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A MAGYARBÁNHEGYESI SZABADIDŐ KLUB formailag 2008. januárjában
alakult meg, közel 40 fővel, gyermek és felnőtt sportolókkal, valamint a támogató
szülők részvételével.
A bírósági bejegyzési folyamat eredményeként a civil szervezet a 2712. sorszám alatt
bejegyzésre került, a Pk. 60033/2008/4. számú bírósági végzés 2008. május 22-n
jogerőre emelkedett.
A végzés szerint (1.-2. sz. melléklet):
- a társadalmi szervezet neve:

Magyarbánhegyesi Szabadidő Klub

- nyilvántartási száma:

2712

- székhelye:

5667 Magyarbánhegyes, Kossuth u. 56.

- társadalmi szervezet célja:

Magyarbánhegyes szabadidős, tömegsport és
versenysportjának felelevenítése, szervezése

- az egyesület jellege:

sportegyesület

- célja szerinti besorolása:

sporttevékenység

- képviselőjének neve, lakóhelye:

Tamás József
5667 Magyarbánhegyes, Alkotmány u. 101.

Az „Alapszabály” szerinti fő célkitűzések:
- Az egyesület Magyarbánhegyes fejlődését kívánja működésével elősegíteni.
- Össze kívánja fogni az egyesület célkitűzéseivel egyetértő, szimpatizáló polgárokat,
életkortól függetlenül.
- Az egyesület el akarja érni az ifjúsági és tömegsport fellendülését a településen,
aktívan segíti az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő kultúrált eltöltésének
lehetőségét.
- Lehetősége biztosít tagjainak – a tömeg- és szabadidősport mellett – versenyzésre
is.
- E cél érdekében felvállalja, hogy segít a sporthoz kapcsolódó versenyek, táborok,
előadások, bemutatók maga is szervezi ezeket, pályázatokat készít a célok
megvalósítása érdekében, szerepet vállal elektronikus és hagyományos kiadványok
megjelentetésében és terjesztésében.
- Javasolja és támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a községben élő ifjúság
sportolási lehetőségének feltételeit, anyagi és infrastrukturális feltételeit
megteremtik.
- Kapcsolatok létrahozására és ápolására törekszik a határon túli magyar, valamint a
nemzetközi sportszervezetekkel.
Az egyesület két szakosztályt működtet:
- Magyarbánhegyesi Szabadidő Klub Szabadidősport Szakosztály,
- Magyarbánhegyesi Szabadidő Klub Korvin Taekwon-do Szakosztály.

Az egyesület jelképe:

A Szabadidősport Szakosztály keretén belül megalakult a röplabda csapat.
Heti rendszerességgel találkoznak az általános iskola tornatermében. Sajnos
szakképzet, hozzáértő edző hiányában egymásra vannak utalva, csak egymást segítve
sportolhatnak, fejleszthetik magukat. Ezért fő céljuk nem is annyira a versenyzés,
hanem a rendszeres mozgás, a kellemes időtöltés. A résztvevők számára legfontosabb
az egészségtudatos gondolkodás és életmód. Tevékenységükkel erre kívánják felhívni
a lakosság figyelmét, példamutatásukkal a közösségfejlesztésre is törekedve.
A szakosztály vezetője: Pozsárné Nagy Ilona, az Szabadidő Klub titkára.
A Korvin Taekwon-do Szakosztály sportcsoportként már 2006. szeptembere óta
30-35 fővel tevékenykedik.
Jelképe:

A szakosztály versenyzői és a nagy létszámú szülői támogató-kör a taekwon-do
elveinek szellemiségében (udvariasság, becsületesség, állhatatosság, önuralom,
rettenthetetlen küzdőszellem) végzi tevékenységét, jelentős anyagi áldozatot is hozva
a sikerekért. A tömegsport jelleg mellett kiemelkedő fontosságú a VERSENYZÉS,
amely szép sikereket hozott az egyesületnek, és ezáltal Magyarbánhegyes településnek
is.
A csapat több nagysikerű bemutatót tartott helyben és vidéken is, amelyek a sportág
és egyben a község népszerűsítését is szolgálják. Többek között Pusztaottlakán,
Kunágotán szerepeltek a versenyzők, és nagy megtiszteltetésként az idei Paprika
Fesztiválon, Nagybánhegyesen fő műsoridőben, 500-600 néző előtt tartottak magas
színvonalú, látványos bemutatót.

2007. versenyeredménye:
- Saicz Tímea országos felnőtt női bajnokság 3. helyezett.
2008. legkiemelkedőbb versenyeredményei:
„Barátság Kupa” országos taekwon-do verseny, Battonya:
- Saicz Tímea - II. hely
- Balikó Stella - II. hely
- Hitér Dorina - II. hely
- Vízvári Zoltán - II. hely
- Uhrin Lilla - III. hely
- Nagy Nikolett - III. hely

Taekwon-do Európa Kupa, Hatvan:
-

serdülő lány -45 kg: I. Oravecz Diána

-

serdülő lány -35 kg: II. Nagy Stella

-

serdülő lány -30 kg: III. Tamás Boglárka

-

serdülő lány -55 kg: III. Nagy Nikolett, V. Tar Viktória

Békés Megyei Kick-box Diákolimpia, Füzesgyarmat:
-

Balikó Stella – I. hely

-

Almási Éva - I. hely

-

Tamás Boglárka - II. hely

-

Rácz Vivien - II. hely

-

Pusztai József - II. hely

-

Csiffáry Annamária - III. hely

-

Nagy Nikolett - III. hely

-

Szabó József - III. hely

-

Tölli Gábor - III. hely

-

Vízvári Zoltán - III. hely

Országos Kick-box Diákolimpia, Csepel:
-

Balikó Stella – II. hely

-

Tamás Boglárka – III. hely

-

Oravecz Diána – III. hely

-

Nagy Nikolett – III. hely.

A fenti versenyeken 200-300 fő körüli versenyző indult, így még értékesebbek az elért
eredmények.
A csapat indult a Megyei Karate Szövetség által szervezett bajnokságon is (Békés
megyei versenyeken elért eredményeket pontozás alapján összesítik), amelyben 12
forduló – de eddig egy verseny, amelyen Magyarbánhegyes is részt vett (Battonya) eredményei kerültek feldolgozásra, és így is a 9. helyen áll a csapat 16 egyesület közül.
A 2008 évi Secret-Őr Kupa Békés megyei Harcművész csapatbajnokságának állása az
XII.forduló, a Békés megyei Hírlap Kupa Megyei Gyermek semi-contact verseny
(Békéscsaba) után.
1.Békéscsabai Lakótelepi SE Kick-box (KB)
219 p.
2. Mezőberényi Sportcsarnok SE KB
100 p.
3. Barátság SE, Battonya KB-TKD
86 p.
4. Újkígyósi KB
59 p.
5.Füzesgyarmat KB
52 p.
6.Békéscsabai Lakótelepi SE TKD
43 p
7. TÉT SE TKD
33 p.
8. Dragon SE Kétegyháza taekwon-do (TKD)
26 p
9. Korvin TKD Magyarbánhegyes
24 p.
10.Okány KB
23 p
11. Dévaványa KB
17 p.
12.Hunyadi SE, Békésszentandrás KB,
13 p.
13.Szarvasi TKD Klub
11 p.
14. Contact SE, Orosháza KB
4 p.
14.Platán SE, Mezőhegyes
4 p.
16.Gyulai Kick-box Klub
1 p.

És még nincs feldolgozva Füzesgyarmat, ahol 10 érmet nyertek a
sprtolók!
A szakosztály életében üde színfolt volt a közel 80 fő részvételével megrendezett,
önköltséges évadzáró délután.
A szakosztály vezetője: Tamás József 2. Dan taekwon-do mester.
A szabadidő klub szervezte többek közt 2007 –ben a Puskás Ferenc emlékfutást és a
helyi Challenge Day fordulót.
Ezen kívül rendszeresen részt vesz az iskola és az önkormányzat sportrendezvényein,
azok szervezésében is.
Erre jó példa a 2007-ben, 2008-ban megrendezett Kihívás Napja, ahol a település
2007-ben saját kategóriájában 34., 2008-ban már 27. helyezést ért el.
A szabadidő klub önkormányzati és tagsági támogatásból gazdálkodik.
Külön ki kell emelni a szülők áldozatvállalását, akik az utazás biztosításával vagy a
nevezési díjak befizetésével közel 200.000 Ft-tal járultak hozzá az eredményes
működéshez.
Köszönjük minden támogatónk pozitív hozzáállását, és a jövőben is számítunk
segítségükre.
Linkek: www.magyarbanhegyes.hu, www.mbhtaekwon-do.extra.hu,
www.bekesiharcmuvesz.extra.hu
Magyarbánhegyes, 2008. augusztus 18.
Tamás József sk. Elnök

Mellékletek
1. Brósági bejegyzés

2. jogerőre emelkedés

3. önkormányzati támogatás felhasználása

4. kihívásnapi program

5. kihívásnapi eredmény

