12 mérkőzés – 10 győzelem – három tornagyőzelem –
négy különdíj
64.kg.
Albert Ferenc
10 mérkőzés – 6 győzelem – egy különdíj
Felnőtt:
60 kg.
Jakab Zoltán
2 mérkőzés – 2 vereség
67 kg.
Balázs László
4 mérkőzés – 2 győzelem
69.kg
Fátyol László
1 mérkőzés – 1 győzelem
- Nők:
Junior - 64.kg.

Kozma Anita
66.kg.
Sétáló Kitti
54 kg.
Kovács Anett

10 mérkőzés – 5 győzelem - egy különdíj
4 mérkőzés – 3 győzelem

4 mérkőzés – 2 győzelem
66.kg.
Ábrahám Hédi

1 mérkőzés – 1 vereség

Elit (Felnőtt):
64.kg.
Kozma Beáta

6 mérkőzés – 2 győzelem – egy különdíj
*tornagyőzelem = többnapos verseny bajnoka

Összesen 84 meccsen léptek ringbe a halasi bokszolók és ebből
49 alkalommal győztesen hagyták el a szorítót!
A hírekről rendszeresen beszámoltunk a
facebook:
 Halasi Box Club oldalán (100-150 látogató:)
http://www.facebook.com/pages/Halasi-Box-Club/127516880650178
 Ökölvívás, Boksz, Bunyó, Box, Boxing – minden, ami az ökölvívásról szól!
csoportban (202 rendszeres tag:)
http://www.facebook.com/groups/132512316814928/
 Halasi Bokszolók (484 tag)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002205530854
 És megszületett a saját honlapunk:
http://www.halasibox.hu/
 e-mailünk:
halasbox@gmail.com

Hírt adott a „Halasmédia” is rendezvényeinkről, eredményeinkről. Bővebb
összefoglaló készült a halasi versenyekről. Méltó és megfelelő helyet kapott a magyar
bajnokság. www.halasmedia.hu (keresőben: Halasi Box Club).A helyi média sok
segítséget adott nekünk az ökölvívás népszerűsítéséhez, és ahhoz, hogy
megismerjenek bennünket! Jó és hiteles szakmai kapcsolatunk alakult ki Tóth
Istvánnal, Jáger Leventével.

A halasi rádió, a Party FM 92,9 szerkesztője, Csala Mónika is rendszeresen közölte
híreinket, nagyobb események alkalmával pedig stúdió beszélgetéseken vehettünk
részt. www.92.9partyfm.hu
Új segítőink is lettek a média és a közönségkapcsolatok terén. Anda Péter
( www.andaction.hu ) érdeklődőként jelent meg a testvérvárosok kupáján, sok fotót
készített, és végül annyira megfogta az ökölvívás világa, hogy a magyar bajnokságra is
kijött, minden napról külön oldalt állított össze, sőt a ifi ob. plakátját és műsorfüzetét
is az ő – Albert Feriről készített – fotója prezentálta.
Kovács Iván régóta kíséri érdeklődéssel a halasi ökölvívást, ebben az évben ő is
nagyobb
figyelmet
szentelt
nekünk,
fotózott
és
a
http://www.kbautoteam.hu/blog/?honap=2011-11 oldalain hírt adott rólunk.
Nagyon jó a kapcsolatunk a www.kuzdoter.hu oldallal is, ahol minden híradásunk
megjelent, részletes eredményekkel és fotókkal a Testvérvárosok kupájáról, hírt adott
a magyar bajnokságról is, hiszen főszerkesztője, Perutek János vendégünk volt az ifi
ob. mind a négy napján.
Női versenyzőink szerepelnek a www.womanboxing.hu oldalon, hála Istennek sok
alkalommal, hiszen ez azt jelenti, hogy a jók között vannak, voltak.
Ugyancsak több alkalommal megjelentünk a megye elektronikus hírportálján a
www.baon.hu –n is.

Előző évi célkitűzéseink voltak:
„Szakmai feladataink a 2011-es versenyévadban:
1. Edzések továbbra is heti három alkalommal a Felsővárosi Általános Iskola
tornatermében. Az edzésfegyelem javítása mellet meg kell oldani Lehoczki edző
segítését is, másodedző, segítő beállításával. Amennyiben indul alapfokú edzői
tanfolyam, meg kell oldani valaki képzését. Jelenleg az egyesület vezetésében
mindenki tiszteletdíj nélkül látja el feladatát, ezen nem kívánunk – nem is
tudunk – változtatni.
2. Érezzük a bíróhiányt. Amennyiben mód nyílik rá célszerű lenne a volt
versenyzők közül valakivel bíróvizsgát tetetni, és legalább a régióban aktív
bíróként működni. Külföldi versenyre csak bíróval vállaljunk meghívást! MEGVALÓSULT.

3. Az egyesület anyagi háttere rendkívül instabil, erre további megoldásokat kell
keresnünk. Az eddigi eredményeink talán már „megérdemelnek egy sponzort”,
ezen a téren van mit javítanunk.- RÉSZBEN VALÓSULT MEG,
TOVÁBBRA IS A VOLT HALASI BOKSZOLÓK A TÁMOGATÓK, EZ
A JÖVŐBEN KEVÉS LESZ A TOVÁBBLÉPÉSHEZ!SAJNOS EZEN A
TÉREN
AZ
IFJÚSÁG
MAGYAR
BAJNOKSÁG
SEM
VÁLTOZTATOTT, NAGYON KEVÉS TÁMOGATÓT SIKERÜLT

TALÁLNUNK
(AKI
KÖSZÖNJÜK!!!)

SEGÍTETT

AZOKNAK

EZÚTON

IS

4. Az eddigieknél nagyobb szükség van a versenyzők motiváltságának növelésére,
a lelki eredetű tényezők kezelésére. Túlléptünk a hobby szintű sportolgatáson,
nagyobb a fizikai és a lelki nyomás is a srácokon, ezt kezelnünk kell. RÉSZBEN VALÓSULT MEG, EGYRE TÖBB VERSENYZŐ IS
IGÉNYLI EZT A SEGÍTSÉGET!

5. Tovább kell folytatnunk a csapatépítést és a toborzást. Mi kezdeményeztük a
www.kiskunhalasisport.hu oldalon a „Hol-Mit Sportolhatok?” linket. A „Nagy
sportágválasztó” mintájára lehet, hogy Halason is érdemes lenne egy közös
toborzót tartani a többi sportegyesülettel. – A
6. WWW.KISKUNHALASISPORT.HU
MEGSZŰNT – SAJNOS
ELŐZETES FELHÍVÁS NÉLKÜL, ÍGY SOK FOTÓNK, CIKKÜNK IS
ELVESZETT -, AZÓTA SINCS MÉRVADÓ HALASI SPORT PORTÁL,
DE TALÁN A SAJÁT ERŐLKÖDÉSÜNK RÉSZBEN PÓTOLHATJA
EZT, A SPORTÁGVÁLASZTÓN RÉSZT VETTÜNK!
7. Növelni kell a lányok, nők bekapcsolását az ökölvívásba, ez most a MÖSZ
kiemelt területe is (Londonban olimpiai sportág lesz!). Megfelelő
egészségvédelemmel a nők számára sem veszélyesebb ez a sport, mit pl. a
karate. –MEGVALÓSULT, LETTEK ÚJ NŐI VERSENYZŐK,
VÁLOGATOTT KERETTAG, OB.II. ÉS III. HELYEZETTEK, EZEN A
TÉREN SIKERRŐL SZÁMOLHATUNK BE!

8. Az XI. Testvérvárosok kupája mellett jó lenne egy válogatott mérkőzés jogát is
megszerezni (3 meccsnek még nincs meg a helyszíne!). – HELYETTE
MEGNYERTÜK A 2011. ÉVI IFI OR. RENDEZÉSÉNEK JOGÁT!
(ERRŐL ALÁBB BŐVEBBEN!)
9. A XI. Testvérvárosok kupáját rangjához méltó módon kell megrendeznünk! –
MEGVALÓSULT, NAGYON JÓ – SZAKMAI ÉS KÖZÖNSÉG –
VISSZHANGGAL RENDEZTÜK MEG A VERSENYT! SZÉP SZÁMÚ
KÖZÖNSÉG LÁTOGATOTT KI A VERSENYRE. HIÁNYOLTÁK,
HOGY KÉT NAPOS LEGYEN, DE EZT EBBEN AZ ÉVBEN AZ IFI OB.
KÖLTSÉGEI MIATT NEM VÁLLALHATTUK FEL.

10. Két – esetleg három – külföldi utazást tervezünk: Nowy Sacz, Komarno és eben
az évben is van egy meghívásunk Szabadkára is nemzetközi tornára RÉSZBEN
MEGVALÓSULT!
SZABADKA
ÉS
NOWY-SACZ
ELMARADT, DE KOMARNO KETTŐ ALKALOMMAL „JÖTT
ÖSSZE”.

11. A Papp László program kezdeményezi fiatalabb versenyzők bekapcsolását is,
így 10-11 éves fiúk számára továbbra is kívánunk bemutató jellegű meccseket
szervezni.
–
RÉSZBEN
MEGVALÓSULT,
FODOR
ÁLMOS
„JELÖLT”MÁR
TÖBB
ALKALOMMAL
IS
BIZONYÍTOTT,
MELLETTE VAN 3-4 KISGYEREK AKIK ÖRÖMMEL JÁRNAK BE,
DE EZEN A TÉREN VAN MIT PÓTOLNUNK.

Az egyesület kereteit meghaladó célkitűzéseink:
I. Továbbra is szorgalmazzuk a sportorvos kérdés megoldását, ehhez kérjük a
halasi képviselőtestület segítségét is. Gyurcsik doktornő régebben jelezte, hogy a
továbbiakban nem tud az egyesület segítségére lenni, nehéz lesz pótolni, hiszen
már rutint szerzett, de tudomásul kell vennünk a döntését, így a versenyorvoslást
is stabilan meg kell oldanunk. Ördög Szabolcs doktor úr a halasi versenyeken
besegített, rutint szerzett, de – AZ IFI OB-N SEM SIKERÜLT STABIL
MEGOLDÁST TALÁLNUNK! EZ - SZERINTÜNK – NEM CSAK AZ
ÖKÖLVÍVÁS PROBLÉÁMÁJA!
II. Nem sikerült megvalósítani a „Kiskunhalasi Sportegyesületek Klubja
(Tanácsa)” létrehozását az elmúlt három évben, mi ezt a javaslatunkat
fenntartjuk. Konzultatív testületet javaslunk, évente egy, két találkozó, időpont
egyeztetés, sajtómunka, halasi versenynaptár, egyéb közös ügyek stb.- A
JELENLEGI GAZDASÁGI HELYZETBEN EZT ELEMI FELTÉTELNEK
TARTANÁNK TOVÁBBRA IS, DE SOKAN ÉRDEKELTEK A
KÜLÖNALKUK MEGKÖTÉSÉBEN.
III. Nyitunk a halasi testnevelő-tanárok felé. Tervezünk egy közös rendezvényt, ahol
bemutatjuk, hogy az ökölvívásnak milyen jellemformáló, nevelőcélú eredményei
voltak az elmúlt években, felajánljuk az együttműködés lehetőségét. –
ELMARADT.
IV. A testnevelők mellett az iskolaigazgatók, nevelési tanácsadó szakemberek is
„természetes szövetségeseink” lehetnek, kár lenne kihagyni a megnyerésüket,
meggyőzésüket. – ELMARADT!
Előrelépés, pozitív változások:
-

Sikerrel rendeztük meg a magyar bajnokságot az ifjúsági korcsoportban.
Megfelelő eszköz és humánerőforrás áll/t rendelkezésünkre. Úgy érezzük,
büszkék lehetünk a teljesítményünkre, megfelelő anyagi háttér esetén bármely
magas szintű – OB, válogatott, nemzetközi viadal – megrendezésére is készek
lehetünk.

-

Új versenyt sikerült megszervezni a térségben, a kunfehértói farsangi
pofonpartit, amely jelentős közönségsikert aratott.

-

Az erkölcsi elismerést növelése volt, hogy a magyar bajnokságok után a
város polgármestere fogadta a csapat vezetését és a helyezett sportolókat,
számukra ajándéktárgyakat adott át, megköszönte a város hírnevét öregbítő
teljesítményüket. A magyar bajnokság és a testvérvárosok kupája megnyitóját
szintén a polgármester tartotta, az eredményhirdetésen az alpolgármester vett
részt.

-

A testvérvárosok kupájára a Csenki Ferenc emlékdíj plakettjeit egyik
bokszolónk: Kozma Anita készítette el!

-

Az ifi ob-n a tiszteletdíj egy halasi csipke volt, a „Bajnokok csipkéje” ami
nagy közönség és szakmai sikert aratott. A fogadást is a Csipkeházban tartottuk,
ami méltó helyszínnek bizonyult.

-

Sok társadalmi munkában segítő diákot, felnőttet tudtunk bekapcsolni az
ifi ob. rendezésébe. Egy részükre eddig is és később is számíthatunk. Jónak
bizonyult a közreműködők és a versenyzők – teljesítményét egyedi – Anda
Péter által készített – emléklap átadása.

Kiemelt feladatok a következő időszakra:
Az előző év, évek beszámolójánál el és el nem végzett feladataink számbavételénél
már kirajzolódtak a fő feladatok. ezeket lényegében eggyel kell megtetéznünk:
• UTÁNPÓTLÁS! Az elmúlt évek kissé elkényeztettek bennünket, egy sikeres
és eredményes, nagyon jó szellemű csapat alakult ki. De a srácok java
időközben felnőtt, és amíg korábban az alacsonyabb korosztályokban voltunk
főleg eredményesek addig most főleg az ifik és a felnőtté váló ifik hozták a
meccseket, győzelmeket. Fodor Álmos balszerencsés sérülés és betegség
sorozata, Takács Ákos sajnálatos leállása megmutatta mennyire hiányzik a
közvetlen utánpótlás. Farkas, Babós nem halason tanul tovább, Albert már
felnőtt, Kertész Kovács Ádám utolsóéves ifi, Kozma Anita is lassan
„idősödik”…KELL A JUNIOR ÉS A SERDÜLŐ UTÁNPÓTLÁSRA
FIGYELNÜNK. Szépen dolgoztak a lányok is, sok eredményt hoztak.
MEGÉRI – ahogyan ezt évek óta mondjuk – A NŐI ÖKÖLVÍVÁSSAL IS
RANGJÁNAK MEGFELELŐ MÓDON FOGLALKOZNI.

2011. eseményei:
• Csenki Feri bácsira emlékeztünk....
http://halasmedia.hu/alap.php?inc=hirek&almenu_id&menu_id=5&hirid=131
08
Emlékezzünk Csenki Feri Bácsira: műsorváltozás a Halas TV-ben!
http://halasimedia.hu/alap.php?inc=hirek&almenu_id&menu_id=5&hirid=13104
Ma, február 28-án 17,15-kor a Halasi Box Club elnöksége gyertyát gyújt Csenki Feri
bácsi sírjánál. Aki csatlakozni szeretne azt várjuk a katolikus temető bejáratánál!
Egy szál gyertyával vagy egy szál virággal adózzunk az egy éve elhunyt sportember,
edző, Kiskunhalas Díszpolgára emlékének
Csenki Ferenc évforduló
….Egy éve, hogy nem látjuk jellegzetes alakját a városban…Nem köszön be
Csernovicz Gabihoz feleleveníteni a régi szép ökölvívó csébé korszakot, nem
nyit be az irodámba, hogy „- Na, mi újság a srácokkal? Sanyikám!” . Hiányzott
az őszi testvérvárosok kupájáról, szemünk akaratlanul odatévedt az első sor
harmadik székére, hiszen az elmúlt években rendszeresen ott volt,
tanítványaitól körülvéve. Igen! Csenki Ferenc edző, Kiskunhalas város
díszpolgára 2010. február 28-án elment. Már egy másik világban készíti fel a
srácokat: Zala Pista, Halász Laci, Mario Lanzoni, Lejter Jani, Szűcs Jancsi,
Fazekas Pista, Kincses Gyuri, Király Bazsi - és sajnos lehetne folytatni a sort –
már nem itt szurkolnak a mai bokszolóknak, és Feri bácsival együtt már nem itt,
nem nekünk mesélnek már a régi sikerekről. A halasi ökölvívás hatvanadik
születésnapján Csötönyi Sándor köszöntötte és tüntette ki itt Kiskunhalason,
nyolcvanötödik születésnapját még együtt ünnepeltük a Csipkében, tavaly pedig
már „emlék”-díjat kellett átadnunk. Nekünk fel sem tűnt, Kovács Iván tavalyi
nekrológja döbbentett rá többünket is, hogy ez a kis vékony emberke,
jellegzetes szemüvegével, könyvelő külsejű alkatával erős, néha vad srácok
tucatjait nevelte, szoktatta rendre, faragta emberré, megismertette őket a ring és
az élet szabályaival, faragott belőlük embert, rendes embert. Haláláról egy
évvel ezelőtt hírt adott az összes fontosabb ökölvívással foglalkozó elektronikus
média, a szakszövetség honlapja, a megyei és a regionális lapok, újságok.
Az jellemző, hogy valakiről milyen anekdoták, történetek maradnak fent. Feri
bácsiról sok, hiszen szerette az életet, vidám volt, őrült a sikereknek, segített
elviselni a kudarcokat. Talán egyik legjellemzőbb – ami lehet, hogy nem csak a
bunyóról szól – álljon itt:
Az edzésen azt szerettük a legjobban, amikor szabad kesztyűzés volt, mi
választhattunk magunknak ellenfelet és megküzdhettünk egymással. Ha
megvolt, jelentettük:
-Nekem már van ellenségem Feri bácsi!
- Nem ellenséged, Kiskomám! Ellenfeled! – javított ki bennünket.
Látod Feri bácsi, mennyire hiányzol? Ebben az ellenségkereső világban,

kellenél, hogy megvilágítsd az „ellenség” és az „ellenfél” közötti különbséget,
hogy tudjuk a küzdelem előtt és után kezet fogunk, szabályosan küzdünk, nem
kérünk, de adunk kegyelmet, azonos súlycsoportban, azonos eszközökkel
csapunk össze, tudjuk, hogy a közönség figyel, ma nekünk szurkol, holnap
lehet, hogy ellenünk, de ezért nem ő a hibás, a meccsnek akkor van vége, ha
megszólalt a gong! Látod Feri bácsi! Hiányzol!
MS.
• Elment egyik csapattársunk: Halasi Bokszolók

- Budapest - 09.03.

„Pénteken elbúcsúztattuk Döme Tibort. /1954-2011/. Bokszolt Halason (1971-73) és a
Budapesti Vasasban (1974-1983). A családján kívül a halasi bokszolók nevében
Mester Sándor, a HBC elnökség tagja helyezett el virágot a ravatalánál! Nyugodj
békében Tibor!”

RÉSZLETES VERSENYEREDMÉNYEK:
1) Bizalom RT kupa forduló – Pest megye – 02.08.
Kozma Anita kikap Erdőstől (GyS).
2) Bizalom Kupa forduló – Budapest - február 19.
Takács Ákos győz, Fodor Álmos, Kozma Bea egyaránt kikap. Szezon eleji
forma. Ákos szépen veri Radicsot, Bea Kiss-Szabótól, Fodor Álmos Berkitől kap ki.
3) Farsangi Pofonparti – Kunfehértó – február 20.
A híradás: Régi jó „csébék” hangulata?
Sokan érezték így a fehértói sportcsarnokban: Hiszen ismerős, helyi srácok
bunyóznak, a program viszonylag rövid – 10-15 pár -, jó párosítás, tehát várhatóan
színvonalas
meccsek,
minden
adott
egy
jó
délutáni
programhoz.
Tényleg ez történt.
A Halasi Box Club célja az ökölvívás népszerűsítése volt, ez találkozott egy lelkes
édesapa – Kozma László – törekvésével, egy fogadókész község – Kunfehértó – jó
hozzáállásával, és ebből valami jó sült ki, az: I. Kunfehértói Farsangi Pofonparti!
Mintegy száz fizető néző előtt öt klub fiataljai mutatták meg mit tudnak. Mivel a helyi
közönség elsősorban a Kozma lányokra volt kíváncsi, így a rendezők őket tették a
műsor végére, és a sorrendet is úgy építették fel, hogy egyre jobb színvonalú meccsek
kövessék egymást. 4 halasi győzelem, egy döntetlen és négy vereség lett a mérleg,
nagyon szép és tisztes helytállás mellett!!!
A részletes eredmények:
Résztvevő klubok: Spartac Subotica (Szerbia), Duna Boksz Club (Dunaszentgyörgy),
Kecskeméti SC. , Bajai Felsővárosi SE, Halasi Box Club

Zsűri: Elnök: Szabics László –nemzeti bíró, - elnökhelyettes, időmérő : Pályi Sándor nemzeti bíró, - vezetőbíró: Csikai István - AIBA bíró, pontoz: Gálos Tamás,
eredményközlő bíró: Mester Sándor, versenyorvos: Dr. Viszmegh Sándor
nyugalmazott kórházi főorvos, volt ökölvívó
Megnyitó: Benke László a kunfehértói művelődési ház igazgatója, Szabó Lajos a
HBC elnöke
Díjazás: győztes: bajnoki érem és oklevél, vesztes: emléklap
Bemutató mérkőzések:
· Hojecska Richárd (Baja) ellen a szentgyörgyi Kaszás Károly a 3. menetben feladja.
· Hojecska Kevin és Czmarek Dániel (Dunabox) döntetlen.
· Bibók Tiziana (Baja) szintén döntetlent bokszol a szabadkai Krajina Sladanával.
Hivatalos meccsek:
Felnőtt 64.kg.A bajai Gálos Tamás jónevű, volt korosztályos válogatott versenyző. A
halasi JakabZoli hosszú kihagyás után tért vissza. Nagy csata volt, a kondival jobban
bíró és tisztábban ütő Gálos egyhangú pontozással nyert. Jakabot intették fogásért a 3.
menetben és rá is számoltak (bár ez talán elhamarkodott volt).
Serdülő 40. kg.Kaszás Attila (Dunab.) és a halasi Fodor Álmos nagyon szép meccset
vívott. Attila hajtott, de Álmos szépen ellépett, kontrázott és sokat ütött pontosan.
Ezzel nyert is megosztott pontozással. Egyesek szerint – függetlenül a korcsoporttól –
a nap egyik legjobb mérkőzése volt, amit a két fiú csinált.
Junior 54. kg. Itt lépett ringbe a későbbi legjobb férfi bokszoló címet elnyerő Gálos
Roland (Baja) a nagyon kemény, szerb bajnoki helyezett, válogatott Sabo Florian
ellen. Nagyon nagy meccset vívott a két srác! Gálos nyert, de Sabo is megérdemli a
dicséretet!
Ifjúsági 52. kg.A magasabb és erősebbkecskeméti Zachar Richárd balkezes stílusa
ellen a halasi Farkas Pista későn találta meg az ellenszert. Az első két és fél menet
elment, a hajrá kevés volt a halasi győzelemhez.
Ifjúsági 75.kg.Kertész Kovács Ádám (HBC) és Kamhal László (KSC) megállt a ring
közepén, és hatalmas adok, kapok ütésváltásba kezdett. Ebben Ádám a jobb, sokkal
jobb! Az első menet végén Kamhal feladta a meccset, ez a kiütéstől mentette meg!
Ádám szíve és állóképessége megint a helyén volt!
Junior 50.kg.Végül is a nap legjobb meccséneki itélték a helyi szakemberek a Gálos
Viktor (Baja) és Takács Ákos (HBC) összecsapást. A két fiú hatalmas technikai
tudásról és érettségről tett tanúbizonyságot. Szép akciók, kontrák, igazi ököl VÍVÁS
volt, amit bemutattak. Gálos győzött, egyhangú pontozással, de szerintem még sok

nagy csatát fognak egymással vívni a magyar ökölvívás hasznára!
Ifjúsági 64.kg.Kovács Alex (KSC) hamar el akarta dönteni a meccset, rárohantAlbert
Ferencre (HBC). Aki ismeri Ferit az tudja, hogy bírja és adja is az ütéseket, nyílt
küzdelemben nem, vagy csak nagyon nehezen lehet legyőzni. Az első menet végén
kétszer is megfogta Alexet, aki feladta a kilátástalan mérkőzést, győz döntő fölénnyel
az első menetben: Albert Ferenc!
Ifjúsági 60.kg.Babós (HBC) jót vívott Bokros Valentínnal (Dunabox). Két ellentétes
stílus, a vívós halasi és a kemény, rakkolós szentgyörgyi srác csatájából az érettebb,
rutinosabb Babós jött ki jól, egyhangú pontozásos győzelme megérdemelt volt.
Női felnőtt 64.kg.A testvérvárosok kupáján már megküzdött egymással a halasi
Kozma Bea és a kecskeméti Lukács Kitti. Igazi presztizscsata, jó meccs. Inkább a
küzdelem dominált, egy menet ide, egy menet oda: döntetlen!
Női ifjúsági 57 kg.Ugyancsak visszavágó a halasi/fehértói Kozma Anita és a szerbiai
Mariaj Pavlova között. Akkor Anita símén nyert. Most látszik, hogy „felkészültek”
belőle. Pavlova ellépett, kontrázott, Anita nagyon akart. Végül is egyhangú
pontozással a szerb lány győzött, de a közönségnek nagyon tetszett az összecsapás!
Külödíjak:
Legjobb férfi: Gálos Roland (Baja),
Legjobb női: Marija Pavlova (Sp.Subotica),
Legharcosabb halasi: Albert Ferenc
Legjobb halasi női: Kozma Beáta"
4) Bizalom RT kupa forduló – Pest megye – 02.19.
Balázs Laci veri Szilágyit (HRBC), Takács Ákos veri a tápiómenti Radicsot,
Kozma Bea kikap Szabótól (Vecsés)
5) Énekes István Emlékverseny – Budapest – 03. 01. - 03.
Tudósítás:
Halasi sikerek az Énekes István emlékversenyen
Az ifjúsági ökölvívóknál az év első komoly versenye az Énekes István emlékverseny.
Ez az a felmérő, ahol kiválasztják a korosztályos válogatott kerettagokat, megkezdik a
felkészülést a következő évi nemzetközi viadalokra. A halasiak négy fővel vettek részt
a tornán és a klub fennállásának egyik legnagyobb sikerét aratták.
Pedig rosszul indult: az első nap 56 Kg-ban MIZSEI György (KKF) - BABÓS László
HBC (3:0). Szerintünk nem, de a bírók döntenek..két Mizsei ellen (a sarokban ott állt
az olimpiai bronzérmes idősebb György is…) nehéz. A szakemberek véleménye
szerint a nevet díjazták, Laci jobb erősebb volt. Ennek ellenére Metzger József

keretedző jelezte, hogy számít Babósra, most adnak egy lehetőséget Mizseinek, de
Laciban több fantázia van. Másnap 64 Kg-ban ALBERT Ferenc (HBC) 3:0-ra verte
BALOGH Dominikot (GYS 3:0) Jól indult, de az elődöntőbe jutásért SZILVAI
László (NYV) – ALBERT Ferenc (HBC) 3:0, Szerencsére Ádám hozta a várt
győzelmet, ezzel középdöntős: 81. Kg KERTÉSZ K. Ádám (HBC) - CSUKA Tibor
(HIS) 2:1. Farkas Pista ellenfele átesett a súlyhatáron, ezzel István egyenesen a
döntőbe került. Ádám a döntőért a vecsési Végh Benjáminnal bokszolt. Hatalmas
adok, kapok csatából (hiszen ebben ő nagyon jó!) a halasi fiú jutott a döntőbe!
Vasárnap tehát két kiskunhalasi srác várta a döntőket! Jól indult, mindjárt az első
összecsapáson: 49 Kg SÓVÁGÓ Máté (HSZ) - FARKAS István (HBC) feladás az
első menetben, győz és ezzel bajnok: Farkas István (Halasi Box Club). A vége – a 81
kilós döntő - nem úgy alakult ahogy titkon reméltük. a válogatott, másodéves ifi ellen
Ádám kikapott. Belépett egy nagy ütésbe az első menetben, Lehoczky edző feladta,
mert Ádámnak:
- Erősödni kell neki még a 81 kilóhoz;
- Két nagyon nagy - és fárasztó - meccse volt korábban;
- Ez a srác - a pécsi Panka - még nagy falat volt!
Gratulálunk a srácoknak!
Farkas = bajnok! Kertész = ezüstérem (két nyert meccs után!)! Albert két nyert meccs,
de csak az egyiket adták neki! Babós - Mizsei....
A csapatversenyben: 1 arannyal (Farkas I.), egy ezüsttel (Kertész-Kovács) és két
ötödik hellyel (Babós és Albert) második helyezett a Halasi Box Club!
Fotók (Perutek János – Küzdőtér Magazin http://www.kuzdotermagazin.hu ):
http://www.kuzdotermagazin.hu/?module=news&action=show&nid=173790
http://www.kuzdotermagazin.hu/?module=news&action=show&nid=173788
44 klub indult, 82 versenyző csapott össze. I. a Debreceni VSC (19 ponttal) II. a
Halasi Box Club (16 ponttal), III. a Vasas Süllős (12 pont)...Gratulálunk a fiúknak és
Lehoczky László edzőnek!
Forrás(teljes jegyzőkönyv):
http://www.kuzdotermagazin.hu/?module=news&action=show&nid=173790

6. ) Nemzetközi Szalacska kupa – Dombóvár – 03. 12. – 13.
Kertész K. Ádám veri Tamást (KBK) pontozással, majd kikap Véghtől
(Vecsés) ezzel ezüstérmes. Albert Feri sajnos kikap Benkőtől (KMS), ezzel a
harmadik helyet szerezte meg. Farkas második, mivel alulmarad a helyi Sipossal
szemben (szerintünk egyikük sem „kapott ki”). Babós Lacinak kijött a lépés: Első nap
veri Bakost (DSB), a döntőben pedig a tassi Forgácsot, ezzel megvan a tornagyőzelem.
7) Női válogató mérkőzés I. – Budapest – 03.13.

Kozma Anita kerettag lett!
8) Profi Gála - Szekszárd – 2011. 04.03.
Perutek János korrekt tudósítása....benne az újrakezdő halasi Balázs Lacira
való hivatkozással. Laci 2003. 11. 08-án lépett utoljára ringbe, azóta nyolc évet
kihagyott egy sérülés miatt, most kezdte újra....
Az országos média híradása: Küzdőtér - Halász Gábor az UBO. Nemzetközi
Bajnoka!
Ilyet már még nem láttam, 100-méteres sor kígyózott a Szekszárdi sportcsarnok
bejáratánál. Nem véletlen kezdem a beszámolóm ezzel az örömteli hírrel, hisz a mai
világban nem ez a jellemző, hogy emberek sorba álljanak belépő jegyekért, de itt ez
megtörtént, és azt hiszem ez a tény legalább akkora öröm, mint az, hogy Szekszárdon
újra pezseg az ökölvívó élet.
A gála első mérkőzése:
"Kisbéri Máté - Balázs László 2-1
Kisbéri mérkőzésével vette kezdetét a program, Máté jól bokszolt, mindig is nagy
tehetség volt, ám a tanulás és a munka mellett a versenyszerű ökölvívás háttérbe
szorult. Most is láthattuk, nagy kár, hogy az élet ilyen nehéz próba elé állította, és nem
az ökölvívás játszotta benne a főszerepet, hisz kitünő technikás boksszal nyert, még ha
az eredmény szorosabba mérkőzést is sejtett, ami nem véletlen, hisz az ellenfele sem
volt rossz. A győzelem, viszont megérdemelt volt. " - szép volt Laci, szorítunk érted!
Köszönjük János a tudósítást! Laci jó kis ifi, junior volt, többszörös ob. helyezett,
bokszolt a "régi CSB-n" a Dél-Alföldi csapatban, ügyes fiú volt, de sajnos le kellett
állnia, most készül visszatérni, megérdemelné, hogy sikerüljön neki!
9.) Női válogató mérkőzések – Budapest, Vecsés - 2011. 04.03. és 08.
Kozma Anita utazó kerettag, Beáta kerettag
10. ) Nemzetek viadala – Larnaca (Ciprus) – 04.14.
Farkas István veri a görög Aktridist, majd kikap a helyi versenyzőtől ezzel
dobogós lesz.
Győzelmek a Szerelem Szigetén - Magyar Ökölvívó Szakszövetség
www.boxing.hu
MÖSZ Csapatvezetői jelentés:
Győzelmek a Szerelem Szigetén
A felnőttek közül az Európa–bajnok Bacskai Imre (69 kg) és Görbics Gábor (64 kg)
szerzett aranyérmet. Előbbi, a Vasas-Süllős versenyzője a görög Grigoriadiszt a
második menetben döntő fölénnyel, a fehérorosz Labkout két számolás után
pontozással verte. Utóbbi, a Hranek Boksz Klub kiválósága a görög Amanatidiszt és
az orosz származású, de ciprusi színekben versenyző Potouszovot győzte le

pontozással. Harmadik felnőttünk, a 75 kilós Szabó László pontozásos vereséget
szenvedett a görög Demetriosztól, és bronzérmes lett. A hölgyek közül az 51 kilós
Mizsei Vivien győzött, Pikács Mercédesz (60 kg) bronzérmet kapott.
Az ifjúságiaknál Herczeg József (60 kg), Szilvai László (64 kg) és Hegyi Barnabás (69
kg) első lett, a 49 kilós Farkas Istvánnak bronzérem jutott.
11. ) Halasi Sportszelet – Sporttörténeti kiállítás a Boróka Civil Házban – 04.14. –
től
( Ezt az anyagot az ifjúsági magyar bajnokságon is kiállítottuk, köszönet érte a
civil ház munkatársainak.)
Tényképek a halasi ökölvívásról (Beharangozó):
Tényképek, hiszen nem fotókiállítást lát a falakon a látogató!
Mintegy hat és fél évtizede űzik Halason a kemény fiúk az „önvédelem nemes
művészetét”, az „öklészetet”. Pár fotó bemutatja a kezdeteket, az első csapatokat, az
olimpiai bajnokokat – Papp Lacit, Török Gyulát, Kovács Istvánt – akik itt jártak
városunkban (az első kettő meccset is vívott a legendás halasi „Serci” színpadán), de
a képek döntő többsége a közelmúltat tárja elénk.
TÉNYképek, hiszen egy pillanatot, az adott pillanatot örökítik meg. Van
közöttük fotóművész alkotása, letöltött sajtófotó, szurkoló által rögzített pillanatok,
csapattárs felvételei, rokonok, barátok képei. A minőség is – ennek megfelelően - a
műalkotástól
a
„homályoskodó”
dokumentumig
szóródik.
Vannak, akik már nem lehetnek közöttünk. Különösen fájó a halasi ökölvívás
megalapítójának Csenki Ferenc edzőnek a hiánya. De Kincses Gyuri és a többi
legendás harcos is hiányzik…Most, ha csak egy pillanatfelvételen is: itt vannak.
Az ökölVÍVÁS szép és küzdelmes oldalát egyaránt bemutatjuk: a bokszoló
legnagyobb örömét, amikor az ő kezét emelik magasba; a kezdők önfeledt
összecsapását; a feszülő izmokat; egymás harcias mérlegelését; az edző, a vezető
arcát, ahogy figyel és együtt él, a versenyzővel, ahogy tanácsot ad neki; a zsűrit, a
közreműködőket; a „monoklit” melyet meccs közben észre sem vesz az ember; a
teljesítményére büszke sportoló öntudatos tekintetét mellyel mutatja a kamerának az
elnyert díjat; a kissé málló falú csarnokot, mely a sportolónak mégis szentély; a szorító
hölgyeit, akik pesrze a küzdelemben nagyon is férfiasan vesznek részt; a „barátok”
csatáját, mely után összeölelkeznek, hisz a szorítóban nem ellenség, hanem ellenfél van
velem szemben…. Ezek a TÉNYEK…..

Mester Sándor: Megnyitó 17,0-kor, tartja Farkas József volt válogatott
ökölvívó, jelenleg az UTE vezetőedzője, a junior válogatott szövetségi
kapitánya, aki verseket, novellákat és egyfelvonásosokat is ír....szerintem
érdemes eljönni már a megnyitóra is, mert lesz ott pár olyan relikvia,
ami csak ott - azon a napon - lesz látható

12. )Női Budapest Bajnokág – Budapest – 04. 15-17.
Kozma Anita első nap győz a vecsési Kiss-Szabó ellen, a döntőben kikap az
UBC versenyzőjétől Szabótól, ezzel ezüstérmes. Kozma Bea kikap az újpesti
ellenfelétől, ezzel III. lett. Sétáló Kitti mérkőzés nélkül bajnok!
13.) Szlovák Grand Prix – Komarno (SK) – 04.30-05-01.
Albert Feri meghívottként veri a szlovák Gamerst, a döntőben alulmarad
Dogmányival (SK) szemben, ezzel ezüstérmes. Kertész K. Ádám szintén meghívott,
nagyon nagyot bokszol a magyar válogatott Sarkadival, kikap, de „megjegyzik” a
nevét, harmadik lesz. Babós a válogatott tagjaként első nap veri a litván Barnauskast, a
döntőben a helyi favorit Zatorsky ellen „veszít”. Ezzel ezüstérmes, de különdíjat kap a
szervezőktől (talán a lelkiismeretük /!/ megnyugtatására?)
14.)Kempelen kupa – Komárom – 04.29.- 05.01.
A szlovákiak GP-vel egy időben rendeztek tornát a magyar oldalon is. (Így
lettek meghívottak a „lyukas súlycsoportokban” a halasi srácok is!) Sétáló Kitti az
első menetben legázolja Brahót (KOM). Kozma Bea símán veri a nagy ígéretnek
számító, Halason két éve legjobb női versenyzőnek választott Banda Irént (KOM).
Fodor Álmos ugyancsak nyer. Ábrahám Hedvignek nem volt ellenfele.
15.)Magyar – német vegyes-torna – Würtenberg (Németország) - 04.29. -05.01.
Farkas a csapattalálkozón egy kor-és súlycsoporttal följebb alulmarad, de nem
hirdetnek eredményt (mivel a saját kategóriájában nem volt ellenfele, de vállalta a
meccset, és jól is szerepelt!). Másnap a Würtenbergi gálán a második menetben döntő
fölénnyel győz Mathias Geisler (GER.) ellen.

16.) Id. Süllős Gyula emlékverseny (válogató viadal) – Budapest – 05.07.
Farkas nagyon nagy csatában veri a volt szlovák válogatott, most
magyarországi egyesületben bokszoló Bartalost, ezzel bajnok!

17.) Bizalom RT kupa forduló – Pest megye – 05.14.
Balázs Laci veri Szilágyit (HRBC), Babós Laci megküzd a győzelemért
Kárpátival (MAC), Albert símán veri Al Bakrit (MTK), Kozma Bea alulmarad a
vecsési Varga ellenében. Fodor Álmos nyer, Kozma Anita és Sétáló Kitti nem kap
ellenfelet.

18. )Bornemissza emlékverseny – Eger – 05.19. – 21.
Fodor Álmos egy nyert és vesztett meccsel a bronzérmet szerzi meg.

19.) Két halasi fiú a keretben: www.halasmedia.hu 2011. július 26. kedd,
„ Farkas István és Babós László, a Halasi Box Club két tehetsége meghívást

kapott az Európa-bajnokságra készülő válogatott keretbe. A fiúk már Tatán
vannak, az utazók kijelölése a jövő héten lesz..Újabb remek híreket kaptunk a Halasi
Box Clubtól. Mester Sándor arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy megint
számításba vették a válogatott keretnél a halasi Farkas Istvánt és Babós Lászlót. Mint
megtudtuk: az öklözők a 17-18 évesek Európa-bajnokságára készülnek és a tatai
edzőtáborban tegnaptól vannak ott a HBC versenyzői is. Az első hírek arról szólnak,
hogy Pisti és Laci edzettségi állapotával és felkészültségével is maximális elégedett
volt a szövetségi kapitány. Terheléses mérések és természetesen rengeteg edzés vár a
két halasi fiúra. Hogy kik utazhatnak majd a kontinensviadalra, arról a jövő héten
születik döntés. A helyi boxtársadalom itthonról szorít nekik, mi is, hajrá fiúk! „
(Jáger. L. tudósítása)
Végül is nem utaztak, de sokat fejlődtek, tanultak a srácok!

20.) Olaszország – Magyarország – Emilia Romagna – 07.01.
www.womanbox.hu írta:
2011.07.05 - Ismét Olaszországban bokszoltak a lányok
Olaszországban bokszoltak lányaink
Ha nyár akkor Olaszország mondhatnánk, hiszen 2008 óta folyamatosan
vendégeskedünk egy-egy verseny erejéig ebben a gyönyörű mediterrán országban.
Július 1.-én a Rimini melletti üdülővárosban, Bellaria Igea Marinán lépett ringbe a
magyar csapat. A "La Notte Rosa" nevű 3 napos rendezvény keretén belül hirdették
meg az "Emilia Romagna vs Hungary" ökölvívó találkozót 9 pár résztvételével. Az
olasz csapat az Emilia Romagna tartomány csapataiból állt össze, a versenyzők
Ancona, Ferrara, Ravenna, Monteclarense és Santarcangelo városok klubjaiból
érkeztek. A magyar csapatban ismét a fiatalok kaptak lehetőséget, a 9 főből 5 ifjúsági,
2 pedig első éves felnőtt volt. A találkozó célja részünkről a fiatalok nemzetközi
mezőnyben történő kipróbálása, megmérettetése volt.

3.pár: Iuculano Sara Elisa-Kozma Anita
Az olasz lánynak ez volt a második mérkőzése, és az olaszok csak némi győzködés után
vállalták a viadalt. Kozma jól kezdett, erős horgai és felütései rendre találtak, azonban
a harmadik menettől megállt és így könnyű célpont volt az olasz lánynak. Egy találat
után elkezdett Kozma orra vérezni, ezt a bíró kihasználta, és sérülés miatt beszüntette
a viadalt....(Csapatvezetői jelentés)
21.) Nemzetközi női torna Szerbia – Magyarország válogatott viadal – Trstena
(SRB.) – 07. 16.
Kozma Anita a szerb EB és VB helyezettt Topalovával bokszolt. Szintén a
csapatvezető jelentés szerint: ”Nagyon hazapontoztak a bírók az egész találkozón, több
meccset fogadott értetlenül még a helyi közönség is, például…..Kozma Anita
…meccseit…”

22.)Junghaus Gusztáv emlékverseny – Halásztelek – 07.09.
Kertész K. .Ádám imponáló fölénnyel veri - és lesz tornagyőztes - a zuglói
Hrácskayt. Ugyancsak nyer Fodor Álmos, Albert Ferenc és Farkas Pista is.

23.) Matyó Kupa – Mezőkövesd - 07.15. – 16.
Tudósítás: facebook.com/Vári Szabó:

Mezőkövesden, a Matyó Kupán vettek részt július 16-án a halasi boxolók. A 60 kg-os
Babós László, a Vári Szabó István Szakközépiskola 11/D-s tanulója egy hazai
öklözővel, Viszneki Istvánnal (Mezőkövesdi SE) vívott a döntő mérkőzésen, akit a 2.

menetben a feladásra kényszeritett. Ezzel az első lett a ringben és megkapta az Ifjúsági
korcsoport legtechnikásabb versenyzőjének járó különdijat is. Tizenkilenc egyesület
112 versenyzője vett részt egyébként a 35. Ökölvívó Matyó Kupán, amelyet a
mezőkövesdi városi sportcsarnokban rendeztek meg. Az összesített csapatverseny
győztese a Debreceni VSC lett (54 pont), így ők vihették haza a kupát. A Halasi Box
Club érintett volt 38,5 kg-os súlycsoport döntőjében is: Nagy Ferenc (Mezőkövesdi
SE) - Fodor Álmos (HBC) 3-0. A rangos ökölvívó eseményt megtekintette a Magyar
Olimpiai Bizottság tagja, Ughy Imre.
24. ) „Pofon party” UBC – Budapest – 07.31.
Eredményhirdetés nélküli találkozó, de Albert Feri, Kovács Anett, Kozma
Anita, Fodor Álmos és Kertész Kovács Ádám egyaránt jól szerepelt.
25.) promóciós rendezvény – Budapest – 08. 13.
http://www.kuzdoter.com/?module=news&action=show&nid=180275
Szombaton, a Budaörsi repülőtéren rendezik a „Verda napot, ahol a sok gépjármű
csoda mellett, ökölvívó gála is színesíti a rendezvényt. Mind az amatőr, mind a
profibox szerelmesei, jól szórakozhatnak, a Totó Boksz Promotion rendezésében
rendezett gálán, hisz a női ökölvívó válogatott tagjai csapnak össze egymással.
A lányok párosítása:
Junior (3x2p)
1. Csősz Nikolett (FBC) - Kozma Anita (HBC)
26.) Nemzetközi csapattalákozó – Kiskunfélegyháza – 08.20.
Babós veri a szerb Szujkovicsot.
27.) Bizalom RT kupa utolsó forduló – Pest megye – 08. 22.
Kozma Anita veri a „hranekos” Benkét, Kertész K. Ádám döntő fölénnyel a
Horváthot (EDI), Albert kikap a ceglédi Makulától. Annak ellenére, hogy nem
tudtunk rész venni az összes fordulón az összesített cspatversnyben mind a fiúk,
mind a lányok egyaránt a harmadik helyet szerezték meg!
28.) XI. Nemzetközi Testvérvárosok kupája – Kiskunhalas – 09. 17.
Beszámoló a XI. TVK. Nemzetközi ökölvívótornáról
Szeptember 17-én szombaton rendezte meg a Halasi Box Club a XI. Testvérvárosok
Kupája nemzetközi ökölvívó mérkőzést a Bibó István Gimnázium sportcsarnokában.
Ebben az évben egy napos volt a rendezvény a testvérvárosi – szabadkai, nowy-sacz-i,
vásárhelyi – és a halasi bokszolóknak hívtak meg ellenfeleket. A jó párosítás
eredménye, hogy jó meccsek lettek. A kiegyensúlyozottságot mutatja, hogy mindössze

két mérkőzés ért idő előtt véget, abból is az egyik orrvérzés miatt, mindössze egy
kiütés született.
Nyolc csapat vett részt a kupán:
1. Golden Team Nowy-Sacz (Lengyelország) – 7 versenyző (NSCZ) - 2. Spartac
Subotica (Szerbia) – 2 versenyző (SpS) - 3. Felsővárosi ÖSE (Baja) – 3 fő - 4. Hranek
Boksz SE (Budapest) – 5 fő (HrBC) - 5. Hódmezővásárhelyi BC – 6 fő (HÓDM) - 6.
Szegedi BK – 2 fő (SZBK) - 7. Taksonyi SE – 1 fő (TSE) - 8. Halasi Boksz Club – 8
fő (HBC)
A versenybíróság tagjai:
Elnök: Nacsa József (AIBA bíró – Szeged); elnökhelyettes: Kiss Klára (Nemzeti Bíró
– Baja); titkár:Szabics László ( Örökös Nemzeti – Kecskemét);
Vezetett/pontozott: Bende Szabolcs (II. osztályú bíró – Hódmvsrhely.); Csikai István
(EUBC – Kecskemét); Fésű Lajos (EEUBC – Ráckeve); Gálos Tamás (II.oszt. – Baja);
Szalkai Edina (II.oszt. - Hódmvsrhely); Takács István (AIBA-Szeged).
Versenyorvos: Dr. Gyurcsik Klára (Kiskunhalas) - Alkalmassági felülvizsgáló: Dr.
Sóós Károly (Kiskunhalas)
Tájékoztató: Mester Sándor (Kiskunhalas)
A lengyel, a szerb és a magyar himnusz hangjai után Gyovai István Kiskunhalas
polgármestere köszöntötte e versenyzőket, sportvezetőket.
Eredmények:
(Elöl a győztesek)
Bemutató mérkőzés:
38,5 kg. Hojcska Kevin (Baja) megosztott pontozással veri a vásárhelyi Rácz
Krisztiánt.
Serdülők: 38,5 kg. A szabdkai Saciri Sebastian nagyon szép mérkőzésen egyhangú
pontozással győz a halasi Fodor Álmos ellen. Korukat meghazudtoló érettséggel
bokszolt egymás ellen a két fiú. Taktikus, érett bunyót mutattak. Sajnos Álmos a
meccs közepétől kissé „leragadt”, verekedésben a szerb srác jobb volt.
Junior (J)/ 63 kg. A vásárhelyi Bába József és a lengyel Darius Koral hatalmas adok,
kapok csatájában nowy-sacz-i fiú orra erősen vérezni kezdett a második menet elején,
így feladták a küzdelmet.

J/70 kg. Rácz József (HÓDM) és a lengyel Wawrszcaz Kamil egyaránt többet törődött
a támadással, mint a védekezéssel, minimális különbséggel a magyar fiú nyert.
Női J 46 kg. Károly Dóra ((HÓDM) szép meccsen, 4:1 arányú pontozással győzte le
az élete első meccsén nagyon szépen helytálló Dominika Krerowiczot (NSCZ).
Női J/ 54. kg. A szegedi Gál Mónika ellen szépen helytállt a szintén debütáló halasi
Kovács Anett. Anett ment előre bátran, Mónika ellépett és kontrázott. Jó meccs volt!
Felnőtt (F)/ 75.kg. Délelőtt derült ki, hogy a vásárhelyi Nagy Bencének nem lett
ellenfele. Lehoczki edző beugróként telefonon hívta el a már három éve nem
versenyző, de edzésre bejárogató Fátyol Lacit, hogy „ugorjon be” – a ringbe. Laci
vállalta. Jó meccset - melyen inkább a küzdelem dominált – vívott a két versenyzó.
Adok, kapok csat, amit a halasi fiú bírt jobban és ezzel – meglepetésre – 4:1-re
legyőzte a tavalyi magyar bajnokság bronzérmesét. Szép volt Laci! Lesz-e folytatás?
Női Ifjúsági (I)/ 64 kg. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt meccs, ahol a
halasiak egyik kedvence Kozma Anita bokszolt a pesti Benke Sára (HrBC) ellen.
Nagyon nagy meccset csinált a két lány. Anita kezdett erősebben, Sára kivárt,
kontrázott, ellépett. Anita ereje a végére kicsit elfogyott, így 2:3 arányban alulmaradt,
bár talán többet és tisztábban ütött, mint ellenfele. Anita végre kombinációkat,
sorozatokat is alkalmazott és szépen zártan bokszolt. Reméljük a jövő heti lengyel
(gliwiczei) tornán megállja a helyét a magyar válogatott tagjaként!
I/ 75. kg. Pawel Bielicz (NSCZ) lerohanta a hranekos Kecskemét Dánielt. Az első
menetet elvitte a második kiegyenlítődött, de mind a két versenyző sokat dulakodott. A
harmadik menet adok-kapok csata volt. 4:1 arányban a lengyel fiú győzött.
F/81 kg. Gorawsky Mateus kemény, de nagyon technikás ökölívást matatott be a
szintén nagyon erős Kecskeméti Dávid (HrBC) ellen. Szép kontrák, érett boksz. Jó
meccs volt ez is, amit a lengyel versenyző 4:1 arányban nyert meg.
F/75 kg. Hornok Zsolt (SZBK) megküzdött az egyhangú győzelemért a vásárhelyi
Mészáros István ellen.
I/64 kg. Azt tudtuk, hogy Albert Feri nagyon kemény. Azt is, hogy a szabadkaiak
nem adják fel. Ki bírja tovább, ki bírja jobban? Ez volt a kérdés. A közönség nem
csalódott. A nap mérkőzése lett a Denis Memetovics (SpS) és a halasi fiú csatája.
Gongtól gongig, de nem ész nélkül. Sokat ütöttek, kontráztak a srácok. Két jó
bokszoló csatájából a szerb fiú jött ki győztesen. Feri a leengedett bal kezének és a
nyitottabb védekezésének „köszönhette” a vereséget – bízunk benne, hogy tanul belőle
az ifi magyar bajnokságra, és kijavítja hibát.
I/+91 kg. Kovács László (HrBC) ellen vállalta a meccset a jó 15 kilóval könnyebb
Kertész Kovács Ádám. „Kell a mérkőzés a magyar bajnokság előtt!” – volt a jelszó.
A nagy magassági sé súlykülönbség nem riasztotta vissza a halasi ökölvívót. Bátran és
harcosan ment előre, rendre talált, a kötelekhez szorította ellenfelét, aki megpróbálta őt

távol tartani. Eredmény: megosztott pontozással nyer Kovács, de Ádám nagyot
harcolt, nem csak erővel, de taktikusan, technikásan küzdött.
I/60 kg. Babós Laci a taksonyi Forgács Szilárddal másodszorra találkozott. És
másodszorra nyert. Ennél persze több van emögött, három kemény menet, technika,
taktika, kontra, rászámolás. Laci az első menetben megfogja Forgácsot, irányít, támad.
A második menettől nem keményen, hanem szépen, okosan ökölVÍVÁSSAL hozza a
meccset. Szép dolgokat láttunk a ringben. Mind a két fiú megérdemelte a tapsot!
I/56 kg. A nagyon magas Daniel Boczianski érthetetlen módon leállt verekedni a bajai
Simon Krisztiánnal. Simon ebben jobb volt és egyhangú pontozással győzött.
F/+91 kg. A végén csattan az ostor – bár nem kellett volna. Nagy Sándor már az elején
megfogja Rudics Attilát (Baja). Végig csak ütöttek a srácok, minimális védekezés,
várható volt, hogy ha valamelyik betalál, akkor vége a meccsnek. A második menet
elején a szegedi versenyző leüti Rudicsot, már ekkor le kellett volna hozni a ringből,
de nem ez történt, jött a másik jobb és KO. Rudics edzője azt mondta Attila kiszólt a
ringből, kérte, hogy ne adják fel. Kár volt!
Különdíjak:
Legtechnikásabb
• Serdülő: Saciri Sebastian (SpSUB)
• Junior: Rácz József (HÓDM)
• Ifjúsági: Babós László (HBC)
• Felnőtt: Hornok Zsolt (SZBK)
• Női versenyző: Benke Sára (HrBC)
• Külföldi versneyző: Mateus Gurawsky (N Scz.)
Legharcosabb halasi: Kertész Kovács Ádám
A „nap mérkőzése” : Memetovic Denis (Sp. SUB.) – Albert Ferenc (HBC)

Kincses György emlékdíj a legjobb 60 kg. alatti versenyzőnek: Babós László (HBC)
Tóth Balázs emlékdíj a sportszervezői munkáért: Szabics László ökölvívóbíró, aki a
kup indulásától a versenyiroda tagjaként segíti a sikeres lebonyolítást
Csenki Ferenc emlékdíj:
(Csenki Ferenc ökölvívóedző, Magyar ökölvívásért díjas, Kiskunhalas város
Díszpolgára, több magyar válogatott, magyar bajnok nevelőedzője, 1947-ben ...a
halasi ökölvívóegyesület alapítója, 1947-2001. között edzője. Edző, pedagógus,
ember....A róla elnevezett díjat tanítványai alapították. Feri bácsi két éve halt meg, 87
éves korában. Emlékét utódai - a mai EDZŐK - őrzik és viszik tovább!) A 2011-ben
átadott díjat - Csenki Ferenc portréjával készült egyedi díszplakettet - egy mai

bokszoló, a halasi Kozma Anita készítette, aki egy alapítványi középiskolában
képzőművésznek készül. A díjakat átadta: Varsányi Vera Csenki Ferenc unokája.
•

• A sportszerű és példamutató hozzáállásért: Gál László edző (Szegedi BK),
aki neveli is versenyzőit, nem ”csak bokszolót” EMBERT nevel a fiúkból és
lányokból, nem reklamál, segít, ha megkeresés érkezik hozzá, jó partner
bármilyen közös ügyben.

•

• A halasi ökölvívás támogatásáért: Lehoczki László edző (HBC), aki az
újraindulás – 1997 – óta tiszteletdíj nélkül foglalkozik a halasi srácokkal,
versenyzőkkel.
A szabadkaiak beszámolója:
Bokserski Klub Spartak Subotica
Denis Memetović i Sebastijan Šaćiri učestvovali juče na reviji u Kiškunhalašu
(MAĐARSKA) .
Oba takmičara pobedila jednoglasnim odlukama sudija 5:0 .
Sebastijan Šaćiri proglašen za najboljeg tehničara revije , a Denis
Memetović i njegov protivnik Albert Ferenc HALASI BOX CLUB za
najborbeniji par na reviji .
Održano 16 mečeva u svim kategorijama , sa takmičarima iz Poljske ,
Slovačke , Srbije i Mañarske . Ovim putem se zahvaljujemo domaćinima na
odličnoj organizaciji i gostoprimstvu .

30.) Nemzetközi női torna - Gliwicze (POL) - 08. 24.
Kozma Anita alulmarad az ukrán Roga ellenében, így ezüstérmes.

31.) Nemzetközi Aranykesztyű bajnokság – Verbas (SRB.) – 09. 24.
Farkas Pista a magyar válogatott tagjakén volt jelen. Sajnos az első fordulóban
kifogott egy nagyon erős orosz ellenfelet.
Meñunarodni bokserski turnir 29."VOJVOĐANSKA ZLATNA RUKAVICA" ,
Vrbas 23.-25.09.2011.
U Vrbasu je od 23.-25.09.2011. , održan je meñunarodni bokserski turnir mladih
reprezentacija , 29."VOJVOĐANSKA ZLATNA RUKAVICA" .
...
készítette: Bokserski Klub Spartak Subotica
2. 49 kg - Farkas Istvan (HUN) - Isaev Movsar (RUS) 1:5 Rsc/1
6. 60 kg - Kherbach Youssef (FRA) - Fodor Milan (HUN) 17:9

32.) Halasi Nagy Sportágválasztó – Városi Sportpálya – 09.25.
Halasi Bokszolók „A Halasi Bokszolók is ott lesznek! Békével várunk mindenkit!
Gyertek oda hozzánk, próbáljátok ki, próbáljátok meg, és ah kedvet kaptok, akkor
gyertek edzésre is majd! Nézzétek meg a facebook oldalunkat és ott sok mindent
olvashattok, láthattok rólunk! Viszontlátásra!”
http://www.facebook.com/messages/100001712733562#!/profile.php?id=10000220
5530854&sk=info

33.)A Magyar Köztársaság Ifjúsági Ökölvívóbajnoksága
Az év kiemelt rendezvénye volt! Talán a lovas nemzetközi díjugrató tornát
is idesorolva az egyik legrangosabb halasi sportesemény volt 2011-ben.

A "BAJNOKOK CSIPKÉJE" 2011. - Az Országos Ifjúsági Bajnokság tiszteletdíja:
Kézzel varrott Halasi Csipke - Hungaricum és UNESCO Világörökség listán szereplő
műalkotás! (15 munkaóra) Szabó Lajos klubelnök ötlete volt, nagy sikert aratott!
A plakát:

(Anda Péter fotója Albert Ferencről a HBC sportolójáról)
A rendezvényre igényes műsorfüzetet is kiadtunk, melnyek a borítója szintén ez volt!

Válogatás a Halasmédia – Jáger Levente – híradásaiból:
„….A Magyar Köztársaság ifjúsági ökölvívó magyar bajnoksága kiskunhalasi
megnyitóját követően azonnal ringbe szálltak a fiatal ökölvívók, akik az ország
minden részéből érkezve városunkban bizonyítják, hogy ki a legjobb hazánk e
legendás sportágában. Az első halasi versenyző, bár vereséggel, de mégis emelt fővel
hagyta el a szorítót: Bemutatkozott csütörtök este nyolc órakor az első halasi ökölvívó,
Albert Ferenc, aki nagy csatában pontozással maradt alul Herczeg József kecskeméti
versenyzővel szemben. A többszörös magyar bajnok és válogatott Herczeg egyértelmű
esélyesként ment szorítóba. Lehoczki László, a rendező Halasi Box Club edzője
értékelése a vereség ellenére pozitív volt: „Kétségtelen, hogy nem Feri lépett
esélyesként a ringbe, de végig partiban öklözött. Beleszaladt egy ütésbe valóban,
amely megingatta, ugyanakkor jól viselte és hősiesen küzdött sokkal nevesebb
ellenfelével szemben a 64 kilósok között. Bízom a jó folytatásban és hogy sokan
eljönnek a következő két napban az ország legrangosabb korosztályos bajnokságára.”
– mondta a halasi edző. …..Kertész Kovács Ádám, a Halasi Box Club 81 kg-ban
induló versenyzője volt a harmadik a sorban, aki a hazai öklözők közül a döntőbe jutás
küszöbére lépett. A halasi fiú tegnapi remek győzelme után most Kontra Csaba, a
debreceniek kiválósága volt az ellenfél. A hajdúsági ökölvívó magyar bajnok és
Európa-bajnoki résztvevő volt, de Ádám remekelt ellene. Pariban volt a helyiek
versenyzője, egészen a 2. menetig. Ekkor Ádámot sérülése miatt leléptették, így nem
jutott a döntőbe. Mindenesetre a HBC ökölvívójának teljesítménye annyira meggyőző
volt, hogy a helyszínen lévő szövetségi kapitány bejegyezte Kertész Kovács Ádám
nevét a noteszébe….. Holnap 9 órától mindenképpen érdemes lesz kilátogatni a városi
sportcsarnokba, ugyanis a döntőkre kerül sor. Ami a legfontosabb: az egyik mérkőzést
a halasi Babós László vívja, mégpedig a Győri Gladiátor SE kiválósága, Sinkó Zoltán
ellen. Hajrá HBC, hajrá Laci!...”.
www.kuzdotermagazin.hu : A döntőkkel véget ért a 2011. évi Ifjúsági
Magyar Bajnokság. (Perutek János tudósítása)
Jó helyszín, kitűnő rendezés, barátságos házigazdák, és érdekes mérkőzések,
ennyit a tömören tényekről. Picit bővebben, elmondhatjuk, hogy voltak egyértelmű
mérkőzések, ahol a győztes személyéhez kétség sem fért. Volt olyan, ahol meglepetés
született, itt Tóth Alexre gondolok, aki mélyen tudása alatt bokszolt, a csupa szív Szép
Ferenc ellen. S volt olyan mérkőzés, ami erősen megosztotta a véleményeket, itt,
Hegyi Barnabás - Danyi Richárd mérkőzésére utalnék, ahol többen, fordítva látták az
eredményt. Azt kell mondjam, volt még egy mérkőzés, amire azt mondom, kínlódás
volt, a +91 kilósok mérkőzésére utalnék, ahol, Orbán, anti boksszal nyert, a kezdő
Szajkó ellen. Mindezek ismeretében el lehet mondani, hogy vannak tehetségek ebben
a korosztályban is, akikre a későbbiekben számíthat, a szakvezetés. Összességében a
bajnokság, közepes színvonalú volt, ám voltak nagyon jó teljesítményt nyújtó
versenyzők is.
A legtechnikásabb versenyző: Fodor Milán Vasas Süllős. - A legjobb hazai versenyző:
Babós László. Csapatban a DVSC 22. ponttal szerepeltek a legjobban.

A döntők eredményei:
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www.halasmedia.hu
Három halasi érem az országos bajnokságon
2011. november 06. vasárnap, 14:29 |

|

|

„….Tisztességgel helytálltak és nagyon jól szerepeltek a Halasi Box Club versenyzői a
Magyar Köztársaság ifjúsági ökölvívó bajnokságán. Babós László aranyérmet
érdemelt volna, a bírók nem így gondolták, míg Farkas István és Kertész Kovács
Ádám bronzérme jó teljesítményt takar. Délben ért véget a 4 napos bajnokság,
amelyen a legtöbb ponot a Debreceni VSC sportolói szerezték…..
Kiskunhalas és a Halasi Box Club kiváló házigazdája volt a Magyar Köztársaság
ifjúsági ökölvívó bajnokságának. Külön öröm, hogy a hazaiak három érmet is

szereztek. Ebből az 56 kg-os Babós Lászlóé csillog a legfényesebben, igaz, az
ezüstérem okán lehet némi hiányérzetünk. És ez nem Laci sportolói kvalitásain múlt,
inkább a bírókon, akik 3:2-es pontozással ellenfelét, Sinkó Zoltánt hozták ki
bajnoknak. A halasi fiú aranyat érdemelt volna, éppen ezért érthetetlen az ítészek
döntése. Joggal volt dühös a HBC elnöke, Szabó Lajos és a közönség halasi érzelmű
része. Több elfogulatlan vélemény szerint is Lacié volt a bajnoki cím. Két másik
érmesünknek viszont felhőtlenül örülhetünk: a sokra hivatott, 49 kg-os Farkas István
éppen a későbbi bajnok, Sárga Attilától kapott ki, lett így megosztott harmadik.
Kertész Kovács Ádám az első meccsét, Marczin Márió ellen szépen hozta, jól küzdött
és pariban volt a debreceni Kontra Csaba ellen is, de egy sérülés miatt a 2. menetben
leléptették a halasi fiút. Kontra egyébként ma délelőtt magyar bajnoki címet nyert,
amely még jobban felértékeli a halasi fiú, Ádám bronzérmét. Az eredményhirdetés
végén a legtechnikásabb ökölvívónak járó díjat Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó
Szakszövetség elnöke adta át a Vasas versenyzőjének, Fodor Milánnak. A
legeredményesebb klub a DVSC volt, míg a legjobb halasinak járó elismerést Babós
László vette át. További részletek a kedd esti Sportmagazinban és a szerdai Halasi
Tükörben….”

Értékelés:
www.halasmedia.hu Ilyen a box(bajnokság)
2011. november 08. kedd, 15:04 |

Sikeres volt a Magyar Köztársaság ifjúsági ökölvívó bajnoksága, amelynek
Kiskunhalas volt a házigazdája. Külön öröm, hogy három helyi sportoló is érmet
szerzett a rangos viadalon. A színvonalról megoszlanak a szakemberi vélemények,
de abban sokan egyetértettek, hogy rengeteg tehetséges ökölvívó bukkant fel a
mezőnyben. Halas jó házigazda volt és kitett magáért. A Magyar Köztársaság ifjúsági
ökölvívó bajnoksága minden eddigi rekordnevezést megdöntött. Több mint félszáz
egyesület küldte el sportolóit, és tíz súlycsoportban összesen 92 mérkőzés zajlott.
Négy napon át figyelt ránk az ökölvívó társadalom, itt voltak neves szakemberek,
Csötönyi Sándor szövetségi elnök és a korosztályos válogatott szövetségi edzője,
kapitánya is. Kiskunhalas kisváros, de nagyra nőtt ezekben a napokban……
Négy versenyzőből hárman érmet szereztek és ha nem ilyen igazságtalan a
bíráskodás, akkor talán most lenne országos bajnokunk is Babós Laci jóvoltából.
Jó lett volna, ha még több közéleti személyiség tette volna tiszteletét a csarnokban. Jó
és talán illő lett volna, ha a vasárnapi döntőkön nemcsak Halász Balázs alpolgármester
és Várnai László csipke kuratóriumi elnök jelent volna meg. Vannak képviselők, akik
mindig szeretik hangsúlyozni: Kiskunhalast szeretik és gyarapodását mindennél
fontosabbnak tartják. Itt lett volna az alkalom, hogy ezt bizonyítsák. Meg lehetett
volna nézni, hogy miként drukkol egy tisztes vállalkozó, Szabó Lajos, ha egy
halasi fiú volt a ringben. Ha kellett kávét intézett, ha kellett biztatott, ha kellett
reprezentált. Jó lett volna, ha a döntéshozók is tapasztalhatták volna, milyen is a sport
varázsa. A politikában és a sportban sok hasonlóság van, például egyetlen pillanat alatt
álmok válhatnak semmivé, egyetlen másodperc alatt ünnepelt sztárból közutálatnak
örvendő valakivé lehet válni. A boksz a küzdés, a kitartás sportja. A Halasi Box
Club fennállásának elmúlt 14 évében küzdött és kitartott a közéleti ringben.
Jáger Levente
Köszönjük Levente! Köszönjük HALASMEDIA!…..a háttérben volt egy csapat!
Szabó Lajos elnök, aki "összehozta" a feltételeket, és bízott a sikerben, Lehoczki László
edző, aki a halasi srácokkal elérte, hogy jó legyen halasinak lenni, a sportcsarnok
munkatársai, a segítő gimnazista lányok, a finom „házisüteménynel” kedveskedő
Varsányi Vera és Farkas anyuka, a szülők, akik ha kellett kötelet javítottak, ha kellett
vigasztaltak, ha kellett „tomboltak” a lelátón, életünk párjai, akik „eltűrik” a
nélkülünk eltöltött hétvégé(ke)t….. a bennünket támogató halasi és megyei média,...és
persze a vendégszerető KISKUNHALAS! (Talán én sem hibáztam túl sokat…)…DE! A
BABÓS LACI JOBB VOLT!
(Mester Sándor)

Dr. Csötönyi Sándor a MÖSZ elnöke, Szabó Lajos a HBC elnöke és Babós László
magyar bajnoki ezüstérmes a különdíjjal!

34. ) Női Elit és Junior Országos bajnokság – Hódmezővásárhely – 2011.
november. 24-27.
Egy ezüst,

három

bronzérem

a

női

ökölvívó

magyar

bajnokságon

Alig két héttel az ifjúsági férfi magyar bajnokság után ezúttal a női OB-re került
sor november 24-27. között Hódmezővásárhelyen. A bajnokságot két
korcsoportban – junior 16-17 évesek, és „elit” 17 évnél idősebb – rendezték
meg.
Lehoczki edző négy halasi lányt indított.
A juniorok között 54 kg-ban Kovács
sportiskolás Tőkés Klaudia lerohanta a
második menetre megtalálta az
kezdeményezést. Keményen visszaütött

Anett a döntőért bokszolt. Az egri
halasi lányt. Sokan féltettük is, de a
ellenszert, megállította ellenfelét,
Anett, és a meccs második felében

átvette az irányítást. Sajnos csak egyik bíró látta végig jobbnak a halasi lányt,
aki így 4:1 arányban alulmaradt, ezzel bronzérmes lett, de ez nagyon szép
eredmény tőle!!!
66 kilóban Sétáló Kitti megindult, a békési Papp Gabriella csak azt nézte,
merre menekülhet. A 2 menet elején a vezetőbíró döntő fölényt hirdetett, Kitti
így az aranyéremért bokszolhatott. Az ellenfele szintén gyors győzelmet aratott
első nap, várható volt, hogy ő is támadólag lép fel. Kitti az első menetben
tartotta az edzői utasításokat, ellépett, kontrázott, és többször keményen
megütötte a soproni Bugyik Alexandrát. Sajnos elkapta a hév, leragadt és a
második menet végén kapott két nagy ütést, a vezetőbíró leléptette, bár ő
szeretett volna tovább küzdeni. Ezzel ezüstérmes lett, ami igazán szép
teljesítmény, Kitti szintén felkeltette a szakemberek figyelmét.
Az
elit
(ifjúsági+felnőtt)
kategóriában
nem
volt
szerencsénk.
Mind a két lányunk kifogta a döntőbejutásért az aktuális – és későbbi –
bajnokot.
64 kilóban (az ifi) Kozma Anita a háromszoros felnőtt női bajnok Papp
Nikolett (MTK) ellen bokszolt. Az idősebb, tapasztaltabb pesti versenyző ellen
nagyon szépen helyt állt a halasi bokszoló. Felvette a harcot, szépen, zártan
bokszolt, kontrázott, gyakran hozta zavarba ellenfelét. Végül kikapott egyhangú
pontozással, de mtk-s lánynak feladatot jelentett! Anita magyar bajnoki
bronzéremmel zárt!
66.kg.Kozma Bea a mezőny – Kovács Mária ötszörös Európa bajnok és
háromszoros világbajnok után - második legjobb bokszolója, a szegedi Nagy
Bianka ellen lépett ringbe. Bea keze a nyár végén eltört, emiatt alig egy hónapja
kezdhetett edzeni. Bianka tavaly egy menet alatt legyőzte Kozmát! Hát most
nem!! A halasi lány szépen helytállt. Fedezékből, zártan kontrázott, odaállt a
nála jó egy fejjel magasabb, háromszoros magyar bajnok, uniós EB érmes
szegedi ellenfele ellen, és jó meccset vívtak. Bianka jobb, de Beának nem kell
szégyenkeznie! Nagy Bianka (Szeged) egyhangú pontozással győz Kozma
Beáta (HBC) ellen,
aki így bronzérmet szerzett!
A tornán 30 junior és 62 elit korcsoportú versenyző, indult, 41 klubból, 82
összecsapásra került sor. A junior csapatversenyt a DVSC, a felnőttet a
Hódmezővásárhely nyerte meg. A legjobb junior versenyző az 50 kilós Wurst
Nikolett (Fitt Boksz Club), elit a 75 kilogrammos Kovács Mária (PVSK) lett. A
döntőket megtekintette a Soraya Alverez Nunez asszony a kubai köztársaság
nagykövete is!
Részletes eredmények és képek a négy napról a www.kuzdoter.com oldalon!

35. ) A Magyar Köztársaság Felnőtt Férfi Országos Ökölvívóbajnoksága –
Szombathely – 2011. 12. 06.-10.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=338978652786392&set=p.3389786527863
92&type=1&theater Felnőtt OB
56.kg. - Jakab Zoltán (Halasi Box Club)-Szinável Sándor (Varkocs György BC) p. v.
4:18
69.kg. - Brúger László (Vecsés SE)-Balázs László (HBC) feladás 2. m.
http://www.kuzdotermagazin.hu/index.php?module=news&action=show&nid=183413
2011. 48. kg. III. helyezett: Farkas István HBC !!!!!!!! Kedvezményezettként jutott
az elődöntőbe, ott - élete első felnőtt meccsén - végigbokszolta a 3 menetet a
válogatott, későbbi bajnok Ungvári (Hajdúsámson) ellen! GRATULÁLUNK PISTI!!!!

A kép jobbszélén a 2011. évi felnőtt magyar bajnokság bronzérmese:
Farkas István HBC!
Kiskunhalas városnak eddig egy - halasi színekben szerzett - felnőtt bajnoki érme volt!
Jakab László (Móric)1993-ban! ( Verte az első két ellenfelét, de az elődöntőben
alulmarad Szabó /UTE/ ellenében).
Rajta Kívül Dán Pista indult 2004-ben, de az első fordulóban kikap a kecskeméti
Mészárostól!

A „CSAPAT” (balról jobbra):
Kertész Kovács Ádám, Fátyol László, Jakab Zoltán, Babós László, Lehoczki
László edző, Albert Ferenc, Kozma Beáta, Kozma Anita
– elől guggolnak: Fodor Álmos, Szekszárdi Roland, Kovács Anett
(a képről hiányzik: Balázs László, Takács Ákos és Farkas István)
Fotó: Anda Péter: XI. Testvérvárosok kupája, Kiskunhalas

TERVEZETT VERSENYPROGRAM 2012.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Énekes István Emlékverseny - március 1 – 4. – Budapest - ifj,
Utánpótlás Olimpia - április 4 – 7. – Sárospatak . s, j,
Mándi Imre Emlékverseny - május 26 – 27. – Dombóvár - s,j,i,f,n,
Bornemissza Gergely Emlékverseny (válogató) - május 31. – június 2. – Eger
- s,j,
Matyó Kupa - július ? – Mezőkövesd - s,j,f,
Dobó István Emlékverseny - augusztus 31. – Eger - f,
Botos Boksz Gála - augusztus ? - Salgótarján
XII. Testvérvárosok Kupája – szeptember 15 - 16. – Kiskunhalas n/f: s.j.i.f.

9. id. Süllős Gyula Emlékverseny (amennyiben válogató!) - szeptember 8. –
Kaposvár - s,j,i,f,n,
10. Horváth Géza Emlékverseny - október ? - Pécs

• Komárom (SVK) , Szabadka(SRB) , Nowy-Sacz (POL)– meghívás
szerint
• BOXING 1 – együttműködés a szabadkai csapattal
• II. 2Fehértói Pofon-party”
•
Országos Bajnokságok
1.
2.
3.
4.
5.

Serdülő OB. (13 – 14 évesek) - szeptember 27 – 30. - Vecsés
Junior OB. (15 – 16 évesek) - október 18 – 21. - Eger
Ifjúsági OB. (17 – 18 évesek) - november 8 – 11. - Hajdúszoboszló
Női OB. - november 21 – 24. - Pécs ?
Férfi Felnőtt OB. (19 – 34 évesek) - december 5 – 8. - Debrecen

Egyéb Versenyek
Bizalom Kupa
I. forduló

(Pest megye)

- január 28.

II. forduló - március 3.
III. forduló - május 5.
IV. forduló - augusztus 25.
V. forduló - szeptember 15.

A csapat a tavalyi szezonnyitón:
Balról-jobbra: Kozma Anita, Babós László, Jakab Zoltán, Lehoczki László edző,
Balázs László, Albert Ferenc, Kertész Kovács Ádám, Kozma Beáta,
- elöl: Fodor Álmos, Takács Ákos, Farkas István

HAJRÁ HALASI BOX CLUB!
KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK A TÁMOGATÁST!!!
Kiskunhalas, 2012. április 13.

Összeállította:
Mester Sándor

