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Bozsik Régiós kiemelt Torna, Krajcs Gábor emlékére
Előszó
Tisztelt Vendégek!
Kedves Sportbarátaim!
4. alkalommal kerül megrendezésre egyesületünk szervezésében a tragikus hirtelenséggel fiatalon elhunyt
egykori labdarúgónk nevével fémjelzett Krajcs Gábor utánpótlás labdarúgó emléktorna. A mai napon pályára
lépő korosztályos labdarúgó palánták az életkoruk miatt még nem da rajtuk kívül sokan emlékezhetnek rá,
hogy az 1988-ban a fővárosi székhellyel megalakult a Góliát FC amely a rendkívüli gyorsasággal terjeszkedő
népszerűségével néhány év alatt behálózta kis országunk utánpótlás labdarúgó térképét. Krajcs Gábor kicsi
gyermekként már ebben az utánpótlás labdarúgó rendszerben ismerkedett a Szandaszőlősi Általános Iskola
„góliátos” csoportjában a labdarúgással. Nagyszerű közösségben tettre kész szülők hathatós támogatásával
talán országos szinten is elmondható, hogy az akkori Szülői Munkaközösség a Góliát FC térhódításának köszönhetően az 5-12 éves korosztályok számára minden szempontból megfelelő füves pályát épített a Szandaszőlősi Általános iskola mellé. Napjainkban múlt 25 éve, hogy 1996. szeptember 15-n emlékezetes torna keretében avattuk
fel a létesítményt ahol 4-4 korosztályban vendégünk volt a Ferencvárosi Torna Club, az Olasz Focisuli Debrecen
és a Tiszafüredi Góliát FC.
Köszönet a torna megrendezésében nyújtott támogatásért Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a
Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft-nek de leginkább a „Szandaszőlős Diáksportjáért Alapítvány Krajcs Gábor Emlékére” Gábor Szüleinek!

Abonyi KID FC U-9

Jászberényi FC U-9

Lurkó FK U-9

Rákóczifalva SE U-9

Szanda Focisuli SE U-9

Tehetséf SE Jászberény U-9

Tiszakécskei VSE U9

Szentesi Kinizsi SZITE U-9

A mai napon pályára lépő csapatoknak eredményes játékot, az őket elkísérő hozzátartozóknak sportszerű szurkolást kívánok.

		

Gönczöl Ferenc
Szanda FS szakmai vezető

Góliát McDonald’s megyei döntő
1995. Szolnok Tiszaligeti Sportcsarnok I. hely
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1999. diákolmpiai győztes csapat
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Krajcs Gábor 1986-ban született Szolnokon. Labdarúgó
pályafutását hétéves korában, a Szandaszőlősi Általános Iskolában kezdte. Gönczöl Ferenc kezei alatt tehetsége hamar
megmutatkozott, rövidesen országos és nemzetközi tornákon
léphetett pályára a Góliát FC színeiben. A szandaszőlősi együttes tagjaként rendre a dobogó legfelső fokára állhatott a
városi és megyei megméretéseken. 1999-ben az országos diákolimpia fonyódligeti döntőjén aranyérmes csapat alapemberének 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. Bármilyen 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 labdával, 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 csapattársak lettünk. A játéka letisztult, a megszerzett meccsrutinnal a zsebében higgadtabbá is vált. Ami
nem változott, hogy a csapat mindig, minden helyzetben számíthatott rá.
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A Nyíregyházi Főiskola sportmenedzser szakán szerzett diploma megszerzését követően a Szolnok
Városi Sportcentrum munkatársa, a kispályás bajnokság szervezője lett. E minőségében a játék tisztaságát, 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 elkötelezett fiatalember távozott a szolnoki sportéletből. Fájdalmasan korán, értelmetlenül –
és örökre…
Gönczöl Gábor
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IV. KRAJCS GÁBOR EMLÉKTORNA 2021.10.09.
U-9 korosztály
RÉSZTVEVŐ CSAPATOK:

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 gyakorlása 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:

„B” CSOPORT

ABONYI KID FC				
LURKÓ FOCIMÁNIA FK
SZENTESI KINIZSI SZITE
TEHETSÉG SE				

JÁSZBERÉNYI FC
RÁKÓCZIFALVA SE
SZANDA FOCISULI SE
TISZAKÉCSKEI VSE

Mérk.kezdés MÉRKŐZŐ CSAPATOK		

• 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 tanuló részére ítélte oda a havi 15000.- Ft-os sportolói- tanulói ösztöndíjat,
melyet 2020. évre is meghosszabbított. 2021. évben Fritz Milán tanuló részesült az ösztöndíjban.
• 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 keresztül az egészséges életmódra nevelés terén közösségépítő munkájával példát mutat vagy mutatott. A díjat első alkalommal
az alapítvány kuratóriuma Gönczöl Ferencnek, a Szanda „Focisuli” SE Utánpótlás-Nevelő Futball Club szakmai vezetőjének
adományozta, aki Gábor első edzője volt, ő nevelte a sport szeretetére. A díjat 2021. évben Kővári Lászlóné a Szolnoki
Diáksport Egyesület Elnöke vehette át, aki Szolnok város diáksportjában - így a diáklabdarúgás Szolnoki megszervezésében
is - több évtizede meghatározó szerepet tölt be.
• Hagyományteremtő jelleggel évente “Krajcs Gábor Emléktorna” elnevezésű sportrendezvényt szervez és támogat, amely
immáron negyedik 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

„A” CSOPORT

PÁLYA

CSOPORT

10:00
ABONYI KID FC - LURKÓ FOCIMÁNIA FK		
1
A
10:00
SZENTESI KINIZSI SZITE - TEHETSÉG SE		
2
A
10:25
JÁSZBERÉNYI FC - RÁKÓCZIFALVA SE		
1
B
10:25
SZANDA FOCISULI SE - TISZAKÉCSKEI VSE		
2
B
10:50
TEHETSÉG SE - ABONYI KID FC		
1
A
10:50
LURKÓ FOCIMÁNIA FK - SZENTESI KINIZSI		
2
A
11:05
TISZAKÉCSKEI VSE - JÉSZBERÉNYI FC		
1
B
11:05
RÁKÓCZIFALVA SE - SZANDA FOCISULI SE		
2
B
11:30
LURKÓ FOCIMÁNIA FK - TEHETSÉG SE		
1
A
11:30
ABONYI KID FC - SZENTESI KINIZSI SZITE		
2
A
11:55
RÁKÓCZIFALVA SE - TISZAKÉCSKEI VSE		
1
B
11:55
SZANDA FOCISULI SE - JÁSZBERÉNYI FC		
2
B
12:20
A/3-B/4		1		
12:20
A/4-B/3		2		
12:45
A/1-B/2		1		
12:45
A/2-B/1		2		
13:10			
1
7. HELY
13:10			
2
5. HELY
13:35			
1
3. HELY
13:35			2
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14:00
EREDMÉNYHIRDETÉS

EREDMÉNY

