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Összeállította: Mester Sándor főtitkár
Jóváhagyta: Szabó Lajos elnök

I. Eredményeink:
Nehezebb évünk lett, mint ahogyan terveztük. Többen leálltak szezon közben, másutt
tanultak tovább, kevés versenyre tudtunk eljutni.
A közel 100 létező, és 62 rangsorolt klubból 42. lettünk a ranglistán, ez 7 hellyel jelent
előrelépést tavalyhoz képest, de voltunk ennél már sokkal jobbak is.
Ezzel együtt kaptunk ebben az évben is műhelytámogatást, 50 000 forint értékű
versenyszerelést.
Két alkalommal pályáztunk a sportágfejlesztési pályázaton, sikerrel, eszközfejlesztést
illetve felújítást tudtunk belőle elvégezni.
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 több alkalommal is érintett). Az OB-k legyenek kettes szorzók, de a minősítések és
a ranglista szempontjából más pontszerző versenyeket is javasolnak többen. (Annak idején, a
„mi időnkben” megvoltak a minősítő versenyek, annyira, hogy nem csak klubszinten, hanem
egyéni teljesítmény mérésére is alkalmasak voltak!)
Megalakult a régiósközpont – igaz formálisan már csak 2014. elején – szakmai
együttműködés, pofonpartik szervezése céljával, illetve közös versenylehetőségek
biztosítása érdekében Dél-Alföldi Betyárok néven.

II. A versenyző keret:
Név:

Korcsoport/Súly Összmérkőzés

Nyert

Vereség

1.

Babós László:

F/60

4

3

1

2.

Albert Ferenc

F/69

4

3

1

3. Kertész
Kovács Ádám

F/81

2

1

1

4.

Fodor Álmos

J/52

5

4

1

5.

Kozma Anita

E/64

5

4

1

6.

Kozma Beáta

E/69

2

1

1

7.

Takács Ákos

I/57

3

2

1

8.

Kovács Anett

I/57

2

1

1

9.

Farkas István

F/48

0

0

0

10. Balázs László

F/67

0

0

0

11. Fátyol László

F/81

0

0

0

12. Jakab Zoltán

F/60

0

0

0

13. Tamási Teofil

S/40

2

1

1

14. Polyákovics
Balázs

J/60

3

2

1

15. Heródek Péter

J/60

0

0

0

16. Lajter László

J/56

1

1

0

17. Hochbold Judit

E/40

1

1

0

34

24

10

Összesen:

Megjegyzés:

2013. - Baja

2013 - leállt

2013 - KSC

TVK Vendég

Összesítve:
A halasi bokszolók ebben az évben
34
mérkőzést vívtak. (tavaly több, mint 80 meccsük volt)
ebből győztek:
24 alkalommal (72 %)
veszítettek:
10 alkalommal (28%)

2013. január 1 – december 31:

A. Országos bajnokság:

Kozma Anita elit női III. hely.
Kovács Anett ifi III. hely
Fodor Álmos junior III. hely
GRATULÁLUNK!
B. Válogatott mérkőzések:
Kozma Anita – 2 mérkőzés
C. Részletes eredmények:
2013. 01.19. Nyolc nemzet viadala – Válogatott torna Zomborban
(Szerbia):
Kozma Anita bronzérmes, csakúgy, mint az elmúlt évben.
2013. 04.27. Pofonparti – Baja:
Polyákovics és Fodor Álmos is jól szerepelt, nem hirdettek győztest, de mind a ketten jobbak
voltak.

2013.05. 18-19. Nemzetközi Szalacska kupa – Nagyberki:
Fodor Álmos bajnok lett, Babós Laci III. erősen vitatható körülmények között. Laci kevéssé
volt edzésben, de jól bokszolt. Nem tudta kiütni ellenfelét, és óriási meglepetést okozott
mikor vesztesnek hirdették ki. Másnap derült ki, hogy a súlycsoportjában a másik döntős a
helyiek egyik kedvence, és belőle kellett „bajnokot” faragni (Laci korábban már többször
megverte….)…. no comment…
2013. 05.31. Bornemissza emlékverseny:

Polyákovics Balázs, fodor Álmos és Takács Ákos vett részt a viadalon. Balázs jó volt,
bárkissé rutintalan, Álmos és Ákos az elődöntőig verekedte magát, és mind a ketten
bronzérmesek lettek. Ennek a fényében – is – sajnáljuk, hogy Ákos később leállt a
versenyzéssel.

2013.07.06. Matyó kupa – Mezőköved
Hagyományosan jól szerepelnek a halasiak ezen a tornán. most is ez történt: Albert Feri,
Babós Laci a felnőttek között, Fodor Álmos a junioroknál lett bajnok, ráadásul a
legtechnikásabb versenyző címet is Babós nyerte el - már nem először!
www.halasmedia.hu
2013. augusztus 05. (hétfő) 15:56 - Történelmi boksz
Jeles évfordulót ünnepel ma a halasi ökölvívás. 1947. augusztus 5-én, tehát éppen
hatvanhat esztendővel ezelőtt rendezték Kiskunhalason az első ökölvívó bemutató
mérkőzéseket, amelyek helyszíne a Szilády Áron Gimnázium tornaterme volt. Ez a dátum
tekinthető a halasi boksz születésnapjának, a kivételes sporteseményről a korabeli sajtó is
beszámolt. „A KAC legfiatalabb szakosztálya, az ökölvívó szakosztály vasárnap délelőtt
rendezte meg első erőpróbáját, edzőmérkőzés formájában. A verseny a várakozásnak
megfelelően sikerült és gyönyörű küzdelmet hozott.” Többek között ezt írta másnap, a Hírek
újságírója az 1947. augusztus 5-ei eseményről, amikor is az első bemutató ökölvívó
mérkőzéseket rendezték Kiskunhalason. Hatvanhat évvel ezelőtt, ezen a napon, a ringet a
Szilády Áron Gimnázium tornatermében állították fel. Mester Sándor, a Halasi Box Club
elnökségi tag úgy látja, hogy ez a sportesemény tekinthető a helyi ökölvívás születésnapjának.
A Hírek beszámolója kitért arra is, hogy minden remény megvolt a folytatásra. – „A KAC
(Kiskunhalasi Atlétikai Club) vezetősége mindent el fog követni, hogy ezt a szép, férfias
sportágat fellendítse, és a város közönségének módot adjon arra, hogy a legférfiasabb
küzdelmekben gyönyörködhessen”- írta a helyi média.
Nos, a sikertörténet napjainkban is tart, pár év kényszerszünet után, 1997-ben
újjászerveződött a helyi egyesület, amely ma már komoly bázisnak számít az ország
ökölvívótérképén.
Jáger Levente
2013. augusztus 21. Halasmédia cikke:
Benne az első halasi színekben induló profi versenyzőről
„Gőzerővel készül a Kiskunhalasi Box Club a szeptember közepi Testvérvárosok Kupájára,
addig viszont minden egyes alkalmat kihasználnak az öklözők, hogy ringbe lépjenek.
Albert Ferenc is így tett, ráadásul sporttörténelmet írt azzal, hogy elsőként ő szerepelt halasi
színekben egy profi mérkőzésen. Ráadásul Feri nagyon szépen helytállt rutinosabb
ellenfelével szemben.
Szentesen rendeztek egy profi ökölvívó gálát, amelynek hetedik párosításában egy halasi
fiatalember, Albert Ferenc lépett ringbe. A Halasi Box Club versenyzője a rutinosnak számító
Andó Lászlóval meccselt. Mint megtudtuk: annak ellenére, hogy Feri nem volt igazán
edzésben, nem vallott szégyent. Remek meneteket bokszolt a két fiatalember, végül a halasi
versenyző minimális pontaránnyal maradt alul.
A szakmai stáb is úgy ítélte meg, hogy a halasi fiatal teljesítménye elismerésre méltó. Albert
Ferenc volt az első olyan ökölvívónk, aki kiskunhalasi színekben szerepelt profi mérkőzésen.
Korábban a halasi kötődésű Kincses György is megfordult a profik között, de ő ezt a
kecskeméti klub versenyzőjeként tette. (Jáger Levente)
Albert Feri úgy döntött, hogy ősztől a bajai sportegyesület színeiben folytatja pályafutását.

2013. Augusztus 20. Halásztelek - Pofonparti:
Kozma Anita és Fodor Álmos szerepelt Halásztelken. A két HBC-s ökölvívó remekelt,
Álmos iskolaboksszal intézte el kecskeméti ellenfelét, míg Anita tiszakécskei riválisát múlta
felül, nagy fölénnyel. A két halasi sportolónak nemcsak az ellenfelekkel, hanem a tűző
nappal is meg kellett küzdeni a szabadtéri ringben.
2013. 09.01. Szerb nemzetközi viadal – Zrenjanin
Kozma Anita a magyar válogatott színeiben bokszolt, jó teljesítményt nyújtott, de „lejtett a
pálya” a hazai versenyző felé.
F/16 . 2013. 09.14. XIII. Testvérvárosok kupája – Kiskunhalas

Horváth István Sportcsarnok – Bibó István Gimnázium
Nézők: kb. 150 fő
Résztvevő egyesületek: Spartac Subotica (Srb), Spartak Komarno (Svk), Hódmezővásárhely,
Kecskeméti Sport Club , Szegedi Boksz Club, Vecsési SE, Tápiómente Ökölvívó SE, Bajai
Felsővárosi SE, Surmann Box Club, Tiszakécskei VSE, Varjú BC, Szolnoki MÁV és a Halasi
Box Club (13 egyesület).
A mérkőzések kezdete előtt Szabó Lajos a Halasi Box Club elnöke köszöntötte a
résztvevőket és megnyitotta a rendezvényt A halasi klub és a halasi sporttársak nevében
köszöntötte a megye két új ökölvívó Európa-bajnokát, a bajai Gálos Rolandot és az ugyancsak
bajai Szatmáry Petrát. Nagy tapsot kapott a két versenyző, Roland személyesen megjelent.
Petra edzőtáborban van, a VB-re készül, így helyette edzője vette át a díszes serleget.
A versenyen megjelent Gyovai István, Kiskunhalas polgármestere is.
Versenybíróság:
Fésű Lajos (EUBC) zsűrielnök, Csikai István (EUBC) elnökhelyettes és időmérő, Bende
Szabolcs (I. osztályú bíró) titkár, Dr. Ördög Csaba versenyorvos
Vezetett, pontozott:
Takács István (AIBA), Becsei Károly (AIBA), Szalkai Edina (I.oszt.), Gálos Tamás (I.oszt.)
és Hornyák Norbert szlovák nemzeti bíró.
Tájékoztató: Mester Sándor
Közreműködött:
Kelemen Gábor, Anda Péter, Varsányi Vera, Molnár Solti Melinda, Molnár Solti Judit,
Sárkány Anna, Kudliman Ramóna, Kiss Dorottya.
Rendezők: idb.Babós László, Kertész K. Ádám, Kiss Sándor, Kozma László, Fátyol László

A verseny előtt Fésű Lajos elnök tájékoztattat a csapatvezetőket a – sok – új
szabálymódosításokról, melyek közül pár már most is életbelépett. Ezek közül a legtöbb
problémát az új pontozásos rendszer kezelése, feldolgozása okozta. Az új, 10:9-es pontozói
rendszerben az öt pontozó közül véletlenszerűen kiválasztanak hármat és annak a pontjai
számítanak. Minden menet végén leadják a bírók a pontokat, ez felkerül egy összesítőre, a
meccs végén összeadás, a kiválasztott bírók pontjainak elkülönítése, és utána közölnek
eredményt. Ez meglehetősen hosszúvá és - megosztott pontok esetén - nehézkessé teszi a az
eredmény megállapítását, rejthet magában hibát is. Ugyanakkor mindent, ezt is ki kell
próbálni. Sokan igazságosabbnak vélik, hiszen nem csak az „ütőgépek” érvényesülnek, mert a
teljesítmény alapján dotálható a kezdeményezőkészség, a kontratámadás, a jobb ökölVÍVÁS
is! Ugyancsak új – és a profi szabályokhoz közelít, az is, hogy az idő előtti befejezést –
függetlenül annak okától – technikai knock outnak (kiütésnek) tekintik.
25 pár lépett szorítóba, és három bemutató mérkőzésre került sor.
A Testvérvárosok Kupájának a kiírása: A párosításkor a csapatvezetők kijelöltek 3-3
versenyzőt, akinek az eredményét kérték figyelembe venni. A győztes: 10 pont, döntetlen: 7
pont, vesztes: 5 pont. 1 joker jelölés: győztes pontjai duplán számítanak. Időelőtti győzelem:
+ 3 pont, időelőtti vereség: - 3 pont. Azonos pontszám esetén a több felnőtt győzelem, utána
több ifjúsági stb. döntött.
Bemutató mérkőzések:
Minden meccsnél döntetlent hirdettek ki, függetlenül attól, hogy esetleg idő előtt fejeződött-e
be valamelyik.
Antóni Antal (Surmann BC) lerohanta az első menetben a szolnoki Pongrác Márkot.
Márk még csak alig 10 éves, Antoni túl keményen kezdett. Ez után a meccs után (is)
fellángolt az a régi, mára már nemzedékinek számító vita: mennyire kell a jobbnak,
erősebbnek vigyázni a másikra? Az idősebb edzők álláspontja szerint a versenyszerű
körülmények között is kell, lehet tanulni, a fiatalabb generáció viszont azt mondja, hogy
minden élesbe megy, aki az elején hajlamos „engedni, visszafogni magát”, az később is
könnyebben meghajlik, ezért a bunyó az az első perctől élesbe kell, hogy menjen.
Németh Zombor (Szolnok) és Török Eduárd (Hmv.h.) összecsapása is heves volt,
bár két apró emberke vívta.
Kifejezetten élvezetes volt a komáromi Simkovic Sebastián és a szolnoki Herczeg
Zsolt bemutató meccs. Két érett, jó bokszoló vívott egymással remek csatát. Ők már az
idősebb korosztályhoz tartoztak, de eltérő életkoruk miatt nem vívhattak tétmérkőzést, viszont
a közönség jól szórakozott.
Hivatalos mérkőzések:
Serdülők:
-

44 kg. Hojsza Csaba (Varjú BC) jó küzdelemben veri a vásárhelyi Jóó Lászlót
egyhangú pontozással.
48. kg. Hoppál Antal (Szoln.) hajtós meccsen győz, ugyancsak egyhangú pontozással
a Varjú BC. versenyzője Márk Szabolcs ellen.
48. kg. Komáromi Viktor (Szoln.) szintén így veri a vásárhelyi Nagy Viktort.

-

-

56. kg. A serdülők egyik legjobb összecsapásán Bata Gergő (Tápióm.) 2:1 arányban
marad alul a bajai Obádovics Gábor ellen. Nem véletlenül lett Obádovics a torna
legjobb serdülő versenyzője, de jó teljesítményhez jó ellenfél is kell, így Bata is
büszke lehet magára!
41,5 kg. A szegedi Gábor Dávid szintén 2:1-re veri a vecsési Nádasdi Lászlót. Ez is
tűzbehozta a nézőket! Kor és súlycsoportjukat meghaladó meccset csináltak a srácok!
72. kg. A vásárhelyi Rácz Roland símán győz a szolnoki Vincze István ellen.

Juniorok:
-

-

-

-

48.kg. A szerb serdülőbajnok Grigorics Veljko ellen nagyon jó teljesítményt nyújtott
a szegedi Gál Konrád! Igazi ökölvívó mérkőzés volt kontrákkal, belharcokkal. A
szegedi Gál kivárt, visszaütött Veljko végig rohamozott. A szerb fiú nyert egyhangú
pontozással, de Gál is nagyot mutatott!
52.kg. A halasiak által nagyon várt meccs. A régóta nagy tehetségnek tartott Fodor
Álmos (HBC) végre itthon is megmutatta mire képes. Ellenfele a magasabb, kicsit
nehezebb kecskeméti Kis Richárd volt. Álmos szépen, taktikusan és végig
kezdeményezően irányította a meccset, egyhangú győzelme megérdemelt, de Kis
nagyon jó ellenfél volt. Fodor, ha így sikerül a folytatás érmes reményekkel készülhet
a magyar bajnokságra!
Surmann Zoltán (Surman BC) iskolabokszot mutatott be a szolnoki Farkas István
ellen. Surman, akinek édesapja az edzője, nagyon szépen bokszolt, nagy jövő állhat
előtte. A mérkőzés végén – meglepetésre – ellenfele kezét emelték a magasba. A
csapatvezető kérte a pontozó lapok átvizsgálását, kiderült, hogy tévedés történt. A
zsűrielnök módosított, így helyreállt a világ rendje!
60 kg. A kecskeméti Tamási Mário klubtársa, Szűcs Dániel ellen tecnikai KO-val
győzött a 3. menetben.
A váltósúlyú halasi Polyákovics Balázs vállalta az egy súllyal feljebb történő indulást
a volt válogatott kerettag, magyar bajnok vecsési Benik Viktor ellen. Jegyezzük meg
Polyákovics nevét! Alacsonyabb kezdő létére nagyon szépen helytállt Benik ellen.
2:1-re kapott ki, úgy, hogy a második menetet vitathatatlanul mind az öt bíró neki
adta! Benik az elején félvállról vette, de végül is csak a véghajrájának köszönhette a
győzelmet. Balázs vitathatatlan sikert aratott a – hozzáértő – halasi közönség előtt!

Két felnőtt mérkőzés jött, mert a szegedieknek idő előtt kellet hazautazniuk, így „nehéz
pofonok” következtek.
-

-

81. kg. Studenic Norbert (KOM) 2:1-re verte a szegedi Kis Mátét. Végig nyílt
sisakos, nagyon kemény összecsapás volt, a támadással mind a ketten többet törődtek
mint a védekezéssel. A meccs lázba hozta a közönséget!
91.k. Végül is a sok kihagyás után újra ringbe lépő Őze Attila (Szeged) revansot vett
Stepnik Róbert (KOM) ellen. A szlovák fiú végig támadóan lépett fel, Őze
kontrázott, több pontos ütésével nyert szintén megosztott pontozással.

Ifjúságiak:
-

-

54.kg. A bajai Gálos Viktor űzte, hajtotta a komáromi Mraz Jakubot, aki nem adta
könnyen a bőrét, de meg kellett hajolnia Gálos nagyobb technikai tudása előtt.
Technikai KO a harmadik menetben.
54.kg. A – már megszokhattuk – szerb bajnok Grigoric Alexa nagyon nagy meccset
vívott Kolompár Jánossal (Tiszakécske VSE). János keményen odaállt, védett,

kontrázott, de a második menettől elfogyott. Grigoric nagyon jó volt, technika és
erőnlét hozta a szerb fiúnak a mérkőzést. Egyhangú győzelme megérdemelt! Szép
meccs volt.
Női mérkőzések:
-

-

-

-

-

junior 54 kg. Shafer Liza (Vecsés) egyhangú pontozással marad alul a vásárhelyi
Gajdán Alexandra ellenében.
ifjúsági 48. kg. A sokszoros válogatott, kiváló szegedi Gál Mónika lerohanta Habrán
Melindát (Varjú BC.), akit az első menetben leléptettek technikai KO-val. Nem volt
kegyelem.
Elit (felnőtt) 51.kg. Az ugyancsak válogatott, EB és VB helyezett Váry Lili (Vecsés)
szintén nagyon keményen meghajtotta az első menetet a kezdő, 48 kilós – de a meccs
érdekében egy súllyal feljebb induló – Hachbold Judit (Tiszakécske) ellen. A menet
végén Hachbold lement testütés miatt, az edzője jelezte, hogy feladják. Megszólalt a
gong, mivel szünetben nem lehet mérkőzést beszüntetni, a bíró a második menet
elején beszólította a versenyzőket és azután szüntette be a mérkőzést. Győz: Vry
TKO-val.
Elit 57.kg. Aki nem szereti a női ökölvívást az ilyen meccseket nézzen, és megváltozik
a véleménye: Gyönyörű mérkőzés volt a komáromi Sonja Valachova és a vecsési
Szűcs Szabina között. Igazi szép bokszmeccs. Technika és erőnlét mind a két oldalon,
remek kontrákkal, kiugratásokkal. Valachova győzött egyhangú pontozással, de Szűcs
is remek teljesítményt nyújtott.
Elit 75.kg. A komáromi Bodoky Lilla kevés meccses ugyan, de közel 15 centivel és
mintegy kilenc kilóval „nagyobb” a halasi Kozma Anitánál. Anitának is kellett az
összecsapást, így vállalta – kérte – a meccset. Győrfy György a komáromiak edzője
azt igérte, olyan ellenfelet hoz, aki ellen meg tudja mutatni mire képes! Így is történt.
Anita az első menetben megmutatta „ki a főnök”, ezt követően azonban csináltak egy
nagyon jó meccset. Nem „csapta szét” ellenfelét – bár talán megtehette volna – szépen
végigbokszolták a mérkőzést, ahol Anita nagyon szép dolgokat produkált a ringben,
kipróbálhatta magát magasabb, messziről ütő ellenfél ellen. Egyhangú pontozásos
győzelme megérdemelt volt, de Bodoky is szépen helytállt.
Elit 60.kg. Ugyancsak alkalmas volt a női mérkőzések meg/elismerésére a komáromi
Maria Bartalova és a kécskei Varga Melinda összecsapása. Két jó bokszoló
küzdelme a ringben. A szlovák lány egyhangú pontozással nyert, de ellenfele is
büszke lehet teljesítményére.

Férfi felnőtt összecsapások:
-

-

81.kg. Akkor jó egy meccs, ha azonos tudásúak az ellenfelek. ez így volt Strapec
Marek (Komárom) és Széll Tamás (Szolnok) esetében. A nehézsúlyt meghazudtoló
szép és technikás meccset vívtak. Végül a szolnoki fiú nyert egyhangú pontozással, de
a komáromi srác is nagyon nagyot bokszolt.
91.kg. A szlovák bajnok és válogatott, a komáromiak „jókere”, Erik Tikanec ellenfele
– Novák Imre (Tápiómente) – délután belázasodott, az orvos nem engedte ringbe
lépni, így Tikanec ellenfél nélkül győzött. Tikanec megjelent a szorítóban, kivárta a
kötelező időt, és ún. walk-over győzelmet aratott (Ilyenkor a vezetőbíró felszólítja a
pontozóbírókat a pontozólapok kitöltésére, összegyűjti azokat, a szorító közepére
szólítja az ökölvívót és eredményhirdetés után a magasba emeli a kezét, mint
győztesét.) Ez később a pontverseny eredményét jelentősen befolyásolta.

-

-

64.kg. A nap egyik legjobban várt mérkőzése volt Babós Laci (HBC) és a komáromi
Nguyen Krist összecsapása. Laci nincs igazán jó formában, alig 60 kiló, de „kell a
meccs”. A komáromiak mindig jók, harcosak és kemények. Egy menet ide, egy menet
oda. Nagy adok, kapok váltakozik szép, taktikus ökölvívással. Laci nyugodtabb,
higgadtabb (egy évvel öregebb is ellenfelénél), kivár, kontráz. Nguyen rohamoz,
fordítani akar, talán egy kicsit most a kondija is jobb. Belharcot erőltet, Babós kizárja,
keresztbeveri. A közönség tombol, mindenki a szorítóra tapad. Végül: Győz egyhangú
pontozással: Babós Kiskunhalas.
70 kg. Végén – is – csattan az ostor: Albert Ferenc (HBC) egyhangú pontozással veri
a szlovákiai Kis Martint. Feri már a múltkori szentesi gálán is megmutatta mire
képes, ha fegyelmezetten bokszol Most is ez történt. ellenfele a hasonló adottságú és
mérlegű Kis, jól képzett, harcos bunyós, de Feri ma ellenállhatatlan volt. Élvezte a
bunyót! Szép meccset csináltak, de Feri győzelme egy percig nem volt kétséges.

A torna végén került sor a különdíjak átadására és a csapatverseny eredményének
kihirdetésére:
A díjakra javaslatot a volt halasi ökölvívók baráti körének tagjai tettek javaslatot. Sok régi
halasi bokszoló is kilátogatott a mérkőzésre: Óbendorf József, László Sándor, Mókus László,
Komlós Károly, Pozsonyi László, Halász Péter fia és mások.

Különdíjakat kaptak:
- a legtechnikásabb
Serdülő

Obádovics Gábor (Bajai FÖSE)

Junior

Fodor Álmos (Halasi BC)

Ifjúsági

Grigoric Alexa (Spartac Subotica)

Felnőtt

Széll Tamás (Szolnoki MÁV)

Női

Kozma Anita (Halasi BC)

A legjobb halasi:

Albert Ferenc

- a legjobb külföldi:
Sonja Valachova (Spartak Komarno) – a torna
történetében az első női versenyző, aki ezt a díjat megkapta!
- a „nap mérkőzése” mindkét résztvevője Nguyen Krist (Spartak Komarno) – Babós
László (Halasi BC)
A Volt Halasi Ökölvívók Baráti Köre kiadja:
Kincses György emlékdíjat:
- A legjobb 60 kg-os illetve alatti versenyzőnek: Gálos Viktor (Baja FÖSE)
A díjat Szabó Lajos a halasi klub elnöke, Kincses Krisztián a névadó fia és Rostás László
a halasi kisebbségi önkormányzat elnöke adta át.
Csenki Ferenc emlékdíjat kapott:
- A halasi ökölvívás támogatásáért: Fodor Gábor vállalkozó

- Kiemelkedően sportszerű, példaadó hozzáállásért: Győrfy Győrgy a Spartak Komarno
edzője, csapatvezetője a Kiskunhalas és Komárom közötti sportbarátság és kapcsolat
ápolásáért.
A díjat Szabó Lajos és Csenki Ferenc unokája, Varsányi Vera adta át.
A két díjat – egy kisplasztikát (Kincses emlékdíj) és egy bronz portré domborművet
(Csenki emlékdíj) – a halasiak versenyzője, a válogatott kerettag ökölvívó Kozma Anita
készítette.
Csapatverseny eredménye:
I. Spartak Komarno (SVK)

43pont
edző: Győrfy György

II. Halasi Box Club

40 pont (több felnőtt győzelem)
Edző: Lehoczky László

III. Szolnoki MÁV

40 pont
Edző: Balogh András

Vecsési SE (38), Hódmezővásárhely (35), Szegedi BC (33), Spartac Subotica (30), Bajai
FÖSE (30), Varjú BC (27), Kecskeméti SC (18), Tiszakécskei VSE (12), Tápiomente (12)
A különdíjak leírása:
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.
Kincses György emlékére alapított díj leírása és a díjazottak névsora

A díj:
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 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)
2013: – Gálos Viktor (Bajai FSE)
Csenki Ferenc:
Csenki Ferenc, mindenki Feri bácsija is, akinek a város és a fiatalok érdekében végzett
munkáját 1997-ben Pro Urbe - a Városért - kitüntetéssel, 2007-ben sport „Életmű"-díjjal,
2008-ban Díszpolgári címmel ismerte el a halasi képviselő-testület. 1998-ban átvehette Dr.
Csötönyi Sándortól, a szakszövetség elnökétől a „Magyar ökölvívásért" díjat, 2007-ben pedig
a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Díszpajzsát. A pár éve megjelent sporttörténeti kötetben
így emlékezett a kezdetekre: „A sporttal Kiskunfélegyházán ismerkedtem meg a
gimnáziumban, amelyet 1934-től 1942-ig látogattam. A sportnak mindenféle ága érdekelt,
labdarúgás, kézilabda és többek között a boksz is. 1939 elején kezdtem bejárni
bokszedzésekre. Három évig, 1939 - 41 között jártam rendszeresen a tréningekre....1942-ben
Kiskunhalasra költöztünk....háború, majd hadifogság után újra Kiskunhalason...egy darabig
jártam focizgatni, de közben edzettem pár, az ökölvívás iránt érdeklődő srácot is....1947
elején el kellett határoznom, hogy ökölvívással foglalkozom-e vagy pedig labdarúgással?
Mivel akkorra már sokat fejlődtek a gyerekek, ez reményt nyújtott arra, hogy Kiskunhalason
megvessük az ökölvívás alapjait..." Az alapok lerakása annyira jól sikerült, hogy mind a mai
napig létezik kiskunhalasi ökölvívás, melynek 1947 - 2005. között aktív és tevékeny
résztvevője volt Csenki Ferenc. 58 év edzőség után is, egészen a legutóbbi időkig benézett
edzésekre, még szurkolt a halasiaknak a 2009. évi szeptemberi nemzetközi tornán. A „régi
iskola" képviselője volt, akinél még a válogatott versenyzőnek is minden edzésen gyakorolni
kellett a szabályos lépést: „előre-hátra-jobbra-balra, védést lezárással, a védés hárítással, a
védés elhajlással" alapelemeket, a „pár elleni iskolázást," az igazi szép ökölvívástt. De a régi
iskola képviselője volt abban az értelemben is, hogy nem „csak" bokszolókat nevelt.
Fontosnak tartotta tanítványai iskolai előmenetelét, munkahelyi helytállását is. Sok nehéz
sorsú - mai divatos szóhasználattal hátrányos helyzetű - srácból lett megbecsült szakember,
akik az ökölvívás nélkül, Feri bácsi „iskolája" nélkül talán soha nem értek volna révbe.
Büszke lehet a srácokra! A teljesség igénye, idő és sorrend nélkül pár név, akikre ma is
emlékeznek a szép bunyó kedvelői: Király Balázs, Vörös T. Béla, Holló Antal, Holló József,
Obendorf József, Kincses György, Halász László, Halász Péter, Molnár Lajos, László Sándor,
Döme Tibor, Komlós Károly, Kincses György, Patai Antal, Jakab László, Török Tihamér,
Fekete Mihály, Szűcs János, Surján Lukács, a Faragó testvérek. Több alkalommal segítette a
korosztályos magyar válogatottat is, 1963-ban a Jugoszlávia elleni junior viadalon Holló Anti,
Surján Lukács, Óbendorf József és Molnár Mihály szerepelt a ringben Feri bácsi irányítása

mellett. De a mai csapat vezetősége is az ő fiai közül került ki Szabó Lajos klubelnök,
Lehoczki László edző és Mester Sándor folytatja azt, amit ő kezdett el több mint hat évtizede.
„Örök emlékű az, akinek tudását tanítványai továbbviszik!" - tartja a mondás. Csenki Ferenc
emlékét megőrizzük, tanításait továbbviszik a halasi fiatalok, volt tanítványai, tartását,
munkához, embertársaihoz való példamutató hozzáállását továbbvisszük mi, akik itt
maradtunk!
2010-ben ment el közülünk.

Csenki Ferenc Emlékdíj
Alapítva 2010-ben.
Alapító: Halasi Box Club (HBC) elnöksége.
Célja: Méltó módon őrizni Csenki Ferenc emlékét, elismerni az edzői, nevelőmunkát,
jutalmazni a kiskunhalasi ökölvívóélet újraindításában, életbetartásában nyújtott segítséget.
Kiadható díjak száma: évente 2. darab (indokolt esetben ettől eltérés lehetséges).
A díj erkölcsi elismerés, pénzdíjjal nem jár.
Odaítéléséről dönt: HBC elnöksége.
Kiadás időpontja: Minden évben a Testvérvárosok kupája - általában szeptember 2. hete.
Ennek elmaradása esetén az elnökség által megjelölt más időpont.
A díj átadására meghívandó Csenki Ferenc családja, és az egyik átadó a családból kerüljön ki!
Első alkalommal a X. Testvérvárosok Kupája Nemzetközi Ökölvívótornán került átadásra
2010. szeptember 17.
Csenki Ferenc Emlékdíjban részesültek:
2010.
Balogh András a legeredményesebb csapat edzője (Szolnok)
Szalkai László edző (Hódmezővásárhely) kiemelkedően sportszerű magatartásáért
Mester Sándor volt ökölvívó a halasi ökölvívás újraindításáért és szervezőmunkájáért
Átadta: Szabó Lajos klubelnök, özv. Csenki Ferencné
2011-ben két díj került kiadásra.
Gál László ökölvívóedző (Szeged) a fiatalok neveléséért, felkészítéséért, pedagógiai
munkájáért
Lehoczki László (Kiskunhalas), a Halasi Box Club edzője - sikeres nevelőmunkájáért, a
halasi ökölvívás újraindításában betöltött szerepéért
Átadta: Szabó Lajos klubelnök, Varsányi Vera (Csenki Ferenc unokája)
2012.-ben
Pozsonyi László (Kiskunhalas) vállalkozó, volt ökölvívó, a halasi ökölvívás több éves
önzetlen támogatásáért
Gálos Tamás (Baja) edző, a fiatalok neveléséért, felkészítéséért, pedagógiai munkájáért
Átadta: Szabó Lajos klubelnök, Varsányi Vera (Csenki Ferenc unokája)
2013.-ban:
A halasi ökölvívás támogatásáért: Fodor Gábor vállalkozó
Kiemelkedően sportszerű, példaadó hozzáállásért: Győrfy Győrgy a Spartak Komarno
edzője, csapatvezetője a Kiskunhalas és Komárom közötti sportbarátság és kapcsolat
ápolásáért.
A díjat Szabó Lajos és Csenki Ferenc unokája, Varsányi Vera adta át.

A két díjat – egy kisplasztikát (Kincses emlékdíj) és egy bronz portré domborművet
(Csenki emlékdíj) – a halasiak versenyzője, a válogatott kerettag ökölvívó Kozma Anita
készítette.
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!!!!

2012. 10.18-21. Junoir országos bajnokság – Kaposvár
A junior országos ökölvívó bajnokságon szerepelnek a Halasi Box Club versenyzői. A fiúk
máris letették névjegyüket a nívós mezőnyben.
Kaposvár a házigazdája az idei junior ökölvívó magyar bajnokságnak. A szakemberek már
előzetesen is azt jósolták, hogy magas színvonal lesz a jellemző a négynapos megméretésen.
A versengés tegnap kezdődött és a Halasi Box Club öklözőiről nagyon jó híreket kaptunk.
Fodor Álmos bekerült a legjobb négy közé, a Testvérvárosok Kupáján bemutatkozó
Polyákovics Balázs pedig utolsó menetes K.O-val tette le névjegyét a mezőnyben. Sajnos
Balázs másnapkikapott a későbbi bajnoktól így helyezetlen maradt. Fodor Álmos III. lett.
(www.halasmedia)

2012. 11.28. Női országos bajnokság – Hévíz:
Egy sérülés egy egy vitatható bírói döntés fosztotta meg a Halasi Box Club két versenyzőjét,
hogy továbbjusson a női ökölvívó országos bajnokságon.
Kozma Bea hetek óta sérüléssel küszködik, a bokája ment ki, de ő vasakarattal, fájdalmait
feledve készült az országos bajnokságra. A Szabó Luca elleni meccset a második menetig
bírta, akkor azonban a sérülés fellülkerekedett rajta és nem vállalhatta a folytatást. Ezzel
együtt szépen helytállt.
Kovács Anett egy győztesen megvívott meccsel a háta mögött lépett szorítóba a döntőbe
jutásért Szabó Vanda ellen. A halasi lány jól bokszolt, de a jelenlévő szakemberek szerint is
vitatható döntést hoztak a bírók, amikor 2-1-es pontozással ellenfelét hozták ki nyertesnek.
Anett bronzéremmel vigasztalódhat, igaz ettől fényesebbet érdemelt volna.
Van még remény a fináléba jutásra, Kozma Anita ezért küzdött.
Anita esetében az volt a kérdés, hogy mikor kerül össze a válogatottban favorizált ellenféllel.
Kozma Anita:
Mivel az orvos nem engedte, hogy fogyasszak emésztési problémák miatt így 69 kg-ban
indultam, és a döntőbe jutásért az egri Oláh Eszterrel bokszoltam. (Mellesleg ez volt az első

olyan női országos bajnokság ahol a felnőtt és ifi korcsoportot külön szedték). Arra már nem
emlékszem milyen pontozással "kaptam ki". A bírók döntése itt is vitatható. Bántani nem
akarok senkit, de az egriek edzője „erősen szokott nyomulni”. Azt is meg szeretném említeni,
hogy Anett ezen az ob-n lett válogatott kerettag, amit Dr. Csötönyi Sándor közölt vele
személyesen.
Anita a szó szoros értelmében partner volt, bármikor, bárki ellen. Lehoczki edző szerint Anita
egy nagyon megérdemelt elit női bronzéremmel zárta a magyar bajnokságot.
(forrás:halasmedia)

2013.12.20. Dél-Alföldi Betyárok pofonparti –Kecskemét:
Az év utolsó tornáján vettek részt a Halasi Box Club versenyzői. A tehetséges fiatalok nem
vallottak szégyent Kecskeméten, az erős mezőnyben. Első alkalommal rendezte meg
Kecskemét a Délmagyaroszági Pofonpartyt. A Halasi Box Club, Lehoczky László edző
vezetésével négy versenyzőt nevezett a küzdelmekre. Sajnos Kovács Anett nem kapott
ellenfelet, de így is igen szép évet zárt. Tamási Teofil majdnem egy évet kihagyott, néhány
hete kezdett újra edzeni, az ellenfele egyelőre még jobb volt tőle. Polyákovics Balázs viszont
remekül bokszolt, a riválisát technikai kiütéssel intézte el. Kürti Dávid abszolút kezdőként
lépett ringbe, orrvérzése miatt feladni kényszerült a meccset. Mindezekkel együtt eredményes
éven vannak túl ökölvívóink, akik bíznak a hasonlóan jó folytatásban.
halasmedia.hu - szöveg: Jáger Levente
Ajánló az internetről:
http://www.felvidek.ma/felvidek/sport/41635-komaromi-okolvivo-sikerek-kiskunhalason
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/sport/edzotermet-kaptak-a-kuzdosportosok-kiskunhalason530603
http://www.halasmedia.hu/index.php/online-hirek/sport/10125-utolso-uetesvaltas

Gratulálunk a versenyzőknek 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:

Az egyik legfontosabb előrelépés:
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 (REZSI,
BÉRLETI KÖLTSÉG KITERMELÉSE) IS!!

2013. december 19-én este a Halasi Box Club hivatalosan is életet adott a
Városi Küzdősportok Termének.
A meglehetősen nagy múlttal rendelkező kiskunhalasi box talán újra méltó helyet kap a Szent
Imre utcai intézményben ( volt kereskedelmi iskola tornaterme). Az elmúlt másfél év nem volt
zökkenőmentes. Ahhoz, hogy valójában használatba lehessen venni a jelenlegi helyszínt,
rengeteg „láthatatlan” munkára volt szükség. A helyiség évek óta használaton kívül volt. Pár
éve egy korai fagy miatti csőtörés, szétázás rongálta tovább. Fűtése, világítása a „régi”
energiapazarló rendszernek megfelelő volt, a mai követelményeknek már nem.
A csapat vezetése és tagjai nekivágtak: Többek között, a parkettát strapabíróvá tették, az
ócska, ezer éves nyílászárókat helyre igazították, a falat újra meszelték, a hatalmas,
energiazabáló világítást pénztárcakímélő megoldással helyettesítették. Nem utolsó sorban a

víz- és fűtésrendszert kellett kifizethető és használható üzemódba aktiválni. A már idejét múlt
kazán is búcsút mondhatott beágyazódott helyének, és egy energiatakarékos berendezésre
váltották. Az előbb említett renoválás döntő mértékben önerőből jöhetett létre, valamint
számos szakmai illetve önkéntes segítség járult hozzá a fáradtságos munkához. Meg kell
említeni, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetség eszköztámogatása is érkezőben van...
A halasi boxolók betekintést engedtek egy hétköznapi edzésbe, és hivatalosan is felavatták
edzőtermüket. A klubelnök szemébe szinte könnyek gyűltek, amikor megemlítette a falon
ékeskedő remekművet, amelyet a válogatott kerettag ökölvívó, Kozma Anita készített. A Halasi
Box Club életben tartói, azaz az oszlopos tagok jelenlétében, Szabó Lajos klubelnök egy rövid
évzáró beszéddel nyitotta meg a családias vacsorát.
Az edzőterem tekintetében bárki, aki kedvet kap mehet, és levezetheti a fölösleges energiát,a
felgyülemlett stresszt, a rendelkezésre álló homokzsákokon vagy akár a rugós- és
fedelesladbán. Aki ringbe szállna, semmi akadálya, hiszen a terem közepén az
elmaradhatatlan küzdőtér is rendelkezésre áll.
Advent utolsó hétvégéjének szombatján, 21-én a halasi fiatalok pofozkodni mennek
Kecskemétre a Bódis Gyula Sportcsarnokba.
(www.halasihir.hu – Zsán Klucsó Ivett fotó/szöveg)

Feladataink:

2014. évi sportszakmai terv
• UTÁNPÓTLÁS! 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, Kertész Kovács Ádám felnőtt lett, vidéki munkán van, nem
tud edzésre járni. Babós Laci a második félévtől Szegeden tanult, szintén
leállt gyakorlatilag. Albert Feri Bajára igazolt át. , Kozma Anita felnőtt lett –
bár ő egyre jobban helyet követel magának a felnőtt válogatottban is -,
Kovács Anett szépen feljövőben van.
Ugyanakkor
KELL
A
JUNIOR
ÉS
A
SERDÜLŐ
UTÁNPÓTLÁSRA FIGYELNÜNK. Be kell kapcsolnunk a „hobby
bunyósokat” is. Szépen dolgoztak a lányok is, sok eredményt hoztak. Ezen
a téren továbbra is van mit tennünk. 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.
Kapcsolatot kell kialakítanunk az iskolákkal is!!
•

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

•

Külföldi versenyre csak bíróval vállaljunk meghívást! - MEGVALÓSULT.

•

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!!!)

•

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! PARTNER LENNE HOZZÁ, NEM KERÜLHETJÜK MEG
A JÖVŐBEN EZT A PROBLÉMÁT A GYEREKEK/VERSENYZŐK
ÉRDEKÉBEN!!!

• A közvélemény tájékoztatás és a hírverés nagyon fontos.
Nagyon jó kapcsolatunk van a Halasmediával. Honlapjukon, a
Halasi Tükörben és a Halas TV-ben rendszeresen helyt kapunk,
tájékoztatják a város érdeklődő lakosságát is. Jáger Levente és Tóth
István szerkesztőkkel – no meg az operatőrökkel – korrekt
viszonyunk alakult ki az elmúlt évek során. Ahogyan a beszámolóból
is látható több eredmény közlését a médiából vettük át. Köszönjük!
Az újonnan megjelenő halasi médiák – „Halasihír” és a „Halasinfo”
nevű elektronikus portálok - is elfogadták meghívásainkat, közzétették a
rólunk szóló híreket.
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
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
A
LEGNAGYOBB
ÖRÖMÜNK,
HOGY
http://www.halasibox.hu/index.html
CÍMMEL MEGLETT ÖNÁLLÓ
HONLAPUNK, TÖLTJÜK FEL HÍREKKEL, CSAK SAJNOS NEM MINDIG
FOLYAMATOSAN!!!! FOLYAMATOSSÁGÁT KELL BIZTOSÍTANI!
•

Továbbra is- 10 éve!! - szorgalmazzuk a sportorvos kérdés megoldását, ehhez
kérjük a halasi képviselőtestület segítségét is. NEM SIKERÜLT STABIL
MEGOLDÁST TALÁLNUNK! EZ - SZERINTÜNK – NEM CSAK AZ
ÖKÖLVÍVÁS PROBLÉÁMÁJA!

•

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. – FOLYAMATBAN! ELKEZDTÜK A MEGYEI
SZAKSZÖVETSÉG MEGALAKÍTÁSÁT!

•

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) –
MEGTÖRTÉNT – A MÖSZ LÉTREHOZTA A RÉGIÓ KÖZPONTOT KECSKEMÉT SZÉKHELLYEL.
AZ EREDMÉNYT – FEJLŐDÉS, VERSENYEZTETÉS, KIVÁLASZTÁSI RENDSZER - IZGATOTTAN
VÁRJUK!…

