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Bozsik Régiós kiemelt Torna, Krajcs Gábor emlékére

Előszó

Tisztelt Vendégek!                                                                                                                                        
Kedves Sportbarátaim!

A  Szanda Focisuli SE 3. alkalommal rendezi meg Krajcs Gábor emlékére a mai napon lebonyolításra kerülő tor-
nát. Az egyesületünk vezetése nevében ezúton is szeretném megköszönni Szandaszőlős Diáksportjáért Krajcs Gá-
bor Emlékére alapítvány, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit 
Kft. közreműködő segítségét, hogy méltó módon tudunk megemlékezni Krajcs Gábor egykori labdarúgónkról. 
Köszönet illeti a most megjelent csapatokat és az őket elkísérő szülőket valamint a felkészítő edzőket is
Minden csapatnak jó játékot, nagyszerű sportélményt a csapatokat elkísérő hozzátartozóknak pedig sportsze-
rű buzdítást kívánok!

Gönczöl Ferenc
Szanda FS szakmai vezető

1999. diákolmpiai győztes csapat Góliát McDonald’s FC országos döntő Népstadion
I. hely a döntőben Szolnok - Debreceni Olasz FS 1 - 0

Assemini (Szardínia szigetén) 1999. július
a Palermo elleni győztes csapatunk

Góliát McDonald’s megyei döntő
1995. Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok I. hely

Lotto sportbolt átadás Nyilasi Tiborral



 Krajcs Gábor 1986-ban született Szolnokon. Labdarúgó 
pályafutását hétéves korában, a Szandaszőlősi Általános Is-
kolában kezdte. Gönczöl Ferenc kezei alatt tehetsége hamar 
megmutatkozott, rövidesen országos és nemzetközi tornákon 
léphetett pályára a Góliát FC színeiben. A szandaszőlősi együt-
tes tagjaként rendre a dobogó legfelső fokára állhatott a 
városi és megyei megméretéseken. 1999-ben az országos diá-
kolimpia fonyódligeti döntőjén aranyérmes csapat alapembe-
rének számított. Az iskolai sportsikerek akkor sem kerülték 
el, ha más sportágakban – atlétikában, mezei futásban vagy 
éppen floorballban – kellett bizonyítania. Serdülő korában 
a Szolnok Városi Sportiskola majd ifjúsági labdarúgóként a 
Szolnoki MÁV FC csapatában találkozhattunk a nevével. Bár-
milyen versenyről volt szó, az első hívásra rendelkezésre 
állt, és a pályán soha nem kellett noszogatni őt.

 Sokoldalú labdarúgó volt, aki leginkább a támadások szervezésében jeleskedett. Jól bánt a lab-
dával, így gyakran és könnyedén hozta helyzetbe társait, miközben a gólokkal sem maradt adós. Ha 
a helyzet úgy kívánta, kivette a részét a védőmunkából, sőt több ízben a kapuban is helytállt. Kiváló 
versenyzőtípusként megbecsülte a sikert, ugyanakkor nem viselték meg a kudarcok. A pályán kívül is 
laza volt és könnyed, aki jó humorral kontrázott, ha a társak ugratása éppen rá irányult.

 Bár az élet időközben más irányba sodorta, felnőtt emberként sem szakadt el a focitól. Évek múltán 
a városi kispályás bajnokság akkoriban még salakos játékterén találkoztunk, és hamarosan csapat-
társak lettünk. A játéka letisztult, a megszerzett meccsrutinnal a zsebében higgadtabbá is vált. Ami 
nem változott, hogy a csapat mindig, minden helyzetben számíthatott rá.

 A Nyíregyházi Főiskola sportmenedzser szakán szerzett diploma megszerzését követően a Szolnok 
Városi Sportcentrum munkatársa, a kispályás bajnokság szervezője lett. E minőségében a játék tisz-
taságát, a „fair play” szabályainak betartását tekintette elsődlegesnek. A játékosok és csapatvezetők 
mindig bizalommal fordulhattak hozzá.

 2017-ben bekövetkezett tragikus halálával egy ambíciókkal teli, tevékeny, a labdarúgás iránt elkö-
telezett fiatalember távozott a szolnoki sportéletből. Fájdalmasan korán, értelmetlenül –
és örökre…

Gönczöl Gábor

Az alapítványt a fiatalon, 31 éves korában elhunyt sportember emlékének megőrzése és méltó ápolása céljából 2018. évben 
hozták létre szülei. Céljuk, Krajcs Gábor hagyatékából szülőhelye és lakhelye Szolnok és kiemelten Szandaszőlős sportolni 
vágyó fiataljainak egészséges életmódra nevelése, a diák- és ifjúsági sport versenyszerű és amatőr módon történő gya-
korlása révén. További cél a sport, elsősorban a labdarúgás számára utánpótlás nevelés támogatása, az ehhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek megvalósításának elősegítése, a tehetséges fiatal – elsősorban szandaszőlősi – sportolók 
tehetséggondozása, anyagi támogatása. 

Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében az alábbi alapcél szerinti tevékenységeket végzi:

•	 A	Szandaszőlősi	Általános	Iskolával	együttműködve	a	kuratórium	által	kiválasztott	szandaszőlősi	fiatal,		tehetséges
 sportolókat az alapítvány támogatja, részükre anyagi, szakmai segítséget, támogatást nyújt. Első alkalommal
 az alapítvány kuratóriuma 2019. januárjában  Zsemlye Andor 4. c osztályos tanuló részére ítélte oda a havi 
 15000.- Ft-os sportolói- tanulói ösztöndíjat, melyet 2020. évre is meghosszabbított.

•	 A	diáksport	területén	kiemelkedő	szakmai	tevékenységet	végzők	elismerésére	a	“Diáksportért	Díj		Krajcs	Gábor	Emlékére”
 díjat hoz létre, amely annak a személynek vagy közösségnek adományozható, aki Szolnok város diák- és ifjúsági sport 
 életében kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett, a diákok sportpályafutásának elindításában, a sportra, ezen ke
 resztül az egészséges életmódra nevelés terén közösségépítő munkájával példát mutat vagy mutatott. A díjat első alkalommal
 az alapítvány kuratóriuma Gönczöl Ferencnek adományozta, aki  Gábor első edzője volt, ő nevelte a sport szeretetére..

•	 Hagyományteremtő	 jelleggel	 évente	 “Krajcs	 Gábor	 Emléktorna”	 elnevezésű	 sportrendezvényt	 szervez	 és	 támogat,
 amely immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre.

Az emléktornát hagyományteremtő szándékkal első alkalommal 2018. szeptemberében rendezte  a Szandai Focisuli SE. Bár 
a tornát Krajcs Gábor emlékére szervezik, a főszerep mégiscsak a labdarúgásé és a gyermekeké, akik talán játék közben is 
megértetik: Gábor élete példa lehet számukra is, akinél a sport és tanulás együtt jelentette a mindennapokat, és együtt 
hozták meg a sikereket a pályán és az életben egyaránt. 

Hegmanné Nemes Sára
kuratóriumi elnök

www.krajcsgaboralapitvany.hu



III. KRAJCS GÁBOR EMLÉKTORNA 2020.09.20. PROGRAMJA

  2020.09.20.  U/13-12 KOROSZTÁLY

RÉSZTVEVŐ CSAPATOK:

„A” CSOPORT                                                                               „B” CSOPORT

SZAJOL KLK    TISZAKÉCSKEI VSE                                              

TEHETSÉG SE JÁSZBERÉNY                                                                        RÁKÓCZIFALVA SE

UFC KECSKEMÉT                                                                                   LURKÓ FOCIMÁNIA FK

SZANDA FOCISULI SE    SZOLNOKI MÁV UPFC.                

Mérk.kezdés MÉRKŐZŐ CSAPATOK  PÁLYA CSOPORT EREDMÉNY

09:00 BEMUTATÓ MÉRKŐZÉS   

09:45 MEGNYITÓ   

10:00 SZAJOL KLK  -  TEHETSÉG SE  1. A   

10:00 UFC KECSKEMÉT  -  SZANDA FOCISULI SE  2. A 

10:25 TISZAKÉCSKEI VSE  -  RÁKÓCZIFALVA SE  1. B 

10:25 LURKÓ FOCIMÁNIA FK  -  SZOLNOKI MÁV UPFC  2. B 

10:50 UFC KECSKEMÉT  -  SZAJOL KLK  1. A 

10:50 TEHETSÉG SE  -  SZANDA FOCISULI SE  2. A 

11:05 LURKÓ FOCIMÁNIA FK  -  TISZAKÉCSKEI VSE  1. B 

11:05 RÁKÓCZIFALVA SE  -  SZOLNOKI MÁV UPFC  2. B 

11:30 TEHETSÉG SE  -  UFC KECSKEMÉT  1. A 

11:30 SZANDA FOCISULI SE  -  SZAJOL KLK  2. A 

11:55 LURKÓ FOCIMÁNIA FK  -  RÁKÓCZIFALVA SE  1. B 

11:55 SZOLNOKI MÁV UPFC  -  TISZAKÉCSKEI VSE  2. B 

12:20 A/3  -  B/4   13. 

12:20 A/4  -  B/3   14. 

12:45 A/2  -  B/1   15. 

12:45 A/1  -  B/2   16. 

13:10 7. HELYÉRT   17. 

13:10 5. HELYÉRT   18. 

13:35 3. HELYÉRT   19. 

13:35 1. HELYÉRT   20. 

14:00 EREDMÉNYHIRDETÉS   

LURKÓ FOCIMÁNIA FK U-13 RÁKÓCZIFALVA SE U-13 

SZAJOL KLK U-13 SZANDA FOCISULI SE U-13

SZOLNOKI MÁV UPFC U12 TEHETSÉG SE JÉSZBERÉNY U-13

TISZAKÉCSKEI VSE U-13 UFC KECSKEMÉT U-13 


