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A Galgamenti Ho rgászegyesület 7 órától várta a verseny-
zőket. Az előkészületek után reggel 8 órakor repültek a felcsalizott 
horgok a Kónya tóba.  A Tura VSK Sporttelepen az átadó ünnepséget 
követően megkezdődött a kispályás labdarúgó torna, valamint 10 
órától ketyegtek az órák a Demény étteremben, ahol a Galgavidéki 
Sakkbarátok Sportegyesülete hívta versenyre az elméjüket trení-
rozni vágyókat.

„A XII. Híresvár osi Vigadalom keretei n belül megrende zett 
sakkversenyen összesen 33 nevező ült sakkasztalhoz. A zömében 
i�úsági sakkozók megyénk több településéről érkeztek, s három 
kor csopor tban mér hették össze játéker ejüket,  lányok,  fiúk 
egyaránt. A sakktornának szokás szerint a Demény étterem adott 
otthont, ahol ideális körülmények között történhetett a viadal.  A 
korábbiakban rendeztünk itt nem egyszer jóval nagyobb létszámú 
sakktornát, s a versenyzők mindig is értékelték az étterem 
nagytermének kulturált és nyugalmas légkörét. Ezúttal leginkább 
családias hangulatban zajlott a hétfordulós rapid verseny , 2x15 
perces gondolkodási idővel. 
A délutáni eredményhirdetést meglátogatta Szendrei Ferenc, 
városunk polgármestere, aki a díjátadás előtti rövid beszédében 
hangsúlyozta a sport és sakkozás jótékony hatását, majd átadta a 
korcsoportok nyerteseinek járó serlegeket, érmeket, ajándékokat.  
Ezt követően minden versenyzőt meginvitált egy fagylaltra, aminek 
különösen a gyermekkorú résztvevők tudtak örülni. Ezúton 
szeretnénk megköszönni a Demény étterem munkatársainak 
együttműködő közreműködését.
 A T ur ai  H ír lap minden k edves  olvas ója  megtek intheti  
sportegyesületünk honlapján (www.gvse.x3.hu) a verseny izgalmas 
pillanatairól és a díjátadásról készült fotógalériát.”  (tóthmáté)

A XII. Híresvárosi V igadalom  
szombati napja a sport és rockzene je-
gyében telt. A délelőtt folyamán több hely-
színen rendeztünk versenyeket, sportgálát, 
illetve ünnepélyes keretek között került sor 
a régóta áhított műfüves labdarúgó pálya 
átadására.

„Tavaly volt az első alkalom, hogy kézilabda gálát szer-
veztünk. Azért találtuk ki, hogy a gyerekek ismerkedhessenek a 
sportággal, a felnőttek pedig kicsit nosztalgiázhassanak a régi idők 
emlékére. Látván, hogy az iskolában újra elindult a kézilabda, kö-
szönhetően Horváth Zoltán tanár úrnak, valamint a junior kor-
osztály is nagyon érdeklődik a sportág felé, arra gondoltam, hogy 
idén jó lenne olyan csapatokat hívni, ahol már megmérettethetik 
magukat. A megrendezett gálára a Sülysáp KSK női csapata, 
Ferencvárosi Szabadidő Sportegyesület junior lányai, a Veres-
egyház VSK fér� senior (1999-2000 évad bajnoka) csapata láto-
gatott el hozzánk. Jelenleg nem mindenki aktív sportoló, de kiváló 
kondícióban voltak, hozzánk képest különösen. Senior kategóriában 
nincs sok sportolási lehetőség a városban, de bízom benne, hogy ez a 
közeljövőben változik. F ontosnak tartom a közösségépítést különö-
sen a mai, elgépiesedett világban. Rengeteg időt elvett ugyan a 
felkészülés és az edzés, de csapatként működtünk, beszélgettünk, 
együtt voltunk. Bár mindhárom mérkőzés verességgel zárult, nem 
keseredtünk el, hiszen a játék és a kézilabda szeretette volt a cél. A 
kiosztott emléklapok őrzik e „kézilabda gála”emlékét. 

Sugár Tímea vállalta idén a kézilabda gála díszvendég 
szerepét, érdekes és változatos játékokkal s zórakoztatta, mozgatta 
a vállalkozó kedvű �atalokat, gyerekeket. A veresegyházi csapatot 
elkísérte akkori edzőjük, jelenleg a Pest Megyei Kézilabda Szövet-
ség elnöke, Szabó János, a turai csapatban pedig pályára lépett Péli 
Sándor , a Szövetség egyik elnökségi tagja. Vandornyikné Sára Ilona, 
Dr. Basa Antal és Tóth László vállalta a játékvezetői szerepet. Aktív 
kézilabdázó koromban anno Tóni bácsi és Tóth László bíráskodásuk 
alatt játszottunk, nagy megtiszteltetés volt jelenlétük és szerep-
vállalásuk.

Tavaly is fontosnak tartottam, hogy a meghívottakat ven-
dégül tudjuk látni, legalább két szendvicsre és innivalóra. Azzal, 
hogy az önkormányzat támogatásáról biztosított és lehetőségünk 
nyílt az iskolai konyha használatára, ez a kívánságom idén is meg-
valósult. Vendégül láttunk a régió településeiről 3*12 embert plusz a 
kísérőket, hozzátartozókat. Mindenki elismerően – és egy kicsit 
irigykedve - méltatta a kezdeményezést, szervezést, az igényes és 
színvonalas lebonyolítást. Az idén már kaptunk külön hangosítást, 
nagyon jó hangulatot teremtve ezzel a mérkőzések közben és között 
is. Köszönöm a Hevesy György Általános Iskolának a helyszín és az 
öltöző biztosítását, Tura Város Önkormányzatának a támogatást és a 
Bartók Béla Művelődési Ház segítségét, közreműködését.”

(Benke Sándor)

„Mindig legyetek tisztességesek, becsületesek és 
mindig maximálisan dolgozzatok. Ne csak a sportban, hanem 
az élet minden területén legyetek igényesek és azt, amit 
csináltok, a legnagyobb maximummal csináljátok és tegyétek 
oda magatokat, mert abból biztosan tanultok, és többé vál-
tok.” (Sugár Tímea, 101-szeres válogatott kézilabdázó, a torna 
díszvendége)

A versenyekkel egy idő-
ben, a Hevesy György Általános 
Iskolában zajlott a meghívásos 
kézilabda gála. A második alka-
lommal megrendezett látványos 
sportesemény idén is neves ven-
déget állított maga mellé, Sugár 
T í m e a ,  101-szer es  válogatott 
kézilabdázó örömmel tett eleget 
Benke Sándor  meghívásának.

Horgászverseny Sakkverseny Kézilabda gála
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