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A Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének beszámolója 
a 2019-es év eseményeiről. 

 

A 2019-es év az egyik legjelentősebbje volt a baráti kör életében, ugyanis meg kellett oldanunk 
a 2018. november 30-án átadott kiállítótermünk és kiállításunk működésével járó további 
feladatokat, valamint a Kecskemét Megyei Jogú Város általbiztosított támogatási programban 
való közreműködésünket. Ezen két kiemelkedő feladat mellett folyamatosan végeztük 
mindennapi munkánkat, amelynek elsősorban az olimpiai eszme és mozgalom propagálása 
volt a célja. 

Az előző beszámolóban már részleteztem a kiállító terem és a kiállítás megnyitását, de 
ismételten ki kell emelni a város sportszerető lakóinak érdeklődését, mely a 2019-es évben is 
töretlen volt. 

A kiállító termünkben egyesületi szakosztályok, iskolai osztályok, civil szervezetek, valamint 
magánszemélyek, családok tettek látogatást. A látogatók egyöntetű véleménye, hogy tovább 
kell fejleszteni a kiállítást a nem olimpiai sportágak képviselőinek bemutatásával. Többen 
ajánlottak föl sporttémájú könyveket, valamint egyéb tárgyi emlékeket. 

A látogatás kezdetben mindennapi nyitva tartással biztosítottuk a kiállítás látogatását. 
Szeptembertől pénteken 14.00-17.00 óráig volt a nyitva tartás, és egyébként előzetes 
bejelentkezéses egyeztetés alapján. Minden látogatás természetesen tárlatvezetéssel volt és 
van egybekötve. 

A Baráti Kör még 2018-ban kapta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatától azt a 
megtisztelő felkérést, hogy szervezze meg, és irányítsa a Hírös Olimpikonok Alap elnevezésű 
programot. A program olyan Kecskeméten élő, illetve itt sportoló fiataloknak kíván hosszú 
távú támogatást nyújtani, akik eredményeikkel sikeresen szerepelnek világversenyeken, 
olimpiákon. 

Ezt tükrözi a választott szlogen is: 

KECSKEMÉT A BAJNOKOKÉRT, 
A BAJNOKOK KECSKEMÉTÉRT! 

 

  



A programról 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. és 2019. évi Városi Támogatási 
Program keretében 2.000.000 – 2.000.000,-Ft összeget biztosított a Kecskeméti Olimpiai 
Barátok Bóbis Gyula Köre számára a 2020. évi XXXII. nyári olimpiai játékokon történő 
részvételre esélyes kecskeméti sportolók felkészülésének támogatására. 

Ez a támogatás egy olyan program elindításának az első lépése, mely ötvözve a 
tehetséggondozást, a lokálpatriotizmust, a társadalmi felelősségvállalást és az üzleti alapú 
szponzorációt, segítséget nyújt a kecskeméti fiatalok számára az olimpiai játékokra, 
világversenyekre történő kijutáshoz és eredményes szerepléséhez, valamint hozzájárul 
ezeknek a sportolóknak Kecskeméten tartásához. 

A program résztvevői 

 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre 

 Kecskeméti Sportegyesületek Szövetsége 

 Érintett Sportszervezetek, Sportegyesületek 

 Minden olyan jogi, vagy magánszemély, aki a program céljaival egyetért és a program 
céljainak eléréséhez anyagi, illetve természetbeni támogatást nyújt. 

 
A program megvalósulásának érdekében az alábbiakat kellett megvalósítani: 

 A programban közreműködő menedzsment felkérése. 

 A szükséges szabályzatok, szerződésminták kidolgozása. 

 A támogatni kívánt sportágak és a kiválasztás feltételrendszerének meghatározása.   

 A program kiajánlásának kidolgozása, a támogatói fokozatok, csomagok 
meghatározása. 

 Arculatterv elkészítése. 

 Médiaterv kidolgozása. 
 
A fenti szabályzatok, szerződések kidolgozása megtörtént. Az egyesületeknek kiküldött 
pályázati felhívásra 4 egyesület 5 sportolóját tartotta támogatásra érdemesnek. Az 
előterjesztéssel, vagy a pályázatokkal a kuratórium egyetértett, így az alábbi egyesületek 
nyertek támogatást az olimpikon jelöltek révén: 

A Kecskeméti Testedző Egyesület sportolóinak Kmegy Máténak és Árva Cintiának 
(súlyemelők) támogatására 400.000,-Ft értékben (felszerelési tárgyak, vitaminok); 

A Kecskeméti Spartacus és Közösségi Tér sportolójának, Szvitacs Alexának a támogatására 

300.000,-Ft értékben (asztalitenisz felszerelések); 

A Kecskeméti Judo Klub versenyzőének, Szabó Csabának felkészülési támogatására 300.000,-

Ft értékben 1 db. futópad került adományozásra; 

Boronkay Péter, aki jogosult lenne a támogatásra, lemondott arról –a többiek javára- azzal, 
hogy a jövőben viszont, amennyiben a feltételeknek megfelel, igényt tart a juttatásra. 

Az egyesületek részére kölcsön szerződések keretében (megállapodás) a tárgyi eszközök 
átadásra kerültek.  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Árva Cintia Andrea – súlyemelés 

Kecskeméten született 2002-ben, a 
Kecskeméti TE Súlyemelő Szakosztályának 
versenyzője. Edzője Bálint Csaba. 

Árva Cintia Andrea korosztályának egyik 
legkiemelkedőbb tehetsége, többszörös 
magyar bajnok, több mint 40-szer írta át a 
magyar csúcslistákat.  

2018-ban az ifjúsági olimpián 4. helyezést 
szerzett (Buenos Aires), az U17-es Európa-
bajnokságon 6. helyezést ért el 
(Olaszország). 

2019-ben az ifjúsági világbajnokságon (Las 
Vegas) hetedik helyezést ért el, a felnőtt 
Európa-bajnokságon legfiatalabb indulóként 
súlycsoportjában a 18. lett. 

Eredményei alapján nagy reményei vannak a 
következő két olimpián való szereplésre. 

 

Boronkay Péter – paratriatlon  

Kecskeméten született 1981-ben, a 
Mercedes-Benz Gyár Kecskeméti 
Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete 
versenyzője. 

2007 óta folyamatosan versenyez, 
paratriatlon sportágban 3 Világbajnoki és 4 
Európa-bajnoki címet szerzett. a 2016-os 
paralimpiai játékokon (Rio de Janeiro) a 9. 
helyen végzett. 

Nem csak paratriatlonban nyújt kiváló 
teljesítményt, hanem az épek között is 
remekül szerepel versenyein. 

2019-ben a világkupán (Davenport) 2. 
helyezést szerzett. 

Eredményei alapján nagy reményei vannak a 
következő olimpián való szereplésre. 



 

 
Kmegy Máté – súlyemelés  

Cegléden született 1987-ben, a Kecskeméti 
TE Súlyemelő Szakosztályának versenyzője. 
Edzője Bálint Csaba. 

Kmegy Máté a magyar férfi súlyemelés egyik 
legkiemelkedőbb tehetsége, többszörös 
magyar bajnok, magyar csúcstartó, a magyar 
2020 súlyemelő olimpiai keret tagja. 

2018-ban az U23-as Európa-bajnokságon 6. 
helyen végzett. 

2019-ben az olimpiai kvótaszerző világkupán 
3. helyezést ért el (Las Vegas). 
 Eredményei alapján nagy reményei vannak 
a következő két olimpián való szereplésre. 

 

  

 

Szabó Csaba – judo  

Kecskeméten született 1994-ben, a 
Kecskeméti Judo Club versenyzője. Edzője 
Nagysolymosi Sándor 

A magyar Judo válogatott elsőszámú 60 kg-
os versenyzőjeként vesz részt az olimpiai 
kvalifikációban. 

2016-ban az U23-as Európa-bajnokságon 2. 
helyezést. 2017-ben az Európa Open 
versenyen 3. helyezést ért el. 

Felnőtt Magyar bajnok, 
2019-ben az olimpiai kvalifikációs 
versenyeken vesz részt, illetve 
edzőtáborban készül. Eredményei alapján 
nagy reményei vannak a következő olimpián 
való szereplésre. 

  



 

A program támogatására befolyó pénzösszegeket és tárgyi felajánlásokat, mint szakmai civil 
szervezet a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre kezeli. A támogatásra érdemes 
sportolók (sportszervezetek) kilétéről és a támogatás mértékéről egy erre a célra létrehozott 
kuratórium (szakmai kollégium) tesz javaslatot.  

Az együttműködés keretében a sportolók vállalják, hogy kecskeméti egyesület színeiben 
készülnek fel a világversenyekre, illetve sikeres kvalifikáció esetén kecskeméti színekben 
vesznek részt az elkövetkező olimpián, olimpiákon. Mindent elkövetnek az eredményes 
felkészülés és kvalifikáció érdekében, melynek során csak tiszta és sportszerű eszközökkel 
élnek.  

2019-ben nyolc alkalommal tanácskozott a Hírös Olimpikonok Alap kuratóriuma, amikor is 
megvitatták a pénzbeli felosztásokat, a szervezés során felmerülő kérdések megoldási 
lehetőségeit, a megjelenéshez kapcsolódó marketing feladatokat, valamint a nyilvános 
bemutatkozási lehetőségeket. Ennek eredményeként 2019. november 27-én megtartottuk a 
Hírös Olimpikonok Alap nyilvános bemutatkozását egy sajtótájékoztató keretén belül, ahol 
Falu György alpolgármester üdvözölte az eseményt. Sajnálatos hír volt, hogy a támogatottak 
közül Szabó Csaba kilépett a programból. 

  

 

 
Szvitacs Alexa – para-asztalitenisz  

Debrecenben született 1990-ben, a 
Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi 
Tér versenyzője. Edzői: Szabó Krisztián, 
Vajda Viktor 

2018-ban bekövetkezett betegségéig a 
magyar női asztalitenisz nagy tehetségeként 
serdülő Európa-bajnoki ezüst, és ifjúsági 
Világbajnoki bronzérmet szerzett. A magyar 
para-asztalitenisz vezetősége hisz abban, 
hogy a következő paralimpián esélyes 
éremszerzésre. 

Igazi példakép alkat, aki méltósággal és a 
sikeres jövőbe vetett hittel vette tudomásul 
megváltozott egészségügyi állapotát.    

Nem csak a mozgáskorlátozottak, hanem az 
épek között is versenyez. Eredményei, 
szakmai és mentális felkészültsége alapján 
nagyon esélyes a következő paralimpián 
való szereplésre. 



     

A Baráti Körünk mindezen túl továbbra is végezte a hagyományosan kialakított feladatok 
ellátását az alábbiak szerint: 

2019. március 25-én megtartottuk éves közgyűlésünket, melynek keretében módosítottuk 
alapszabályunkat.  

Nevezetesen bővítettük az egyesület célját a támogatási programban foglaltak szerint: 

- a nyári és téli olimpiákon, paralimpiákon induló sportolók, illetve egyesületük eseti és 
rendszeres támogatása; 

- különféle helyi, országos sporttal kapcsolatos események támogatása; 
- olyan versenyzők támogatása is, akik sportágai nem vesznek részt a nyári és téli 

olimpiákon; 
- Világ- és Európa Bajnokságokon résztvevő, kiemelkedő eredményt elérő sportolók 

támogatása; 
- kiemelkedő nemzetközi és hazai sikereket elérő sportolók edzőinek támogatása; 
- a társadalmi szervezet célja megvalósítása érdekében kulturális ismeretterjesztő 

tevékenységet végez, valamint a sportörökség megóvásáért munkálkodik. 

 

Részt vettünk 2019.április 27-én, Tatán, a 72., Romhányban 2019. szeptember 14-én a 73. 
MOA vándorgyűlésen. 

A Tatai MOA vándorgyűlésen részesült magas elismerésben Dr. Bodóczky László és Grosán 
Pál Baráti Körünk elnöke és sporttörténésze.  

Az olimpiai eszme ápolásáért végzett több éves munkájukért mindketten megkapták  
A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG és A MAGYAR OLIMPIAI AKADÉMIA „TISZTELETI ÉREM” 
ARANY fokozatát. 

 



Kiállítási anyaggal vettünk részt a Civil Fórum rendezvényein (2019. május7, szeptember 6.) 

A múzeumok éjszakája (2019. június 22.),  

Helyi Termékünnep megnyitója (2019. május 9.)  

Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 20. Levéltári Nap (2019.november11.) 

Részt vettünk Kunszentmártonban (2019. május 18), valamint Tiszavasváriban rendezett 
olimpiai napok rendezvényein (2019.11.09.). 

Alapító tagként veszünk részt a közművelődési kerekasztal munkájában, ez a fórum is 
lehetőséget biztosít az olimpiai mozgalom szélesítésére, és az olimpiai eszme 
megismertetésére (2019. 09.13.)  

Kedves meghívásának tettünk eleget a Sikátori Zsivótzky Gyula olimpiai körnek, amikor 
részesei lehettünk kiskunfélegyházi látogatásuknak, ahol az olimpiai bajnok középiskoláit 
végezte. 

2019. október 30-án kegyeleti séta keretében megemlékeztünk a kecskeméti köz-, és 
református temetőben nyugvó olimpikonjainkról, sportvezetőinkről, valamint edzőinkről.  
( Messzi István, Balla József, Szemereyné Törös Olga, Sax Gyula, Udvardi István, Kiss Endre, 
Zsoldos Zsolt, Király József, Pór László, Sinkó Lajos, Kasza György, Dunszt Ferenc). 

2019.december 6-án tekintette meg a kiállítást Dr. Szabó Miklós, aki a Melbourni olimpián az 
5000 m-es síkfutásban 4. helyezést ért el. 

 

Örömmel tettünk eleget a MOA vezetés felkérésének és november 29-én fogadtuk a Baráti 
Kör vezetőket, akiknek a hivatalos programot követően bemutattuk a kiállításunkat, valamint 
sportlétesítményeink közül a Kecskeméti Fürdőt (nemzetközi úszó és vízilabda mérkőzések 
lebonyolítására alkalmas részleggel) atlétikai stadiont, Messzi István Sportcsarnokot 
(kosárlabda, kézilabda, röplabda), valamint a régi fedett uszodában kialakított Mercedes Benz 
Kosárlabda Akadémia helyszínét, ahol a kosárlabda utánpótlást nevelik. 

Az Olimpiai Akadémia vezetősége emlék koszorúkat helyezett el Bóbis Gyula, Messzi István 
emléktábláinál. 

 

Kecskemét, 2020. május 8. 
 Dr. Bodóczky László 
 Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre 

 elnök 


