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Ma a különböző távol-keleti és „média”-sportágak térhódítása idején, talán méltó emlé-
keznünk arra, hogy az ökölvívás az egyik legrégebbi európai sportág:

A világtörténelem első - megörökített - ökölvívó mérkőzése mintegy 3300 évvel ezelőttről:

Homérosz: Iliász XIII. ének:

„....övet hajitott oda néki, utána
jólszelt szíjat adott bőréből réti ökörnek.

Így felövezkedtek s kikerültek a kör közepére;
izmos két kezüket tüstént egymásra emelték,

estek is egymásnak, súlyos kezük összevegyült ott;
rettentőn recsegett állcsontjuk, ömölt a veríték

minden tagjukról: támadva rohant nagy Epeiosz,
arcon-ütötte a körbe-lesőt, s az nem maradott ám
állva soká: megroskadt mind sugaras deli tagja.

Mint Boreász rohamában a hal felszökken a sásos
part fele, majd a sötét hullám újból beborítja:

így szökkent fel a már leütött: de a büszke Epeiosz
megfogván a kezét, fölemelte: s a drága barátok
kik körben vártak, kivezették: ment rogyadozva,

bőven köpte a vért, feje féloldalra hanyatlott;
majd meg a kábultat távolra vezetve letették...”

Ie. 668-tól már szerepelt az ókori olimpiák műsorán
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Gyovai István
Kiskunhalas Polgármestere

A halasi ökölvívók az elmúlt évtizedekben fantasztikus élményekkel gazdagították 
rajongóikat, dicsőséget hoztak városunknak, hazánknak. Mi halasiak jól tudjuk, mit 
jelent városunknak az ökölvívás. Magam is több alkalommal vettem részt ökölvívó-
rendezvényen és jó volt látnom az egymásért izguló, egymást segítő fiatalokat. Talán 
néha mi is példát vehetnénk a bokszolóktól, akik a ringben összecsapnak egymással, de a meccs 
végén kezet fognak, összeölelkeznek, mert tudják, hogy nem ellenségek, hanem ellenfelek csupán. 
Remélem, szép emlékekkel térnek haza Kiskunhalasról a bajnokok is, és azok is, akik most alulma-
radnak. Valamennyiüket visszavárjuk következő versenyeink alkalmával, amikor ismét lesz esély a 
győzelemre.  Jó versenyzést, sok sikert kívánok minden kedves vendégünknek!

A verseny fővédnöKeI: 
dr. Csötönyi sándor

A Magyar ökölvívó szakszövetség elnöke

 „A mi sportágunk izom és ész játék, melyben sokat kell fizetni azért, hogy győze-
delmeskedjék az ember. A boksz nagy lecke, gazdagnak kell lenni egészségben és 
bátorségban annak aki a szorítóba lép.” - ezzel köszöntöttem nyolc évvel ezelőtt az 
akkor 17-18 éves versenyzőket, akik Kiskunhalason megküzdöttek a magyar bajno-
ki címért. Jó meccsek voltak akkor is. Az ott felavatott bajnokok közülük Darmos, 

Bedák, ma is nagyon sikeres versenyzők, de helyezettek közül is sokan méltó módon képviselik ha-
zánkat, egyesületüket a ringben azóta is. Azt kívánom, hogy a mostani bajnokságon szép eredmé-
nyeket érjenek el a versenyzők, legyen méltó folytatása ennek a mi nagyon szép, de nagyon nehéz 
sportágunknak!” 

Bányai Gábor
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke

Bács-Kiskun megye lakosai nevében szeretettel köszöntöm az ideérkezőket! Az ökölví-
vás megyénk egyik legeredményesebb sportága. Innen indult, itt élt, él többek között 
a két Vígh testvér, Gönczi Robert, Kincses György, a Balzsay család, Szellő Imre, Darmos 
Jóska és folytathatnám a sort a kiváló versenyzőkkel. Az utánpótlás is jó kezekben van, 

hiszen pár hete adtunk helyt  Kecskeméten a junior magyar bajnokságnak, most meg itt Kiskunhalason 
az ifjúságiak találkoznak egymással. Kívánom, hogy érezzék magukat jól megyénkben, és a ringben el-
lenfelek, de a ringen kívül egymásra figyelő, ha kell egymást segítő sporttársak legyenek! 

szabó Lajos
a Halasi Box Club elnöke

Egykori ökölvívóként, mai cégvezetőként tudom, hogy mekkora kitartás kell és milyen 
hosszú út vezet el a sikerhez. Mi rendezők szerettünk volna minden feltételt biztosítani 
ahhoz, hogy a sportolók és szakvezetők jól érezzék magukat, semmi se akadályozza 
önöket az eredmény elérésében. Bízom benne, hogy sikerült, és Kiskunhalas 200�. 
után újra egy jó magyar bajnokság házigazdájaként marad meg a résztvevők emlékezetében! 



-�-

PrOGrAM:

2011. november 3. (csütörtök)

Ünnepélyes megnyitó     15.�5 órakor

Selejtező mérkőzések :     16.00- 21.00 óra

2011. november 4. (péntek)

Selejtező mérkőzések :     15.00- 20.00 óra

2011. november 5. (szombat)

Elődöntő mérkőzések :     16.00- 20.00 óra

2011. november 6. (vasárnap)

Döntők, és ünnepélyes eredményhirdetés:  09.00- 12.00 óra

Belépő:  November � - �. -  a rendezvény látogatása díjtalan

 November 5 - 6. -  diák és nyugdíjas 200 Ft., felnőtt �00 Ft. 

 - a kétnapos belépő: �00 Ft. illetve 500 Ft.

rendezők:
Magyar ökölvívó szakszövetség

Halasi Box Club
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�9 kg   52 kg
I. Molnár Gábor ZBC I. Mizsei György KKf
II. Bartalos Krisztián  TSE II. Máté Attila  HIS
III. Wurst Dávid  FBO III. Szabó Kristóf  KSI
IV. Farkas István HBC IV. Barcsa Gábor GYD
V. Sütő József KSC V. Szabacsi Richárd TSE

56 kg  60 kg
I. sinkó Zoltán vsC I. Török János dvs
II. Kanalas Dávid PVS  II. Herczeg József KSC
III. Hinger Gábor DVS III. Bugyik Imre SOP
IV. Deák György SZB IV. Vadász András EDI
V. Földesi Roland MBK  V. Kovács Zoltán NYV
VI. Lakatos Róbert KSC VI. Rába Patrik FBO

6� kg  69 kg
I. dugasz Gábor MTK I. szabó szilárd dvs
II. Bene Gergő SZO II. Tóth Márk SZO
III. Rácz Krisztián DVS III. Gyulai Viktor VSC
IV. Hegyi Barnabás VGY IV. Tóth László NYV
V. Király Viktor UTE V.  Nagy Géza RSK
VI. Birkés Árpád Áron VGY VI. Sélei János MMF

75 kg  81 kg
I. Harcsa Zoltán UsK  I. nagy Péter dvs
II. Orbán Ferenc DBK II. Kálucz Martin DVS
III. Lenner István SGY III. Zsíros Zoltán NYV
IV. Hegedűs Tibor KSC  IV. Orbán Gergő DBK
V. Horváth Richárd HIS  V. Csuka Tibor HIS
VI. Forgács György HVS VI. Nyári Bálint HVS

91 kg   +91 kg
I. Kálmán Attila TMö I. Zsigmond József MTK
II. Tóth Alex VSC II. Orbán Gábor KBK
III. Sutus Renátó KSC III. Szabó Tamás SGY
IV. Völgyi Jenő SZO IV. Farkas Tibor ESI
V. Tóth Péter SUR V. Barta Tibor ESI
VI. Erdélyi Dávid BSA VI. Mecseki Bence DBK

esélylatolgatáshoz: 

A tavalyi ifi OB eredménye: 
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2. A 2011. évi énekes István emlékverseny eredménye:

�6 kg  52 kg
I. fArKAs István  HBC  I. MÁTé Attila HIs
II. SÓVÁGÖ Máté  HSZ  II. MAKULA János CVS
  III. KÁLLAI Ferenc GYS
  III. VARGA Attila HSZ
  V. SZABÓ Kristóf KSI

56 kg  60 kg
I. MIZseI György KKf  I. HerCZeG József KsC
II. SINKÓ Zoltán VSC  II. HINGER Gábor DVS
III. BUJDOSÓ Levente LFK  III. FODOR Milán SUR
III. DEÁK György SZB  III. SZABÓ Zoltán ÉBK
v. BABÓs László HBC  V. FORGÁCS Szilárd TAS
VI. LAKATOS Olivér SGY  VI. KOVÁCS István MTK

6� kg  69 kg
I. BAnGÓ eduárd sLG  I. HeGyI Barnabás vGy
II. SZILVAI László NYV  II. TÓTH Martin SOP
III. BUGYIK Imre SOP  III. DANYI Richárd TMÖ
III. BENKŐ László KNS  III. MAKULA Sándor CVS
v. ALBerT ferenc HBC  V. ZSURKA Richárd DVS
VI. SZALONTAI Zoltán TMÖ  VI. RÁCZ József HOD

75 kg  81 kg
I. sZABÓ szilárd dvs  I. PAnKA György Pvs
II. KONTRA Csaba DVS  II. KerTésZ K. Ádám HBC
III. MOLNÁR Zsolt TMÖ  III. KOZMA Tamás KBK
III. TELESA Rudolf ZBC  III. VÉGH Benjámin VEC
V. LUKÁCS Roland MTK  V. KABAI Károly PIT
VI. NAGY Zoltán NYV  VI. CSUKA Tíbor HIS

91kg  +91 kg
I. TÓTH Alex vsC I. OrBÁn Gábor KBK
II. SARKADI Lajos SGY  II. KOVÁCS László VEC
III. JAKAB Márió KSC  III. SZŰCS Donát PIT
III. HORVÁTH Erik UTE  III. BARANYI Dávid KSI
V. KERESZTURI Miklós HSZ   
VI. VÖLGYI Jenő SZO   
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3. A dublini ifi eB-n szerepelt magyar csapat:
Az ifjúsági Európa-bajnokságon az 199�-as és az 199�-es korosztályok képviselői vesznek 
részt a versenyen, amelynek helyszíne a City West Hotel Convention Centre vol, 2011. au-
gusztus 22-28. között: 
Vezetőedző: Metzger József
A csapat: 52 kg: Lakatos Olivér (Honvéd Sas-hegy SE): 60 kg: Hinger Gábor (Debrecen); 6� 
kg: Szilvai László (Nyíregyháza); 69 kg: Danyi Richárd (Tápiómente Ökölvívó Egyesület); 75 
kg: Szabó Szilárd (Debrecen); 81 kg: Sarkadi Lajos (Soproni Gyevát); 91 kg: Tóth Alex (Vasas-
Süllős); +91 kg: Tallósi Ignác (Honvéd Sas-hegy SE)

PÁr sZÓT rÓLUnK
 

Aki meghonosította Kiskunhalason az ökölvívást

Csenki Ferenc 

1997-ben „Pro Urbe” díjat,
1998-ban a „Magyar ökölvívásért díjat kapott.”

 2007-ben Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 
Ifjúsági Sport és Informatikai Bizottsága döntése alapján 

ÉLETMŰ DÍJ-at vehetett át.
2007-ben megkapta a Magyar Ökölvívó Szakszövetség díszpajzsát

2009-ben KISKUNHALAS VÁROS DÍSZPOLGÁRA LETT
2010-ben eltávozott közülünk, emlékét díj alapításával őrzik volt tanítványai.

Korosztályos magyar bajnoki címet szereztek Kiskunhalas városnak:

Király Balázs - 1951.  
vörös T. Béla - 1951.   
Holló Antal - 1957.   
Holló József - 1959.  

Obendorf József - 1962.  
Kincses György - 1979.  
Köves Krisztián - 200�.

 „Bács-Kiskun Megye legjobb sportolója” címet eddig egy alkalommal kapta meg halasi 
színekben versenyző ökölvívó: 

Halász Péter - 1962.
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Magyar válogatott keret tagok voltak Halas város színeiből:  
Király Balázs, Vörös T. Béla, Holló Antal, Holló József, Molnár Lajos, Obendorf József, László 
Sándor, Döme Tibor, Komlós Károly, Kincses György, Patai Antal, Jakab László, Jakab Zoltán, 
Babud Dezső, Balázs László, Köves Sándor, Köves Krisztián, Babós László, Kozma Beáta, Far-
kas István, Kozma Anita.

válogatott mérkőzés Kiskunhalason: 
1972. december 10. Magyarország - Lengyelország 10:10   (Döme Tibor döntetlenül mér-
kőzött)

válogatottként - a halasi klub színeiben - képviselte hazánkat világversenyen:
Babós László: 2009 Plovdiv (Bulgária)  junior Európa bajnokság  5. hely és 2010. Baku (Azer-
bajdzsán) ifjúsági világbajnokság.

dr. Csötönyi sándor, Csenki ferenc és Kunya György 
a klub jubileumi ünnepségén 2007-ben
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ezen a versenyen már nincs közöttünk
CSENKI FERENC

(1922-2010)

A halasi sport történetében kikerülhetetlenek a nagy személyiségek. Azok az emberek, akik 
edzőként, szervezőként nagyon sokat tettek a sportért. Ezek közé a „nagy személyiségek” 
közé tartozott Csenki Ferenc, mindenki Feri bácsija is. 
A pár éve megjelent sporttörténeti kötetben így emlékezett a kezdetekre: 
„A sporttal Kiskunfélegyházán ismerkedtem meg a gimnáziumban, amelyet 19��-től 19�2-ig 
látogattam. A sportnak mindenféle ága érdekelt, labdarúgás, kézilabda és többek között a 
boksz is. 19�9 elején kezdtem bejárni bokszedzésekre. Három évig, 19�9 - �1 között jártam 
rendszeresen a tréningekre....19�2-ben Kiskunhalasra költöztünk....háború, majd hadifogság 
után újra Kiskunhalason...egy darabig jártam focizgatni, de közben edzettem pár, az ökölvívás 
iránt érdeklődő srácot is....19�7 elején el kellett határoznom, hogy ökölvívással foglalkozom-
e vagy pedig labdarúgással? Mivel akkorra már sokat fejlődtek a gyerekek, ez reményt nyúj-
tott arra, hogy Kiskunhalason megvessük az ökölvívás alapjait...” 
Az alapok lerakása annyira jól sikerült, hogy 
mind a mai napig létezik kiskunhalasi ökölví-
vás, melynek 19�7 - 2005. között aktív és te-
vékeny résztvevője volt Csenki Ferenc. 58 év 
edzőség után is, egészen 2009-ig időkig bené-
zett edzésekre, szurkolt a halasiaknak.
Élete „főműve” természetesen az ökölvívás 
volt. 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” alapele-
meket, a „pár elleni iskolázást,” az igazi szép 
ökölVÍVÁSt. 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 szóhasználat-
tal 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 emlé-
keznek 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, 196�-ban a Jugoszlávia elleni junior viadalon Holló Anti, Surján Lukács, Óben-
dorf 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! 

dr. várani László polgármesterrel 
a díszpolgári cím átadásátn
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rövid halasi boksz történelem

- 1947. augusztus 5-én került sor az első halasi ökölvívó bemutató mérkőzésekre a szilá-
dy Áron Gimnázium tornatermében. ez a nap lehet talán a halasi ökölvívósport „szüle-
tésnapja”. Az „Alapító atyák”: a legelső 1947-49 közötti csapat tagjai a következők vol-
tak: Csenki Ferenc edző, Szabó Béla, Bíró Sándor, Fekete Gyula, K. Szabó Lajos, Bodoglári 
Lajos, Lengyel János, Brecska Árpád, Halász Péter, Hetyei Jenő, Bús Mihály, Iglódi János, 
Kiss András, Gyöngyösi István, Rácz-Fodor Ferenc,  Mario Lanzoni, Kovács Imre, Viszmegh 
Sándor, Wágner Richárd, Urbán Sándor,  Maráczi István szakosztályvezető......

- Papp Laci Halason: 1957-ben Emaggal - Első Magyar Gazdasági Traktorgyár - mérkőztünk. 
Utána kerül sor Papp László bemutató jellegű mérkőzésére. Népszerű bajnokunkat forrón 
ünnepelte a közönség...Gyors mozgása, elhajlása nem egyszer ragadtatta tapsra a néző-
ket. Papp három ellenfele Csiszár (Bpest), Faragó I. és Bíró (Kkhalas). (Petőfi Népe 1957.
január 16.) 

- első nemzetközi mérkőzésünk: 1959. augusztusában a Szabadkai Atlétikai Klub volt ven-
dégszereplésen Szegeden, Békéscsabán és Kiskunhalason és mi, a kiskunhalasi csapat 
12:8-ra vertük meg a szabadkaiakat. A meccs érdekessége hogy az előző két helyen ők 
győztek 12:8-ra.......

- „Halasi magyar válogatott”: 196� decemberében három halasi volt Jugoszlávia elleni ju-
nior magyar válogatottban: Obendorf József, Holló II Antal és Surján Lukács, de kerettag 
volt még Molnár Mihály is. A magyar csapat 1�:6-ra kapott ki az akkor rendkívül erős „”ju-
góktól”” a hat magyar pontból négyet halasi fiú - Obendorf és Holló II. - szerzett. Csenki 
Ferenc részt vett a válogatott keret felkészítésében a tatai edzőtáborban, illetve edzőként 
működött közre a válogatott találkozón.

- Török Gyula és a magyar válogatott Halason: Szeptember első hétvégéjén a magyar vá-
logatott jött el Kiskunhalasra. Pehelysúly: olimpiai bajnokunk a nap legszebb mérkőzésén 
győzött a derekasan helytálló László ellen. (Petőfi Népe, 196�. szeptember 1�.)....1967 
után pár év szünet következett....

- Az újrakezdés, egyéni versenyek (1970 - 1978): Kezdetben azok a srácok jártak be, akik 
196�-67 között kezdtek, illetve a Kecskeméten bokszoló László Sanyi, Balla Anti itt edzett, 
csak a hétvégi meccsekre utaztak át. Ekkor kezdett bejárni ennek a garnitúrának az egyik 
legtehetségesebb tagja, a döme Tibor. Rajta kívül: fehér Miska, Csősz Pista, Lehóczki 
Laci, nagy T. elek, Wéber Imre, Budai Gyula, ökördi Jenő, Mester sándor. Ekkortól járt 
le a későbbi csapat nagy része: Komlós Károly, Pozsonyi László, Horváth Károly, Horváth 
István, Szabó Lajos, Szabó István, Mókus László, Deczki Imre, Mag György, Lázár István, 
Lukács Sándor és a többiek. Újra kevés lett a „kesztyű”, húsz-huszonöt fiatal látogatta 
rendszeresen az edzőtermet... Sajnos a ’80-as évek második felétől újra pár év szünet...

- 1997-ben különleges alkalom volt. ekkor ünnepelték ugyanis a volt halasi bokszolók a 
sportág városunkban való meghonosításának fél évszázados évfordulóját. Közel három-
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százan húztak kesztyűt ez alatt az ötven év alatt, volt, aki csak pár edzés erejéig, volt, 
aki több évtizedig le sem vette azt magáról. A többség edzett, becsületes, tanult ember 
lett. Az akkori ünnepi vacsorán alakult meg hivatalosan is a „Volt halasi bokszolók baráti 
köre”, mely az ökölvívás feltámasztását tűzte ki célul. A vacsora alkalmából szabó Lajos 
kezdeményezésre felajánlott közel százötvenezer forint volt az az alap, melynek köszön-
hetően újra feltámadt a halasi ökölvívás. A vacsora után alig egy hónappal megalakult 
a Halasi Box Club (HBC). A klub elnöke szabó Lajos, örökös tiszteletbeli elnök Csenki 
ferenc, a felügyelő bizottság elnöke Halász László. A halasi ökölvívóbarátok szervezője 
Mester sándor. 

- 2003. október 30-november 2. között mi adtunk helyt a Magyar Köztársaság Junior Or-
szágos ökölvívó bajnokságának. Ez volt az első nemzeti bajnokság Kiskunhalason ököl-
vívásban. A szervezésről, rendezésről elismerően nyilatkoztak a jelen lévő szakemberek, 
szakvezetők. Bedák Pál (Vasas), Raduly János (KSI), Hodosi Zsolt (Kőszeg), Nagy Zsolt (Deb-
recen), Zöld Ferenc (Debrecen), Klammerstadter Márk (KSI), Rafael László (UTE), Zsálek 
Ferenc (Pécs), Borsos Kálmán (Kiskunmajsa), Darmos József (Kiskunmajsa), Szabó Zoltán 
(Békés) nyert akkor bajnokságot.

	 Forrás:	Mester	Sándor:	A	halasi	ökölvívás	története	-	
Hajrá	Halas	-	Kiskunhalasi	Sportalbum	2005.

- 2007. A 60 évforduló - és az újrakezdés 10. évfordulója: A Testvérvárosok kupájának 
mérkőzései után ünnepi gálára került sor a Bibó István Gimnázium aulájában, ahol a város 
polgármestere által aláírt díszoklevelet vehettek át a korábbi évek kiváló halasi bokszolói. 
dr. Csötönyi sándor ünnepi köszöntőjében méltatta az elmúlt 60 évet. Megköszönte a 
város  korábbi és jelenlegi vezetőinek a támogatást. Bejelentette, hogy a jubileum alkal-
mából Csenki Ferencnek a klub alapító edzőjének és mesterének, Lehoczki László jelen-
legi edzőnek, szabó Lajos klubelnöknek és Mester sándornak a megyei szakszövetség 
elnökhelyettesének az „Ökölvívósportért végzett tevékenysége elismeréséül az ökölvívó 
szakszövetség díszpajzsát adományozza”.

saját  versenyünk a nemzetközi Testvérvárosok Kupája, melyet 11 éve rendezünk meg ál-
talában szeptember 2-�. hétvégéjén. Lengyel, vajdasági, szlovák, román ökölvívók mellett 
sok magyar csapat versenyzői is részt vesznek ezen a tornán.

A 2011. évi ifjúsági magyar bajnokságon induló versenyzőink: 
farkas István (46-49 kg.) - válogatott kerettag 
Babós László (52-56 kg.) - válogatott kerettag

Albert ferenc (60-64 kg.)  - a 2011. évi szlovák GP ezüstérmese
Kertész-Kovács Ádám (75-81kg.) - 2011. évi énekes István emlékverseny ezüstérmese;

rólunk bővebben: 
www.halasibox.hu
www.facebook.com/Halasi Bokszolók
(http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1000022055�085�
email: halasbox@gmail.com
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városunkról

Kiskunhalas a duna-Tisza közén, Budapesttől délre 140 km-re, a Homokhátság legma-
gasabb részén fekszik. A város közigazgatási területe 228 km2. Lakosainak száma: 30 000 
fő.Közlekedési csomópont. vonzáskörzetébe a tőle 20-30 km-re lévő települések tartoz-
nak.
 A város környéke évezredek óta lakott. Ezen a tájon megtelepedtek már a különböző 

őskori kultúrák népei is. Számos régészeti emléket őriz e korból, a Thorma János Múzeum. 
Halas első írásos említése 1��7-ből származik. Hamarosan mezőváros (oppidum) lett a te-
lepülésből. A török megszállás időszakában többször került végveszélybe, 1596-tól évtize-
dekig lakatlan volt. A város fennmaradását segítette, hogy szultáni város (hász) kiváltságot 
kapott. A 16-17. században a kálvini reformációt vallották magukénak az itteniek. A török 
kiűzése után a megmaradt lakosság majdnem háromnegyede már betelepülő volt. Főleg a 
Dél-Dunántúlról és Szeged környékéről költöztek ide. Az 1755-ből származó városi pecsé-
ten három keresztben egymásra tett halon kiskun vitéz áll. Ezzel létrejött Kiskunhalas ma 
is használt beszélő címere.
170�. október 5-én jelentős csatát vívtak Halastól keletre a kurucok és a labancok. A véres 

összecsapás után 2�� kuruc, de az ellenség vezére is holtan maradt a csatatéren. A halasi 
csata után 200 évvel emlékmű szervezésébe kezdtek a helyiek, amelyet 190�-ben avattak 
fel, s ma is az ország egyetlen kuruc szobra.
Halas a történelmi Magyarország hatodik legnagyobb határú városa volt. Jelentős köz-

igazgatási változást eredményezett Pirtó (19�7), Kunfehértó, Balotaszállás, Zsana (1952) 
önálló községgé válása, Bodoglár, Tajó puszta Kiskunmajsához csatolása (1972). A nagy 
halasi határ mezőgazdasági műveléséhez a 18-19. században szükségszerű volt a tanyák 
létrejötte. A 20. században a lakosság 50 %-a külterületen élt. A szocialista korszak éveiben 
a tanyák száma megfogyatkozott. Napjainkban a lakó és gazdasági szerepkörön túl, idegen-
forgalmi és rekreációs célokat is szolgálnak. Bár a járások megszűntével csökkent Kiskun-
halas közigazgatási szerepe, fejlett intézményi és szolgáltató rendszere révén megmaradt 
a térség ellátó központjának. Igazgatási és térségszervező funkciója a kistérségi szerepkör 
felértékelődésével napjainkban ismét erősödik.
� középiskola, és 5 általános iskola működik a városban.
Kiváló minőségű termálfürdővel rendelkezünk. Teniszstadion, több kiváló horgászvíz, jó 

minőségű sportpálya várja a pihenni, sportolni vágyókat!  
Kiskunhalas a csipke városa, ugyanakkor a sport városa is. Élénk pezsgés jelzi a halasi 

sportéletet: a versenysport mellett, a diák- és szabadidősport is komoly hagyományokkal 
rendelkezik. A városban 28  regisztrált sport-egyesület működik, rajtuk kívül további 20 
sportágat űznek alkalmanként vagy rendszeresen a sportolni vágyók.
Kiemelkedő a közel fél évszázada megrendezésre kerülő május elsejei nemzetközi lovas 

díjugrató verseny, mely egy időben világkupa forduló is volt. nBI-es női kézilabda csapat, 
kiváló úszóegyesület, országos bajnoki címeket „gyűjtő” tornászok, és ifjúsági olimpián 
ezüstérmes diszkoszvetőt - váradi Krisztina - is a soraiban tudó atlétika szakosztály, és 
természetesen az ökölvívók segítenek abban, hogy a város nevét az országban, de hatá-
rainkon túl is megismerhessék!

(www.kiskunhalas.hu)
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„Halas a Csipke városa”
fogalom a világban: Halasi csipke

1902 decemberében a Magyar Iparművészeti Társulat karácsonyi kiállításán mutatta be Dé-
káni Árpád, az azóta világhírűvé vált halasi csipkék első darabjait. Dékáni 190�-ban műhelyt 
rendezett be Halason, melynek berendezése saját tervei szerint készül. 1904-ben a kereske-
delmi miniszter 2000 koronás iparművészeti díját a csipkeműhelynek ítéli, a st. Louisi világki-
állításon a halasi csipkét grand prix-vel tüntetik ki. 1905-ben szerepeltek a velencei kiállítá-
son, 1906-ban a milánói nemzetközi kiállításon ismét nagydíjat nyertek. Az első világháború 
alatt egyetlen olyan alkalom akadt , amire a halasi csipkeműhely - hasonlóképpen az ország 
más műhelyeihez - ajándékként kitűnő alkotásokat készített. Ez IV. Károly császár és király, 
valamint felesége Zita királyné magyar koronázása volt. 
  Az 19�5 áprilisában megnyíló Brüsszeli Világkiállításra a Kereskedelemügyi Minisztérium 
által kiküldött halasi csipkekollekcióról, mint „a világ legművészibb és legszebb” csipkéiről 
emlékezett meg a sajtó. A legnagyobb elismerés egy 60 x 90 cm-egy. Stepanek Ernő ter-
vei után készült ’ Julianna” terítőnek jutott. 1937. A halasi csipke külföldi sikersorozatának 
következő állomása Párizs, ahol még ebben az évben elnyerte a nemzetközi Kézműipari 
Kiállítás nagydíját, (Grand Prix) megelőzve ezzel az addig verhetetlennek tartott brüsszeli 
csipkét.
A II. világháború után jelentősen megnövelte a Csipkeház addig akadozó forgalmát az 
19�9-es Budapesti Őszi Nemzetközi Vásáron való részvétel. A 650 kiállító közül egyedül a 
Csipkeház pavilonja kapott díszoklevelet. 
1998. szeptember 11-�0. között az I. Csipke Világkiállítás,1999. április �0. és május 2. között 
a „Hunnia Virágai” kiállítás, 2000. május 5-től a II. Csipke Világkiállítás vonzotta a látoga-
tókat. Azóta évente Nemzetközi Csipkefesztivált rendeznek, mely minden év májusában 
rengeteg látogatót vonz.
2000-től Kiskunhalas a díszpolgárait és a Pro Urbe díjasait erre a célra tervezett csipkével 
ajándékozza meg. Ezeket a halasi Bródi Mária iparművész tervezte. 2001-ben a Külügymi-
nisztérium támogatásával elkészült a 100 éves halasi csipke vándorkiállítás, amely azóta 
számos diplomáciai esemény kisérője volt (Athén, Barcelona, Bejrút, Osló, Kanada, Japán, 
Dél-Amerika stb.). 2002-ben a halasi csipke 100. évfordulójára nemzetközi kiállítás, dom-
bornyomású halasi csipkés bélyegsor, ezüstérem készült. A Clevelandi Magyar Örökség Mú-
zeum meghívására a halasi csipke két hónapos kiállítással szerepelt. 2003 tavaszán a halasi 
csipke is az exkluzív Hungaricum Club tagjává vált. Szeptemberben a köztársasági elnök 
felesége, Mádl Dalma asszony meghívására a Diplomata Feleségek Klubja a csipkeházba lá-
togatott. Novemberben halasi csipkekiállítás nyílt a párizsi Magyar Intézetben, majd 200�. 
januárban a londoni Magyar Kulturális Központban a Magyar Magic - Hungary in Focus 
kulturális évad részeként. 200�. április �0-án nyílik az V. Nemzetközi Csipkekiállítás. Ekkor 
jelenik meg ismét a bővített Halasi Csipkealbum. Az elmúlt évben a japán trónörökös pár is 
megtekintette a halasi Csipkeházat, mely múzeum is egyben. Halasi csipkét kapott többek 
között II. János Pál pápa, G. W. Bush amerikai elnök is. A Halasi Csipke szerepel az UNESCO 
szellemi és kulturális örökség nemzetközi listáján.
A halasi csipke ára magasabb az aranyénál!

(www.halasicsipke.hu)
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Támogatók:

Agromark Kft., Kópia Kft., WVI Holding Kft.,
Ladóczki István, Kardos Tüzép, Farkasné Somogyi Edina, Vili 

Gábor, Fárszer, Térváz Kft. T és K Filmnyomó Műhely, 
Halas-Color Kft., László Sándor, Viszmeg Sándor, BUDOSPORT 

Kft., Aranykapu Zrt., Angoltex Kft., British Fashion Store, 
Norviktex Kft., Csipak Tibor szeszfőzde

És sokan mások... KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK!

Bács Gazda-Coop Kft. Kiskunhalas Város 
Önkormányzata

Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés

KB Autoteam Kft.

Rapid Solar System - 
napkollektor forgalmazás,

telepítés

Habi Kft. Mappa Kft.

Halasvíz Kft. Csányi és Társa Kft.

MKB

Halasi Csipke 
Közalapítvány

KISKUN Kutató

Médiatámogatók:

92.9 Party FM Halasmédia



Súly 
csoport

Piros sarok Kék sarok Eredmény

�9 kg

52 kg

56 kg

60 kg

6� kg

69 kg

75 kg

81 kg

91 kg

91 +

döntők párosítása



Felelős kiadó: Szabó Lajos , HBC elnöke
Szerkesztette: Mester Sándor

2011 

„KIsKUnHALAs A CsIPKe vÁrOsA”
A 2011. év ifjúsági ökölvívó magyar bajnokai egy eredeti Halasi Csipkét 

kapnak ajándékba, mely a 
Magyar Köztársaság címerét ábrázolja

Eredeti kézzel varrott Halasi Csipke
Méret: 6x5 cm, elkészülési idő: 15 munkaóra, készítés éve: 2011.

Értéke 2011-ben: 1�000 forint


