A HALASI BOX CLUB BESZÁMOLÓJA
A 2012. ÉVI SZEZONBAN ELVÉGZETT
SZAKMAI MUNKÁRÓL
(Az elnökség elé kerülő beszámoló tervezete)

I. Eredményeink:
Azt tudtuk, hogy az elmúlt – 2011-év – sikereit és eredményeit nehéz lesz
felülmúlni, azért, eredményesség tekintetében kissé jobb évre számítottunk.
Minden versenyzőnk „lépett egyet” azaz korcsoportváltás volt, és elsőéves ifinek,
felnőttnek lenni nehéz.
A közel 100 létező, és 62 rangsorolt klubból 49. lettünk a ranglistán.
Ezzel együtt várhatóan kapunk ebben az évben is műhelytámogatást.
A ranglistát évek óta vitatják, vitatjuk, mert csak az országos bajnokság eredményeit
veszi figyelembe, így a kisebb egyesületeknek nagyon kedvezőtlen, de ami tény az
tény.
Évek óta megy a vita, hogy – pont a kiegyenlítődés miatt – legyenek más sportágakhoz
hasonlóan ún. ranglista versenyek is, amiken pontot lehet szerezni, így például egy
korosztályos bajnokságon való „sérülés miatti nem indulás”, nem kaszálna el egy
klubot (ez bennünket két alkalommal is érintett). Az OB-k legyenek kettes szorzók, de
a minősítések és a ranglista szempontjából más pontszerző versenyeket is javasolnak
többen.
Ezzel párhuzamosan alakulnak regionális együttműködések is, az Északi-liga (HevesNógrád-Borsod), Budapesti Ö.SZ.SZ. már rendez közösen versenyeket.

II. A versenyző keret:
Név:

1. Babós László:
2. Albert Ferenc
3. Kertész Kovács Ádám
4. Fodor Álmos
5. Kozma Anita
6. Kozma Beáta
7. Takács Ákos
8. Kovács Anett
9. Farkas István
10. Balázs László
11. Fátyol László
12. Jakab Zoltán

Korcsop/súly:

F/60
F/69
I/81
S/45
E/64
E/69
J/57
I/57
F/48
F/67
F/75
F/60

Össz.mérk/nyert/vesztett/dtlen

12/6/5/1
9/5/4/0
10/5/5/0
9/4/4/1
12/7/4/1
5/1/2/2
4/2/2/0
4/1/2/1
3/0/3/0
1/1/0/0
1/1/0/0
1/1/0/0

13. Tamási Teofil
S/40
14. Polyákovics Balázs
S/60
15. Heródek Péter
J/60
16. Lajter László
J/56
17. Hochbold Judit
E/40
Összesítve:
A halasi bokszolók ebben az évben
ebből győztek:
veszítettek:
és döntetlenül mérkőztek:

4/2/1/1
2/1/1/0
1/1/0/0
1/0/0/1
2/1/1/0
81 mérkőzést vívtak.
39 alkalommal (49 %)
34 alkalommal (44 %)
8 alkalommal (7%)

2012. január 1 – december 31:

A. Országos bajnokság:
Kozma Anita elit női III. hely.
GRATULÁLINK!
B. Válogatott mérkőzések:
Kozma Anita – 2 mérkőzé
Kozma Beáta – 1 mérkőzés
C. BOXING1 Közép-európai csapatverseny:
Babós László a Spartac Subotica (SRB.) tagjaként 6 mérkőzés, 3 nyert, 1
döntetlen, 2 vereség
Albert Ferenc a Spartac Subotica (SRB.) tagjaként 1 mérkőzés.
D. Ösztöndíjasok:
Kertész - Kovács Ádám: MOL RT. „Fiatal sporttehetségek ösztöndíj”
nyertese
Babós László: Megyei Közoktatásért Közalapítvány ösztöndíjának nyertese
E. Kitüntető címek, elismerések:
• Szabó Lajos klubelnök 2012-ben megkapta a Magyar Ökölvívó
Szakszövetségtől az „Ökölvívás támogatásáért” díjat, melyet a
MÖSZ évadzáró gáláján vett át Dr. Csötönyi Sándortól, a szövetség
elnökétől.
• A Vári –Szabó István Szakközépiskola „Év sportolója”
2012. Babós László
2013. Kertész Kovács Ádám
F. Részletes eredmények:

F/1. 2012. 01.20. Nyolc nemzet viadala – Válogatott torna Zomborban
(Szerbia):
Kozma Anita bronzérmes, úgy, hogy ellenfele a vele vívott elődöntő után nem
tudott kiállni a döntőre!
Beszámoló
és
lista
az
AIBA
lapján:
http://aiba.org/enUS/news/ozqsp/newsId/4425/news.aspx
Kozma Anita nemzetközi tornán:
Beszámoló a zombori nemzetközi tornáról, benne a Kozma Anita - és a Csősz Niki ellenfeléről (Aydana Araapbayeva ) , akit "aktuális junior világbajnokként" említenek,
a döntőre nem tudott kiállni, a jelenlévők szerint Anita - aki így bronzérmes lett nagyon szépen helytállt ellene!!!! Gratulálunk lányok!!!!!
F/2 2012. 01.26. Budapest
Egy jótékonysági bemutató:
Jótékonysági rendezvény: Oltalom Sportnap
2012. január 26-án az ország legnagyobb hajléktalanszállóján, az ún. Fűtött Utcában
jótékonysági
sportnapot
rendeztek
„Oltalom
Sportnap”
néven.
A cél kettős volt, egyrészt a társadalom perifériájára sodródott embereknek, és a
halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyerekeknek sportolási lehetőséget akartak
biztosítani, másrészt rá akarták irányítani a figyelmet a kétségtelenül súlyos és ezért
nem is szőnyeg alá söpörhető „hajléktalan problémára”. Több média képviselői
megjelentek a rendezvényen – MTI, Népszava, elektronikus portálok például -, sok
kép, videofelvétel készült. A sportnapon hajléktalan felnőttek és mellettük gyerekek is
részt vettek (az egyesület működtet iskolákat és egy óvodát is fenntart).
A rendezői feladatokat az Oltalom SE látta el, melynek a neve onnan lehet ismerős,
hogy keretein belül működik az ún. hajléktalan válogatott, mely több alkalommal is
sikerrel képviselte Magyarországot labdarúgásban a különböző „Homeless”
Világkupákon. A foci mellett egyébként asztalitenisz, ökölvívó és lovas terápiás
csoportot
is
működtetnek.
A rendezők a „hagyományos” sportágak – asztalitenisz, sakk, „marokkó”, gombfoci,
malom, „csocsó” - mellett ebben az évben ökölvívó bemutatót is szerveztek.
Egy régi személyes ismeretség kapcsán ez utóbbi megszervezésére és a programon
való közreműködésre Mester Sándort és a Halasi Box Club tagjait kérték fel. A srácok
„tartottak” egy jó kis edzést gyakorlatilag. A program kezdetekor – kiegészülve a
korábbi kiváló, válogatott női ökölvívó Pécsiné Lázár Melindával - egymás ellen
öklöztek – Mester Sándor kommentálása mellett -, árnyékoltak, iskoláztak (azaz
tenyérbe ütve gyakoroltak). Mivel volt ring, voltak kesztyűk és fejvédők: aki akarta
kipróbálhatta
magát.
Életkor és súly alapján párba álltak a fiúk-lányok és a felnőttek is, és Jakab
Zoli időmérése, Babós
Laci, Albert
Feri„ringsegédi”
tanácsai, Libor
Roland asszisztenciája mellett 3X1, illetve 3X1,5 percben kipróbálhatták, milyen az:
szorítóban állni? Babós Laci a ringsarokban nagyon jól együttműködött Pécsiné
Melindával. A szemben álló felekre – testi épségükre, arra, hogy ne verekedjenek,
hanem valóban „csak” kipróbálják mit is jelent szabályosan küzdeni – Mester Sándor
vigyázott, és ő is hirdetett „eredményt” ( a rendezvény jellege miatt, ahol csak lehetett
természetesen a vetélkedés döntetlen lett!), bemutatta a szereplőket, és természetesen

kommentálta a „meccseket”, beszélt az ökölvívásról, a sportról és ajánlotta az
egyesületeket az érdeklődőknek! A halasi sportolók nagy sikert arattak mind
teljesítményükkel, mind pedig hozzáálásukkal, nyitottságukkal és segítőkészségükkel.
14 pár állt össze, sokan ekkor jöttek rá, mennyire hosszú is tud lenni az a háromszor
egy, másfél perc…volt, aki a ringben fogadta meg, hogy „Eldobom azt a rohadt
bagót!” (-remélhetőleg, legalább csökkenti!?). 9 éves volt a legkisebb és 47 a
legidősebb próbálkozó. Végül mindenki egy „Oltalom Sportnap – Fair Play” feliratú
érmet
kapott.
A program végén aki akarta kipróbálhatta magát a halasi srácok és az újpesti bokszoló
hölgy ellen. Természetesen a „profik” elsősorban védekeztek, és „lábon mozogtak”.
Senki sem sérült meg, senki sem került padlóra, senkinek nem eredt el az orravére,
senki sem maradt adós,…és a végén mindenki kezet fogott ellenfelével.
Beszámolók
a
rendezvényről:
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=514621#null
Pompon lányok a
hajléktalanszállón
BELFÖLD
NÉPSZAVA
online
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=115321%3Aspor
t-a-ftoett-utcaban&catid=9%3Avendegek&Itemid=66
Sport a fűtött utcában galamus.hu
F/3: 2012-01-29. A „Szpartak Legendái Emlékére”Nemzetközi

Ökölvívó Emlékverseny
Szabadka, Városi Sportcsarnok A lassan több mint fél évtizede újra élő sportbaráti kapcsolat keretén belül hívták meg
a Spartac Suborica ökölvívói a Halasi Box Club versenyzőit arra a tornára melyet a hét
végén rendeztek a város sportcsarnokban. A meccsek előtt felsorolták az egyesület régi
kiváló ökölvívóit, azokra, akik már nincsenek közöttünk egy perces néma
tiszteletadással emlékeztek. Előzetesen aggódtak a nézőszám miatt, hiszen azon a
délutánon került sor a férfi kézilabda, vízilabda EB. és az Austral Open tenisztorna
döntőire, melyekben mindben szerb érdekeltség volt.
Ennek ellenére sokan látogattak ki a rendezvényre.
Résztvevő csapatok:
Külföldiek:
BK Borovo Vukovár (Horvátország) - Halasi Box Club (Magyarország) - 4 versenyző,
edző: Lehoczky László
Szerbia: BK Koprivnica - Carnok Vrbas - Sajkasi Zabalj - Lupus Novi Sad - Spartac
Subotica
Összesen 12 összecsapásra került sor.
Gépi pontozással, meghívásos, irányított párosítással rendezték meg a tornát. Jó
meccsek voltak, mindössze két összecsapás nem ment végig.
4 szerb (Saric Radisa - AIBA, Zmukic Zejlko - AIBA, Panic Milovan -National és
Pitic Elvir - National) mellett 1-1 horvát (Ramai Naim - AIBA) és magyar (Csikai
István -EUBC )bíró működött közre.
VBS Delegátus, zsüri elnöke: Martin Vizi - Temerin
A magyar versenyzők eredményei:
7. pár, junior 54.kg.: Takács Ákos – Milan Osadovski (Sajkas Zabalj).

Ákos közel egy éve nem volt ringben. Ellenfele magasabb, erősebb felépítésű fiú volt,
rohamozott. Ákos kivárt, kontrára játszott. Szépen helytállt, de a kiesést nem tudta
pótolni, végül is 6:1 arányú pontozással maradt alul. Az első menet döntetlen volt, a
másodikban minimális szerb fölény, Ákos a véghajrában maradt alul. Mint kiderült
Takács Ákos nagyapja - Torontáli néven - is egyike volt a „legendáknak”, volt
többszörös jugoszláv válogatott bajnoki helyezett (a jugó ökölvívás fénykora idején!).
8. pár női ifi. 63 kg.: Kozma Anita – Marija Pavlov (Sajkasi Zabalj).
A szerb lány egy súllyal lejjebb az európa-bajnoki cím védője. Harmadszorra csaptak
össze a lányok. Első alkalommal Anita győzött, utána Pavlov visszavágott. A szerbek
kérték ezt az összecsapást. Pavlov magabiztosan kezdett, de Anita szenzációsan
bokszolt. Egyenesekkel megállította, majd keményen visszaütött. Végig irányított,
sokkal jobb volt ellenfelénél. A végén – harmadik menetben – nagyot finiselt. Ekkor
jött a meglepetés: Három menetre írták ki az összecsapást, azután már a ringben derült
ki, hogy még egy menet van ( „a szerb technikai delegátus kérte”, „a válogatott
érdeke” stb…). Féltettük Anitát, de kár volt! „Felszívta magát” és oktatott. A horvát és
a magyar bírónál győzött, a szerb bíró magasan Pavlovnak adta a meccset. A gép –
kombinált összesítéssel - döntetlent „hozott ki”, de segédpontokkal Winner: Kozma! A
műsorközlő bejelenti a zsűri döntését: Döntetlen!
10. pár: felnőtt 56 kg.: Jakab Zoltán – Maric Zoran (Borovo Vukovar).
Zoli volt az idősebb, de a horvát fiúnak volt több meccse. Zoli magasabb, ellenfele
erősebb fizikailag. Zoli szurkál egyenesekkel, Maric feje „rezeg”, rendre belegyalogol!
Jakab nagyon szép, technikás ökölvívással, a második és a harmadik menetet símán
nyerve győz 10:4-re! Ésszel kerekedett ellenfele fölé, volt türelme kivárni annak
hibáját, nem tapadt le, sokat mozgott, jól bokszolt!
12. pár, felnőtt 69 kg. Albert Ferenc – Kukic Strahinja (Sajkasi Zbalj).
Albert Feri egy rutinos, csapatbajnokságon edződött ellenfelet kapott, élete első felnőtt
mérkőzésére. Az ellenfél érezte, hogy erővel nem bírja, ezért fogott, dulakodott. Feri
az egyik szerb és horvát bírónál nyeri az első menetet, a másik szerb az ellenfelének
adja azt. A második menet kiegyenlített.A sokat dulakodó Strhainjának a bírók is
"bedőltek" Ferit intették fejelésért, holott az ellenfele nyomta le a fejét! Hatalmas
adok, kapott csata volt. Feri szépen helytállt, nagyon keményeket ütött vissza, sajnos
néha ott maradt, nem lépett el, nem tudott kontrázni. A rutinos ellenfél ellen minimális
különbséggel veszített a halasi srác.
Összességében jó rendezvény volt, sok nézővel. A házigazdák mindent megtettek a
megfelelő körülmények biztosításáért. Nem ők „nyomták” a versenyzőiket – nincs is
rá szükségük, hiszen nagyon jó bokszolóik vannak -, a „helyi érdek” dominált
esetenként. Kozma meccse után a kompjuter-kezelő maga adta át a pontozólapot, amin
„némi eltérés” mutatkozott a kihirdetett eredményhez képest.
A torna végén köszöntötték az elmúlt év legjobb szabadkai bokszolóit és különdíjakat
adtak át.
A „legjobb külföldi versenyző” címet Jakab Zoltán kapta meg.
F/4. 2012.03. 01-04. Énekes István Emlékverseny Budapest:

Kertész Kovács Ádám harmadik lett, a későbbi bajnoktól kapott ki, az egyetlen volt
aki végigállta vele a 3 menetet. Ellenfele: Sarkadi ebben az évben – ifiként –
megnyerte a felnőtt magyar bajnokságot is!
F/5: 2012. 03.18. Női válogató mérkőzés Budapest:
Kozma Anitát, Kozma Beát és Kocsis Anettet hívták be.
F/6. 2012. 04.22. BOXING1 –Komárom
Fantasztikus sikert ért el Babós László, a Halasi Box Club versenyzője, aki élete első felnőtt
mérkőzésén lépett szorítóba ma este Komárnoban. Egy nemzetközi csapatbajnoki találkozón,
a Spartac Subotica színeiben Laci legyőzte neves ellenfelét, Bölcskei Csabát.
Mint ahogy arról délután beszámoltunk egy nagyszabású, rangos nemzetközi csapatbajnoki
sorozaton szerepelhet Babós László, a Halasi Box Club kiválósága. Laci a Spartac Subotica
színeiben lépett szorítóba ma kora este Komárnoban, a helyi egylet egyik legjobbja ellen. A
neves ellenfél, Bölcskei Csaba volt talán esélyesebb, mert a halasi fiú még nem bokszolt
tétmeccsen felnőttek között. Ennek ellenére Bölcskeinek esélye sem volt a HBC tehetsége
ellen és Babós Laci nagyszerű győzelmet aratott tovább öregbítve ezzel a halasi ökölvívás és
a város hírnevét.
Jáger Levente
http://halasmedia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2716:babosfantasztikus-sikere&catid=3:hirek&Itemid=1

F/7. 2012. 05.06. Vecsés Bizalom kupa forduló:
Babós László, Balázs László győznek, Albert Ferenc vereséget szenved. Kovács Anett,
Kertész K. Ádám .s Kozma Anita nem kap ellenfelet.
F/8. 2012. 05.12. Szabadka Boxing1
Babós döntetlene galántai ellenfelével, úgy, hogy délelőtt ballagott!
Szabadkán vett részt orvosi vizsgálaton, majd Kiskunhalasra jött, majd hazautazott és
itt volt saját ballagási ünnepségén. Este ismét a vajdasági városban volt, ugyanis
ringbe lépett a helyi Spartak színeiben egy nemzetközi mérkőzésen. Babós Lászlónak
nehéz, de eredményes szombatja volt. A Boxing” nemzetközi csapatbajnokság újabb
fordulóját rendezték szombaton. A Spartak Subotica találkozott szlovák ellenfelével,
hazai környezetben. A Szabadkában szerepelt Babós László, a Halasi Box Club
válogatott versenyzője is, aki a közelmúltban győzelemmel bizonyított új csapatában.
Este hétkor állt ringbe úgy, hogy aznap délelőtt már egyszer járt a vajdasági városban,
majd visszautazott Halasra, a saját középiskolai ballagására. Az emelkedett pillanatok
után ismét autóba ült és vissza Szabadkára. Laci mindezekkel együtt remekül szerepelt
a szlovák Patrik Polák ellen, az első menetet meg is nyerte. A folytatás az ellenfélé
volt, de a bírók döntetlennek ítélték az összecsapást. Mindenesetre a halasi fiú
teljesítményével maximálisan elégedettek voltak a jelenlévő szakemberek. A HBC
tehetsége tovább öregbítette a sportág, a klub és Kiskunhalas hírnevét.
Kép-szöveg: Jáger Levente
F/9. 2012. 06.02. Bornemissza emlékverseny:

Fodor Álmos bronzérmes.
F/10: 2012.06.10. Nemzetközi MMA Gála Pécs
Kozma Beáta – mint válogatott kerettag – bemutató mérkőzést vív.
F/11. 2012.06.23. Junghaus Gsuztáv emlékverseny – Taksony
Fátyoé László KO-val győz, Babós László, Kozma Anita és Albert Ferenc szintén
győz. Fodor Álmos, és Kertész-Kovács veszít, Kozma Bea ellenfél nélkül bajnok.
F/12. 2012. 07.05-09. Szerb nemzetközi viadal – Trstena
Kozma Anita és Kozma Beáta a csapat tagjai voltak. Egy-egy győzelem és egy-egy
vereség.
F/13.2012.07.06. Matyó kupa – Mezőköved
Babós László, Fodor Álmos, Kertész-Kovács Ádám és Albert Ferenc bajnok, Farkas
István második. Babós a torna legtechnikásabb versenyzője!
F/14. 2012. 08.18. Halásztelek, meghívásos mérkőzés
Nyer: Babós László, Albert Ferenc, Fodor Álmos döntetlen, veszít: Tamási Teofil
(első meccse, de szépen helytáll), Kertész-Kovács Ádám és Kozma Bea sérülés miatt
feladja! Sajnos Beának ez a – láb sérülés kettétörte az évét, nem talált magára utána,
pedig nagyon jól indult, kerettag volt!
F/15. 2012. 08.25. Cegléd – Bizalom kupa forduló
Győz: Fodor Álmos, Polyákovics Balázs, Kozma Anita, Tamási Teofil (bemutató) é
Kertész-Kovács Ádám, Babós nem kapott ellenfelet, Albert Ferenc és Hochbold Judit
vereséget szenved.
F/16 . 2012. 09.15. XII. Testvérvárosok kupája – Kiskunhalas
XII. Testvérvérosok kupája - Nemzetközi ökölvívótorna
Kiskunhalas, 2012. szeptember 15. - Bibó István Gimnázium Horváth István
Sportcsarnoka
Résztvevő csapatok:
Spartak Komarno (SVK), Spartac Subotica (SRB), Hórmezővásárhely HÓD), Varjú
Boksz Klub (VAB), Kecskeméti SC (KSC), Szegedi Boksz Club (SZB), Tiszakécskei
VSE (TVS), Tápiómente Ökölvívó Egyesület (TMÖ), Bajai Felsővárosi DSE
(FÖS),Halasi Box Club (HBC).
Nézők száma: 200 fő
Versenybíróság:
Elnök: Nacsa József, a Magyar Bíróbizottság vezetője, elnökhelyettes: Szűcs
Veronika, olimpiai bíró. Vezet, pontoz: Bende Szabolcs II.osztályú bíró, Csikai István
EUBC, Füredi János II. o.b., Fodor József II.o.b., Gálos Tamás I.o.b., Szalkai Edina
I.o.b.
Versenyorvos: Dr. Ördögh Csaba

Tájékoztató: Mester Sándor
Adminisztráció: Sárkány Anna, Molnár Solti Judit, Molnár Solti Melinda.
A versenynek külön aktualitást adott, hogy 65 éve alapította meg Csenki Ferenc
az első halasi ökölvívó klubot, és 15 éve indult újra a halasi ökölvívás Halasi Box
Club néven! A versenyen több kiváló halasi ökölvívó részt vett, közülük többen
díjat is adtak át: Halász Péter az 1947-es csapat alapító tagja, későbbi kiváló
nehézsúlyú, Obendorf József akinek Kajdi ellen mérkőzésére máig emlékeznek,
sok csb hőse volt, Faragó Lajos, Viszmeg Sándor, Kiss Sándor, Pozsonyi László,
Komlós Károly, Mókus László...és még sokan mások.
A szlovák, szerb és magyar himnusz meghallgatás után Gyovai István Kiskunhalas
polgármestere köszöntötte a résztvevőket.
A megnyitó után a rendezők virággal köszöntötték Szűcs Vera bírónőt, aki
sikerrel képviselte hazánkat a londoni olimpián, mint versenybíró.
14,00-tól kezdődtek a mérkőzések.
Előre látható volt, hogy a halasiaknak nem lesz könnyű dolguk. Babós és Kertész
Kovács nem kapott ellenfelet, Farkas Pistának és Albert Ferinek egy súllyal feljebb
kellett indulnia. Végül is Babós „beugróként” a kecskeméti Lakatos Róbert (az előző
évi felnőtt magyar bajnok és felnőtt válogatott kerettag, EB és VB ötödik) lett az
ellenfele, Farkas Pista szintén beugróként a kétszeres ifi és kétszeres felnőtt magyar
bajnok Lakatos István ellen bokszolt….Babós ráadásul sérülten.
Fodor Álmos betegség miatt közel két hetet hagyott ki, Takács Ákos sportsérülés miatt
csak félgőzzel edzhetett, Kocsis Anett iskolai elfoglaltságai miatt hagyott ki. No, de
nem folytatjuk a sort, ezek olyan tények, amikkel szembe kell nézni, és valószínűleg
más csapatoknál is voltak problémák, csak azokat mi nem ismerjük.
Eredmények:
Felnőtt férfi: Farkas István (HBC) - Lakatos István (KSC). Farkas Pista
nagyszerűen helytállt. Az első két menetben „partiban” volt, nagyon jól mozgott,
ellépett, visszatámadt. A harmadik menetre lemerevedett, letapadt és sok felesleges
ütést kapott. Egyhangú pontozással maradt alu, de nagyon szépen bokszolt, 48 helyett
52 kilóban!
60. kg. Babós László (HBC) – Lakatos Róbert (KSC). Megtelt a nézőtér
(előrehozott meccs volt, hiszen a két Lakatosnak családi elfoglaltság miatt utaznia
kellett, de „elterjedt a városban”, hogy „jó meccs lesz a Bibóban”!). Két egyenrangú,
kiváló bokszoló küzdött egymással. Laci odaállt vállalta a nyílt sisakos csatát, kontra,
ellentámadás, trükk, kemény egyenesek. A meccs közepétől egyre inkább a halasi srác
irányított, átvette a kezdeményezést. A második menetben számoltak Lakatosra!
Tombolt a halasi közönség. A harmadik menetben mind a két srác egy lapra tett fel
mindent, de – szerintünk – Babós jött ki jobban a belharcokból. Eredmény: 3:2
Lakatos javára…..A „nagyobb név” győzött. A többség nem értett egyet a döntéssel,
de – sajnos – 3 bíró elég volt…Sajnáljuk!

Bemutató 40 kg. Tamás Teofil (HBC) – Merész Patrik (SZB).Szépen
mozogtak a 12 éves ökölvívópalánták, Patrik bátrabb volt, ezzel meg is nyerte a
meccset, de Tamás előtt is szép jövő állhat!
Bemutató 31 kg. Zuró Zsolt (TMÖ) nyer egyhangú pontozással a vásárhelyi
Snobh Dávid ellen.
Serdülők:
41,5 kg. A tápiómenti Zúró Mihály korát meghazudtoló érettséggel bokszolt a
szegedi Gál Konrád ellen. Nagyon jó meccset vívtak a srácok, a Zúró egyhangú
pontozásos győzelme megérdemelt.
44,5 kg. Fodor Álmos (HBC) – Arifovic Denis (SRB). A szabadkaik mindig
nagyon jó bokszolókat hoznak. Most is ez történt. Álmos nagyon szépen
kezdeményezett, irányított, változatos ütésekkel operált, de Arifovic kontrázott,
visszavert, és a második felében a meccsnek átvette z irányítást. Álmos nagyon akart,
és ebbe kicsit talán bele is görcsölt, így kis különbséggel, megosztott 4:1 arányú
pontozással alulmaradt. Nincs miért szégyenkeznie, jó meccsen, jó bunyót mutatott a
hazai közönségnek.
Juniorok:
57. kg. Takács Ákos (HBC) az új halasi generáció egyik legtehetségesebb
tagja. Az elmúlt másfél évben kereste, keresi a helyét. Nagyapja Torontáli Antal
éveken keresztül a „nagy” szabadkai Spartak meghatározó bokszolója volt. Ákos
időnként nehezen birkózott meg az esélyesség terhével. Pár hónapja újra komolyan
veszi az edzéseket, reméljük szorgalma és kitartása eljuttatja oda, ahova méltó
tehetsége alapján. Körmendi Balázst (VAB) a gong után lerohanta, fél perc és repült a
törölköző. Szép volt Ákos!
60 kg. Sabo Florián (SRB) – Simon Krisztián (FÖS) eredmény 3:2. De nagyon
jó mérkőzés volt. A többszörös szerb bajnok ellen Krisztián szépen helytállt!
60 kg. Dellei Ákos (SZB) – Farkas Szilárd (KSC). Farkas kemény egyeneseit az első
menet végéig állta szegedi ellenfele. Szilárd döntő fölénnyel nyert.
63. kg. A szegedi Lengyel Andor ellen a második menetben feladja Oláh Zoltán
(VAB).
75. kg. Arató Jónás (KSC) egyhangú pontozással nyer Balogh Joel (SZB) ellen.
Női mérkőzések:
48.kg. Hachbold Judit (TVS) küzdelmes meccsen 3:2-re nyer a vásárhelyi
Károly Dóra ellen
48. kg. Víglási Alexandra (VAB) egyhangú pontozással veszít a szegedi Gál
Mónika ellenében. Alexandra egy korcsoporttal fiatalabb versenyző, szépen helytállt,
de Mónika egyértelműen jobb volt.
57. kg. A szlovák nagyon kemény és hajtós Mészáros Adriána lerohanta a
halasi Kovács Anettet. Anett a meccs elején szépen megállította, kontrázott, lassan
átvette a kezdeményezést. Sajnos a meccs végére elfogyott az ereje, újra a komáromi
lány támadott, és ezzel nyert is (5:0). Anett megfelelő edzésmunkával és kondival szép
jövőre lesz képes.

60.kg. A harcos, nagy ütő Diana Kulinova (SVK) símén nyert Németh
Annamária (TMÖ) ellen.
64. kg. Kozma Anita „kell a meccs” jelszóval visszafogottan kezdett Varga
Melinda (TVS) ellen. Melinda felbátorodott, kinyílt és támadott. Aztán a második
menettől Anita gyakorlatilag azt csinált a ringben, amit akart: kettős, hármas ütések,
kontrák, kiugratások. SZÉP ökölvívást mutatott, nem akarta idő előtt befejezni, jó
meccsen egyhangú győzelme megérdemelt volt!
Férfiak
Ifjúságiak
56. kg. Csonka Mário (SVK) nagyot bokszolt a kecskeméti Szabó Konráddal.
Egyhangú szlovák győzelem, de a kezdő Szabó meglepően nagy küzdelemre
kényszerítette a többszörös szlovák bajnokot!
56.kg. A nap – Babós utáni – másik legnagyobb érdeklődéssel várt küzdelme:
Az Európa-bajnok, többszörös magyar bajnok Herczeg Norbertet (KSC) pár hete
Kőszegen megverte a nagyon jó bunyós bajai Gálos Roland. Akkor sokan vitatták az
eredményt, így most a két edző megállapodott a visszavágóban. Igazi ökölVÍVÁS volt
amit a srácok bemutattak! Gyönyörű és izgalma meccs! 4:1 arányban nyert Gálos
Roland.
60. kg. A BoxingOne sorozatban is induló (bár ott többek között Babóstól is
vereséget szenvedő), rutinos szlovák Bölcskei igazi adok-kapok csatában alulmaradt a
kecskeméti Farka Richárddal szemben.
64. Sisulák Mario (SVK) veri 4:1-re a korábbi ceglédi, mára kecskeméti
Makula Sándort.
69.kg. Kemény ütésváltásokkal tarkított mérkőzésen nyera vásárhelyi Bába
József 4:1-re a szegedi Barta Tibor ellen.
69.kg. Úgy indult, hogy a szlovák Lukas Komancik símán veri a tápiómenti
Szalontai Zoltánt. Szalontai azonban nem így gondolta, hajrával megszerezte a
győzelmet (Komancik-Szalontai 1:4)
Felnőttek:
75.kg. A halasi Albert Ferinek nem volt ellenfele 69 kilóban. Vállalta a
tápiómenti Molnár Zsolt ellen a mérkőzést. Molnár ráadásul jobb eredményességi
mutatóval is rendelkezett: 34 meccse volt 24 győztes, Albert 32/20 és magasabb is volt
Ferinél. Aki azonban látta már Albertet bokszolni az tudja, hogy soha senki ellen nem
adja fel. Most is ez történt. Hatalmas nagy csatában előbb lebontotta Molnár fedezékét,
átvette az irányítást és a véghajrában szinte már eljutott a kiütésig. Végül 4:1 arányban
a halasi fiú győzött, megérdemelten! Feri meccsét megnézte a szabadkai klubelnök is,
elismerően nyilatkoztak róla. Lehet, hogy újabb halasi lesz a BoxingOne
csapatversenyben?
75.kg. A nagyon erős, nagyütő Norbert Studenic (SVK) a gong után azonnal
eltalálta a kécskei Kozák Róbertet, akinek felrepedt a szemöldöke, és az orvos
leléptette a magyar fiút.
Csapatverseny – Különdíjak:

Kupa kiírása: párosításkor a csapatvezetők kijelöltek 3-3 versenyzőt, akinek az
eredményét kéri figyelembe venni. (Így döntöttük el azt, hogy nem az „indulók
száma”, hanem a minőség és a taktikai megfontolás legyen a döntő!) Pontok: győztes:
10 pont, döntetlen: 7 pont, vesztes: 5 pont. Egyik versenyző „joker” jelölés: győztes
pontjai duplán számítanak. Idő előtti győzelem: + 3 pont, idő előtti vereség: - 3 pont.
Azonos pontszám esetén a több felnőtt győzelem, utána több ifjúsági stb. dönt.
III. helyezett: Spartak Komarno 38 pont
II. helyezett: Halasi Box Club 43 pont (1 felnőtt bajnok)
I. helyezett: Kecskeméti SC
43 pont (2 felnőtt bajnok)
Legeredményesebb edző:Konkoly István (KSC)
Díjazás:
- Minden résztvevő oklevelet kapott a bajnokok érmet.
Különdíjakat
- legtechnikásabb serdülő versenyző: Zúró Mihály - Tápiómente ÖSE
- legtechnikásabb junior versenyző: Sabo Florian - Spartac Subotica
- legtechnikásabb ifjúsági versenyző: Farkas Richárd – Kecskeméti SC
- legtechnikásabb felnőtt versenyző: Lakatos István – Kecskeméti SC
- legtechnikásabb női versenyző: Kozma Anita Halasi BC
- a legjobb halasi versenyző: Albert Ferenc
- legjobb külföldi versenyző: Csonka Mario Spartak Komarno
- a „nap mérkőzése” mindkét résztvevője: férfi 60.kg. Babós László – Lakatos
Róbert

A Volt Halasi Ökölvívók Baráti Köre kiadta:
Kincses György emlékdíjat:
- A legjobb 60 kg-os illetve alatti versenyzőnek: Gálos Roland – Bajai
Felsővárosi SE
Díjat átadta: Szabó Lajos klubelnök és Rostás László a CÖ elnöke
A versenyen megjelentek Kincses György gyermekei is.
A HBC és Mester Sándor gyűjtést indított a volt kiváló ökölvívó sírjának
rendbetételére. A meccsen 15 000 forint adomány gyűlt össze!
Csenki Ferenc emlékdíjat:
- A halasi ökölvívás támogatásáért: Pozsonyi László Kiskunhalas, volt ökölvívó,
vállalkozó
- Kiemelkedően sportszerű, példaadó hozzáállásért (edző, versenyző, sportvezető
kaphatja) : Gálos Tamás edző – Baja
A díjakat – Csenki Ferencet ábrázoló bronz portrét – Kozma Anita a
HBC válogatott ökölvívója készítette!! Anita képzőművészeti
középiskola tanulója.
Díjakat átadta: Varsányi Vera Csenki Ferenc unokája, .s Szabó Lajos
klubelnök

A halasi ökölvívóknak a sportbarátságért és az elmúlt évek eredményeiért:
- Díszkupát adott át Gálos Tamás a bajai egyesület nevében
- Ajándéktárgyat:
o Szalkai László a hódmezővásárhelyi egyesület nevében
o Győrffy György a Spartak Komarno nevében
A verseny után jubileumi gálavacsorára került sor. Itt köszöntötték a régi sportolókat,
segítőket, támogatókat.
Különdíjat kapott eredményes edzői munkája elismeréséül Lehoczky László aki
15 éve edzi a srácokat anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Kedves gesztus volt, amikor a jelenlegi sportvezetés tagjai megköszönték a feleségek,
társak támogatását – és türelmét – egy, egy csokor virággal.
Külön megköszönték a támogatást Kiskunhalas városnak, a Felsővárosi Általános
Iskolának, a II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskolának, a Bibó István
Gimnáziumnak, a HALASMÉDIA szerkesztőségének, a Bernáth Lajos
Kollégiumnak.
Emlékérmet adományoztak többek között:
Halász Péternek, Dr Viszmegh Sándornak (a ’47-es alapító csapat tagjainak),
Gregó Sándor, Klein Imre, Kerekes Katalin nyugalmazott iskola igazgatóknak,
Dr. Gyurcsik Klára orvosnak és Sárkány Anna, Molnár Solti Judit, Molnár Solti
Melinda versenyadminisztrátoroknak,
Tóth István, Jáger Levente, Sebestyén István, Csala Mónika, Kovács Iván és
Anda Péter újságíróknak, fotóriportereknek, szerkesztőknek,
Juhász Gábor külkapcsolati referensnek
Győrffy Győrgy komáromi, Szalkai László vásárhelyi, Jerzy Galara nowy-sacz-i
és Antelj Tomislav szabadkai sportvezetőknek
Csikai István, Pályi Sándor és Szabics László versenybíróknak….és másoknak.
A résztvevők nevében
Juhászné Czinkóczi Éva elismerését fejezte ki azért, hogy a halasi ökölvívás
évtizedek óta ad lehetőséget nehéz sorban élő fiataloknak a kiemelkedésre, a
sikerélményre, azért, hogy a sport motivációt, öröm és sikerélményt ad sok diáknak,
akik számára néha ez az egyetlen mód a kitörésre. Pedagógusként, több volt ma
sikeres ökölvívó volt tanáraként látja, látta, hogy „jó kezekben vannak” a fiatalok.
Rostás László a cigány önkormányzat elnöke a toleranciát, a
megkülönböztetés nélküli befogadást emelte ki, ami esélyt adott mindenkinek, aki
tehetséges, hogy megmutassa magát, megmutassa miben jó, miben tudja és akarja a
város jó hírét szolgálni!
A vacsora – melyen a támogatók által felajánlott birka és vaddisznóhús szolgálta a
testi megújulást, és szülők, nagynénik, ismerősök finom süteménye a kedélyes
beszélgetést – vasárnapba nyúlt…
Köszönjük!

1947 – 2012. az pontosan 65 év!
1997 – 2012. az pontosan 15 év!
1947 – 2017. az pontosan……?

Testvérvárosok Kupája - Támogatóink
Tombola tárgyakkal az alábbiak támogatták a rendezvényt:
Aphrodité szalon, Asztalos Tímea, Bo-Bo shop és ajándékbolt, Bács Gazda-Coop
Kft, Déli Városkapu Kft., Halasi Box Club, Halasthermál Kft., Halasi Borászati Kft.
Szőke Pincészet, Halasi Csipke Közalapítvány, Haldorádó horgászbolt. Mentha
természet boltja (Halász Balázs), Hírmondó Videotéka, Kardos Renáta, KB
AUTOTEAM Kft., Kerékpár- és Motoralkatrészbolt (Kossuth utca). Kert-Lakás
Galéria. Kertvárosi HÚS-ABC . Komlós Károly. Krausz és Társai Műszaki Áruház
,Kultúrcikk Kisáruház, Mókus László, Papp Zoltán, Pozsonyi László, Szanyi Johanna ,

Szerencsés Nóra, Thorma János Múzeum, Tulipán Ajándék Bolt, Városi Virágbolt,
Varsányi Család , Vasbolt (Kiskunhalas Szent Imre utca),
További támogatást kaptunk Kiskunhalas Város Önkormányzatától is.
Köszönjük szépen!!!!

F/17. 2012. Serdülő Országos bajnokság: - Vecsés:
Sajnos mind a két versenyzőnk vereséget szenvedett: Polyákovics Balázs és Fodor
Álmos egyaránt helyezetlen maradt.
F/18. 2012. 09.24. BOXING1 forduló Szabadka
Újra halasi versenyző a BoxingONE-ban
A következő szezon első BoxingOne nyitómeccsére a győri Patent Gladiátor és a
Bokserski Klub Spartak Subotica Volves csapatai között gyönyörű környezetben a
négycsillagos Hotel Galeria Subotica ötemeletes átriumában került sor. A szabadkaiak
színeiben a 60 kilós halasi Babós László is indult. Laci egy héten belül találkozott a
felnőtt magyar bajnok KSC-s Lakatossal és a tavalyi ifibajnok Sinkóval. A találkozót
kiélezett küzdelemben a Szabadkai "Farkasok" nyerték. Laci - akit több halasi
szurkoló is elkísért - minimális különbséggel alulmaradt, de nagyon jó benyomást
keltett. A szabadkai közönség megtapsolta teljesítményét. A kicsit győriízű beszámoló
szerint: " Könnyűsúlyban a kiskunhalasi Babos László képviselte a szabadkai csapatot,
míg a „Gladiátorokat” Sinkó Zoltán. Nagyszerű párharc volt a 60 kilós mérkőzés,
Sinkó fokozatosan növelte fölényét, amely a harmadik menet elején csúcsosodott ki.
Babos ekkor számos nagy pofont benyelt, több át is szaladt rajt. Sinkó sima győzelmet
aratott. (4:2) " Lehoczki edző és Babós Laci szerint: Laci kicsit enerváltan kezdett,
fejben nem volt ott, lassan melegedett be, az első menet elúszott, utána kellett
kapaszkodni, és ehhez bizony kockáztatni kellett, ami néha azzal járt, hogy Laci
kinyílt. Nem kapott nagy ütést, de több tiszta becsúszott. Végül is minimális arányban
alulmaradt. " Laci nagyon lelkizős tipus. A múlt héten a Testvérvárosok kupáján
leütötte Lakatost, akire - a jelenlegi felnőtt magyar bajnok! - számolni is kellett a 2.
menetben, végig fölényben volt, mégis a kecskeméti fiút hozták ki győztesnek. A
héten intéződött el iskolájában a szakmaváltása, ami nem ment könnyen. Sinkóval
tavaly az ifiOB döntőjét bokszolta, utána sokan/sokáig vitatták/vitattuk az eredményt
Most benne volt a bizonyítási vágy, legörcsölt kissé! DE! Nagyon jó meccset csinált a
két fiú! Mind a kettőnek GRATULÁCIÓ JÁR! Szép volt !
Részletek és képek is itt (www.boxingone.com)
Következő TV műsor: - SPARTAK Subotica vs. Patent GLADIATORS
2012 október 26. 22:00 DigiSport
F/17. 2012. 10. 06. Baja - meghívásos verseny
5 csapat, benne a szabadkaiak is. NC (non contest, 1-3 bíró) tipusú mérkőzés.
Lehoczky edző szerint: Kertész-Kovács, Albert Ferenc, Takács Ákos Heródek Péter
nyert, Lajter döntetlen.

F/19. 2012. 10. 13. Hódmezővásáhely – meghívásos torna.
12 csapat, csongrád és békés megyeiek. Tamás Teofil szép meccset vív Gál
Konráddal, 3:2-re alulmarad. Kertész-Kovács Ádám nem kapott ellenfelet, vállalta,
hogy egy 17 kilóval nehezebb helybeli versenyzővel küzd. Mindenkit meglepett Ádám
rohamozó stílusa, fölényesen vezetett is, amikor a harmadik menetben felrepedt a száj.
Fel kellett adni a mérkőzést. Akkor még nem tudtuk, hogy ezzel elszállt az ifjúsági
magyar bajnoki részvétel lehetősége is!
F/20.2012. 10.13. BOXING1 – Debrecen
Debreceni VSC – Spartac Subotica: Sajnos Babós László és Albert Ferenc egyaránt
kikapott. Babós a Hinger Gábortól, Albert Szilvásitól. Szépen helytálltak, de
alulmaradtak.
F/21. 2012. 10.18-21. Junoir országos bajnokság – Eger
Takács Ákos sajnos leállt a halasi versen után, nem volt kellőképpen edzésben, így az
első fordulóban szoros meccsen de kikapott.
F/22. 2012.11.03. BOXING1 – Galánta (SK) – Spartav Subotica
AHOGY ÉN LÁTTAM: Sabo Florian nagyon szép meccsen veri Ladislav Matust.
Flóri azt csinált a ringben, amit akart. A szlovák fiúnak már az első menetben vérzett
az orra, azt hittük nem lesz három menet. Sabó símán nyert.
Bacic Vanja végig hajtotta Tankot. Tanko is jó volt, kontrázott, ellépett, visszavert, de
végig Banja irányította a meccset. A helyi közönség belelkesedett, már győzelmet
látott, de az igazi ökölvívást ezen az estén Banja mutatta be.
60 kilóban Babós Laci is hatalmasat bokszolt Galántán a "helyi sztár" ellen, sokkal
jobb volt, azt csinált amit akart, szépen kontrázott, kiugratott, elmozgott,
keresztbevert...sajnos kevés volt: a bírók egy másik meccset néztek talán...(mögöttem
régi galántai bunyósok ültek, ők mondták a második menet után, hogy, ha nem üti ki a
Dávid a Babóst, akkor esélye sincs, a végén azt mondták: "Ez elment, kevesebb
bohóckodás, több bunyó, Dávid!"…..aztán kihirdették Zőld Dávid (Galanta)
„győzelmét”...mindenki a Lacinak gratulált, még a csecsenek is, akik a 81 kilós srácot
hozták, életükben először látták a halasi fiút, azt mondták: "Ocseny harosíj mologyec!"
- Nagyon jó fiú!) ....
Sajnos Kukic nem hozta el a könyvét, így a helyiek ajándékba kaptak két pontot, ez
később - mint kiderült - sorsdöntő lett. Mikulás Ferdinánd végig fölényben volt
Nemana Zavisic ellen. A szabadkai versenyző hátrált, ritkán próbálkozott, símán
elment a meccs. 75 kilóban a 17 éves, eredetileg 69 kilós Memetovic Denis megtette
amit tehetett a galántai Nikolas Hoang ellen. Ellépett, kontrázott, kivárt és a harmadik
menetre készült. Akkor leállt verekedni, de a szlovák fiú ellen ez akkor kevés volt és
későn jött. A jóval erősebb és rutinosabb Hoang egyhangú pontozással győzött. A 81
kilós Elsajev Mansur alig fél menetet töltött a ringben. Lerohanta a galántai Luksa
Eliast, három támadás, három számolás és vége! A szabadkaiak nagyon jók voltak az
alsóbb súlyokban (és a 81 kilóban - ez a Mansur ..ez bizony), de a közép üres maradt,
így elment a meccs 1 ponttal. A galántaiak jó fejek, jó házigazdák voltak, jól éreztük
magunkat...csak...No, majd tavasszal! .....
(Mester Sándor)
Beszámoló a B1 liga hivatalos weboldaláról:

A BoxingONE Championship – közép-európai amatőr ökölvívó csapatbajnokság
péntek esti mérkőzésén nem született meglepetés, noha a „Spartak Wolves” jóval
nagyobb ellenállást fejtett ki, mint azt előzetesen várni lehetett.
„Tomi Kid” Kovács Tamás csapata nagyon komolyan készült, hogy az idei első
otthoni mérkőzésükön megszerezzék a győzelmet, egyszersmind versenybe szálljanak
az valamelyik éremért. A szabadkaiak viszont a pénteki volt az utolsó szezonbeli
küzdelmük, nekik elsősorban a rekordjavítás lehetett a céljuk, hozzátéve, hogy
idegenben – finoman szólva – általában nem szoktak valami fényesen „muzsikálni”. A
csapatvezetők megbeszélése értelmében ez alkalommal kimaradt a nehézsúlyú
küzdelem, helyette 60 kg-ban rendeztek egy extra mérkőzést, junior korcsoportban.
Ezen a mérkőzésen Sabo Florian Ladislav Matus ellen küzdött, s nyert pontozással,
majd a szerbek az 56 kg-os mérkőzést is behúzták, ráadásul Vanja Bacic
„dzsókerként” lépett kötelek közé Viliam Tankóval. Hidegzuhanyként érte a
galántaiakat ez a kezdés, hiszen a vendégcsapat 5:0-ra elhúzott. A galántaiak
„dzsókere”, Zöld Dávid 5:3-ra módosította az eredmény, méghozzá a kiskunhalasi
Babos László legyőzésével. 64 kilóban nem került megrendezésre a Kukic Nemanja –
Patrik Rajcsányi összecsapás, mivel a vendégbokszoló nem hozta el a versenykönyvét.
Így viszont máris 5:5-ra alakult az állás. A felvidéki csapa ezt követően is lendületben
maradt, hiszen előbb Mikulas Ferdinand (69 kg) és Nikolas Hoang (75 kg) is
megszerezte a győzelmet a hazai csapatnak, amivel 9:5 –ra módosult az összecsapás
állása, vagyis a Galánta a 81 kg-os mérkőzés előtt eldöntötte a párharcot. Így aztán a
szerbek orosz bunyósa, Elsajew Mansur hiába nyert idő előtt Lukas Elias ellen, a
„Farkasok” már csak kozmetikázni tudták a vereségüket (9:7).
Eredmények mérkőzésről mérkőzésre
60 kg junior: Sabo Florian – Ladislav Matus 2:0
56 kg: Bacic Vanja (joker) – Viliam Tanko 3:0
60 kg: Babos László – Zöld Dávid (joker) 0:3
64 kg: Kukic Nemanja – Patrik Rajcsányi 0:2 (mérkőzés nélkül)
69 kg: Zavisic Nemena – Mikulas Ferdinand 0:2
75 kg: Memetovic Denis – Nikolas Hoang 0:2
81 kg: Elsajew Mansur – Lukas Elias 0:3
A B1 liga hivatalos weboldala a www.boxingone.com címen érhető el, ahol a friss
hírek mellett versenynaptár, televíziós program, exkluzív videók, fotógaléria, valamint
aktuális tabella is várja az olimpiai szabályrendszerű ökölvívás barátait. A liga
mérkőzéseinek összefoglalóit a DigiSport csatorna sugározza péntek esténként.
F/23. 2012. 11.15. Kincses György síremlékének avatása
A testvérvárosok kupája alkalmából kiadtunk egy felhívást, mellyel gyűjtést
kezdeményeztünk Gyuri, akkor már szinte nem is látható sírjának a rendbetételére. A
fecabook segítségével, a Petőfi Népe (Tapodi Kálmán) és a Halas Televízió (Jáger
Levente, Tóth István) támogatásával összegyűlt több mint 150 000 forint, amiből Papp
Csaba sírfaragó mester egy gyönyörű síremléket alkotott a halasi katolikus temetőben.
Az avatásra sokan eljöttek sporttársak, barátok, ismerősök. A megemlékezés után egy
kis kamarakiállításra és baráti beszélgetésre került sor a cigány közösségi házban.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574998225851099.149169.10000022781
2946&type=3

Kincses György (1963 – 2007) - pályafutása:
1977 – 1980 Kiskunhalas, országos serdülő bajnok, ifi OB.III. hely, válogatott
kerettag, győzelem a románok ellen Makón.
1981 – 1990. KSC.
1981-től folyamatosan válogatott, több, mint harminc mérkőzést vív nemzeti
színekben. 1982. junior magyar bajnok. 1983-88 között felnőtt válogatott. 1983. junior
EB. ötödik, ugyanebben az évben: Várna, felnőtt Európa-bajnokságon ugyancsak 5.
hely. Összesen öt magyar bajnoki címet nyert. Háromszoros felnőtt magyar bajnok /
1985-86 és 1988/, kétszeres ezüstérmes /1987 és 1989/. Állandó tagja a KSC NB. I.-es
CSB csapatának, öt évig csapatkapitánya. Mérlege: 264 mérkőzésből 218 győzelem, 7
döntetlen.
1990-93 között profi versenyző. - 1991-ben ő lesz Magyarország második világháború
utáni első profi bajnoka.
A meghívó:
Tisztelettel meghívunk minden kedves sportbarátunkat:
Kincses György volt válogatott ökölvívó, Európa-bajnoki helyezett síremlékének
avatására a kiskunhalasi római katolikus temetőbe, 2012. november 15-ére!
15.30-16.00 Gyülekező - 16.00 - Megemlékezés, virágok elhelyezése - 17.00 Kamarakiállítás - fotók, trófeák -, baráti emlékidéző a Cigány Közösségi Házban
(Kiskunhalas, Tó u. 36.)
A síremlék létrehozását támogatta:
Kiskunhalasi Cigány Önkormányzata, - Kiskunhalas város polgármestere, - Kincses
Krisztián, - Kincses Arnold, - Kincses Viktor, - Halasi Box Club, - Mester Sándor, László Sándor és családja, - Jekő Attila, - Pályi Sándor, - Kozma László, - Pozsonyi
László, - Szabó Lajos, - Volt Halasi Ökölvívók Baráti köre, - Pap Csaba kőfaragó,
Egyesületünk 2007-ben díjat alapított az emlékére:
A névadó: Kincses György (1963 - 2007)
Alapító: a Halasi Box Club elnöksége és a Volt Halasi Bokszolók Baráti Köre.
Alapítva: 2007-ben.
A díjat kapja: A Testvérvárosok kupája nemzetközi ökölvívótorna legjobb 60 kg-os
vagy az alatti versenyzője (Kincses György ezekben a súlycsoportokban bokszolt!)
A díjat odaítéli: A volt halasi bokszolók közül a versenyen megjelent, és a HBC
elnöke által felkért 3 fő, valamint a HBC elnöke és főtitkára.
Díjátadás: A verseny záróünnepségén, különdíjak átadásakor. A díjátadásra
meghívásra kerül Kincses György családja is.
A díj: Ökölvívó kupa, vagy trófea, a díj megnevezésével, az átadás időpontjával, méltó
kivitelben.
Eddigi díjazottak:
2008: - Pekanov Tamás (Kecskeméti SC) - 2009: - Varjú György (Kecskeméti SC) 2010: - Dobrádi Zsolt (Gyöngyösi RSE) - 2011: - Babós László (Halasi BC) - 2012: Gálos Roland (Bajai FSE)

F/24. 2012. 11.28. Női országos bajnokság – Hajdúszoboszló:
Kozma Beáta sérüléssel indul, Kovács Anett tanulmányai miatt hagyott ki sokat, így
nem meglepő, hogy kikapnak, helyezetlenek, Anita esetében az volt a kérdés, hogy
mikor kerül össze a válogatottban favorizált Csősz Nikolettal. A második fordulóban
mérkőztek. Lehoczki edző szerin Anita így elit női bronzéremmel zárta a magyar
bajnokságot.

F/25. 2012.14.04.08. Felnőtt férfi országos bajnokság – Debrecen
Fiatal csapatunk indult. Három elsőéves felnőtt és egy ifjúsági versenyző. Farkas Pista
és Kertész Kovács Ádám is a későbbi magyar bajnok ellen bokszolt. Pistát lerohanták,
így a mérkőzés idő előtt fejeződött be. Ádám viszont nagyot bokszolt Deél ellen,
felfigyeltek rá a jelenlévő szakemberek, dicsérték! Babós és Albert szintén alulmaradt,
így a tavalyi bronzéremhez nem sikerült másikat nyerni. De, ha a fiúkban van kitartás,
akkor bármi lehet.
Előttük a jövő!

F/26. Ajánló az internetről:
AndaPéter fantasztikus fotói a halasi versenyről (összesen 5 sorozat!):
http://www.andapeter.hu/index.php/fenykepek/halasi-esemenyek/120-testvervarosokkupaja-1-2012-09-15
Csenki Ferenc emlékdíj leírása és díjazottjai:
http://www.halasibox.hu/csenkiferenc.html
Kincses György sírjának avatása:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.574998225851099.149169.10000022781
2946&type=3
Képek a tavalyi közgyűlésről:
http://www.halasibox.hu/galeria/kozgyules2012/g03.html
Babós Komáromi meccséről:
http://halasmedia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2716:babosfantasztikus-sikere&catid=3:hirek&Itemid=1
Babós Laci a szabadkai BOXING’ nyitányán
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.535381613146094.140719.10000022781
2946&type=3

Ennyi volt a eredmények, események számszerű kimutatása.
Ezek mögött talán csak néha érzékelhető az a sok munka, ami a fiúk elvégeztek.
Azt hiszem köszönet és elismerés illet mindenkit, aki ebben a mai „tohonya”
világban vállalja az ezzel a szép, de nagyon nehéz sportággal együtt járó
lemondást, áldozatvállalást, és azt, hogy odaáll az ellenfele elé, kapja és adj az
ütéseket!
Köszönjük Farkas Pista klubunk színeiben végzett munkáját, családjának azt a
sok támogatást, amit nekünk és a srácoknak adtak! További sok sikert kívánunk!
Gratulálunk neki, nekik és edzőjüknek: Lehoczky Lászlónak, aki időt fáradtságot
és bizony pénzt nem kímélve végzi a munkáját!
Hajrá HBC!!

III.

Az előző évi feladatok teljesítése, várható feladataink erre az évre::

Az előző év, évek beszámolójánál el és el nem végzett feladataink számbavételénél már
kirajzolódtak a fő feladatok. ezeket lényegében kettővel (10. és 11. pont) kell
megtetéznünk:
A. 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,Kozma
Bea makacs sérülése, Takács Ákos sajnálatos időnkénti leállása megmutatta
mennyire hiányzik a közvetlen utánpótlás. Farkas nem Halason versenyzik
tovább, Albert már felnőtt, Kertész Kovács Ádám utolsóéves ifi volt, Kozma
Anita is lassan „idősödik”…KELL A JUNIOR ÉS A SERDÜLŐ
UTÁNPÓTLÁSRA FIGYELNÜNK. Be kell kapcsolnunk a „hobby bunyósokat”
is. Szépen dolgoztak a lányok is, sok eredményt hoztak. MEGÉRI – ahogyan ezt
évek óta mondjuk – A NŐI ÖKÖLVÍVÁSSAL IS RANGJÁNAK MEGFELELŐ
MÓDON FOGLALKOZNI.
 EZT NEM SIKERÜLT MEGFELELEŐEN KEZELNÜNK!
LÁTSZIK IS AZ EZÉVI EREDMÉNYEINKEN – MÉG HA
BESZÁMÍTOM
A
SAJÁTOS
KÖRÜLMÉNYEKET,
AKKOR IS ELMARADT AZ UTÁNPÓTLÁS ÉPÍTÉSE! A
LÁNYOK ÉRDEKLŐDÉSE NŐTT! SÉTÁLÓ KITTI
LEÁLLÁSÁÉRT KÁR, DE A TÖBBIEK SZÉPEN
TELJESÍTETTEK, ÉSVANNAK ÚJAK IS!

B. 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.
 JELENTŐS VÁLTOZÁS, HOGY ÖNÁLLÓ TERMÜNK
LETT
A
VOLT
KERESKEDELMI
ISKOLA
TORNATERMÉBEN
(VISSZATÉRÉTS
A
BÖLCSŐHÖZ!),ÍGY MINDEN NAP LEHET EDZÉS.
SOKAT DOLGOZTUNK A TEREM RENDBETÉTELÉN.
HA KIALAKUL, AKKOR KOMOLY ELŐRELÉPÉST
HOZHAT. LEHOCZKI EDZŐ TEHERMENTESÍTÉSE
NEM MEGOLDOTT. ÉLETET KELL VINNÜNK A
TEREMBE! FOLYAMATOS MŰKÖDTETÉS NEM CSAK
LEHETŐSÉG (HETI 5 EDZÉS!), FELADAT (KOMOLY
SZAKMAI ÉS ERŐNLÉTI MUNKÁRA ALKALMAS!),

HANEM
KÖTELEZETTSÉG
KÖLTSÉG KITERMELÉSE) IS!!

(REZSI,

BÉRLETI

1) Érezzük a bíróhiányt. Amennyiben mód nyílik rá célszerű lenne a volt
versenyzők közül valakivel bíróvizsgát tetetni, és legalább a régióban aktív
bíróként működni.
 NEM MEGOLDOTT TOVÁBBRA SEM. (KERTÉSZ
KOVÁCS ÁDÁM FOGÉKONY A GONDOLATRA!)
2) 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
SEGÍTETT
AZOKNAK
EZÚTON
IS
KÖSZÖNJÜK!!!)
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! KELEMEN EMESE KÉSZ AZ
EGYÜTTMŰKÖDÉSRE
–
BÁR
SPORTPSZICHOLÓGIAI
TAPASZTALATAI NINCSENEK – MEG KELL KERESNI AZ
EGYÜTTMŰKÖDÉS KONKRÉT FORMÁJÁT.

5) A 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. ÉLÜNK A FACEBOOK
ADTA LEHETŐSÉGGEL. SZERENCSÉRE SOKAN KÖVETIK
OLDALAINKAT:
•

https://www.facebook.com/groups/132512316814928/ Nyílt csoport
Ökölvívás, boksz, bunyó, minden ami az ökölvívásról szól - Ezen az
oldalon hírek, események, történetek, hivatkozások, jó linkek, címek...és
még sok minden más szerepel ami az "Öklészet nemes tudományához"
köthető.
Tagja lehet mindenki aki volt ökölvívó, aki most is ökölvívó, aki szeretett
volna ökölvívó lenni, aki szeretne ökölvívó lenni, aki sajnálja, hogy nem
lett ökölvívó, aki szereti és ismeri a jó ökölvívást, aki nem ismeri, de szereti
a jó ökölvívást, aki ismeri de nem szereti a jó ökölvívást, aki szeretné

•

•

megismerni, megszeretni és megérteni a jó ökölvívást...és mindenki más
is..
https://www.facebook.com/pages/Halasi-Box-Club/127516880650178
Amatőr sportcsapat Várunk és hívunk minden volt, jelenlegi és leendő
halasi bokszolót, azt aki szereti az ökölvívást, járt már halasi ökölvívó
rendezvényen, rokona ismerőse bokszolt Halason....
https://www.facebook.com/bokszolok.halasi?fref=ts Névjegy
Lakhely: Kiskunhalas Születési hely: Kiskunhalas

A LEGNAGYOBB ÖRÖMÜNK, HOGY
http://www.halasibox.hu/index.html CÍMMEL MEGLETT ÖNÁLLÓ
HONLAPUNK, MÁR AZ IFIBAJNOSÁG IDEJÉN, DE TÖLTJÜK FEL
HÍREKKEL, CSAK SAJNOS NEM MINDIG FOLYAMATOSAN!!!!
6) Továbbra is szorgalmazzuk a sportorvos kérdés megoldását, ehhez kérjük a
halasi képviselőtestület segítségét is. Gyurcsik doktornő már 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!
7) 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.
8) 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.
9) A testnevelők mellett az iskolaigazgatók, nevelési tanácsadó szakemberek is
„természetes szövetségeseink” lehetnek, kár lenne kihagyni a megnyerésüket,
meggyőzésüket. – RÉSZBEN MAGVALÓSULT! A JUBILEUMI
RENDEZVÉNYEN
SOK
TÁMOGATÓT
–
KÖZÖTTÜK
INTÉZMÉNYVEZETŐKET, PEDAGÓGUSOKAT – HÍVTUNK MEG ÉS
KÖSZÖNTÜK
MEG
A
SEGÍTSÉGÜKET,
NAGYON
JÓ
VISSZHANGGAL! ÉRDEMES EZEN AZ ÚTON TOVÁBBMENNI!!
10)

Rendbe kell tenni a megyei szakszövetség működését. Jelenleg valós
szervezeti élet nincs. Ez könnyebbé tehetné versenyekre való utazásokat,
közös edzések szervezését, esetleg megyeválogatott kialakítását, és külföldi
tornán való több szereplés lehetőségét.

11)

Egyeztetni kell a déli régió klubjaival és megkezdeni a területi liga
előkészítését (Surmann Zoli - Békés, Gálos Tamás – Baja, Gál Laci –
Szeged, Szalkai Laci – Hódmezővásárhely már jelezte együttműködési
készségét), és akár ezen keresztül is, de jobban együtt kell működnünk a
Vajdasággal (nem nagy a távolság, idegen ellenfelek, más közeg)

Kiskunhalas, 2013.május 16.
Mester Sándor

