Birkózás

Bóbis Gyula
(Kecskemét, 1909. október 7. – Budapest, 1972. január 24.)
olimpiai bajnok birkózó, Bóbis Ildikó, háromszoros olimpiai
ezüstérmes tőrvívó apja.
Életpályája
Sportpályafutását a Kecskeméti TE labdarúgójaként kezdte, majd
a BVSC birkózója lett. 1934-ben nyerte első országos bajnokságát,
és ettől kezdve tizenhat éven keresztül volt jelen a magyar
birkózósport élvonalában. Mindkét fogásnemben versenyzett. 1934-ben nyerte első országos
bajnokságát. 1936 és 1950 között harmincegyszer volt magyar válogatott. Legnagyobb sikerét
az 1948-as londoni olimpián érte el, ahol szabadfogású nehézsúlyban kilenc induló közül ő
nyerte el az aranyérmet. A döntőben a nála tizenkét évvel fiatalabb svéd Bertil
Antonssont győzte le.
Visszavonulása után MÁV tisztviselőként dolgozott. 1971-ben megkapta a Nemzetközi
Birkózó Szövetség (FILA) érdemrendjét.
Emlékére Kecskeméten teret és edzőcsarnokot neveztek el róla.

Balla József birkózó
1976. Montreál
1980. Moszkva

1955.07.27.. Szőreg – 2003.03.18. Kecskemét
1967-ben a Szőregi Rákóczi Sportegyesületben kezd birkózni a jól
megtermett fiú. Onnan kerül a Szegedi VSE-be 1971–ben. 1973–ban lett
az FTC birkózója – 1978-ig. 1974-ben Ifi EB ezüstérmes, 1975-ben ifi világbajnok. Az EB-ken
ezüstérmes 1975, 78, 81.
Európa-bajnok 1983-ban.
Világbajnoki bronz 1977, ezüst 1985 – ez utóbbi a 130 kg-ban.
Mindkét olimpiáján: Montreálban és Moszkvában is ezüstérmes a +100 kg-os szabadfogású
birkózásban. A 130 kg-os súlycsoportban fejezi be a versenyzést. 1987-ben Kecskemétre költözik, a
KSC edzője lesz. 1991-től Kecskemét város önkormányzat oktatási és kulturális irodájának
sportvezetője. 1996-tól a válogatott szövetségi kapitánya volt. 2000-től a Kecskeméti TE birkózóinak
szakosztály igazgatója, majd elnöke. Kecskeméti ténykedését?? a „Balla” korszakként emlegetik.
Fellendülést hozott a város birkózó életében. A kecskeméti föld befogadta.
Balla József kétszeres olimpiai ezüstérmes, sokszoros magyar bajnok, Európa és Világbajnoki
helyezett. Szőregen született. Az FTC birkózója volt, de ki merné megkérdőjelezni
Kecskeméthez való érintettségét mivel 16 évet élt Kecskeméten, ez idő alatt felvirágoztatta a
birkózást városunkban a KSC majd a KTE színeiből. Olimpikonokat nevelt. Felelős
munkakört töltött be a városi Önkormányzatban. Halálával veszteség érte a várost.
Kecskeméten díszsírhelyben nyugszik. A Kecskeméti föld befogadta. Kecskeméten a
Damjanich János Ált. Iskola torna terme Balla József nevét viseli.

Majoros István birkózó
2000. Sydney
2004 Athén
1974.07.11. Budapest
11 évesen kezd birkózni. 19 évesen felnőtt bajnok.
Atlantára még nem tudott kvalifikálni. A BVSC-ből
Szegedre, majd onnan Kecskemétre igazolt. Európabajnokságot nyert. Az olimpián a 18. vagy 19. helyen végez. 2001, 2003. magyar bajnok. Az olimpiai
selejtezőn 3. Evvel kvalifikál az olimpiára. Athénban megállíthatatlan. Sorozatban nyeri nagy
biztonsággal a mérkőzéseit – olimpiai bajnok lesz.
Majoros István az első aki kecskeméti sportegyesület tagjaként olimpiai bajnok. A Magyar
Köztársaság Érdemkereszt Tisztikeresztje kitüntetést és az „Év birkózója” címet kapta. Az olimpia után
tovább készül, magyar bajnok, majd VB 3. 2006-ban világkupát nyert. Egy makacs sérülés meggátolta,
hogy harmadszor is olimpikon legyen.

Relikviák:

Kör alakú bronzérem. Elején két birkózó ember látható, két oldalán félkör ívben egy felirat
Veteran Wrestling World Championships.. Hátoldalán felül a földgömb 2 metszete alatta
felirat FILA E 63 kg Büdaörs 2012. Átmérő 60mm, súly 56g.

Kör alakú ezüstérem az elején körbe zöld színű levelek vannak belül egy dombornyomott
mellkép, aki a kezében tart egy ágat. Hátoldalán jobb oldalt 3 függőleges csík, alul 3
vízszintes csík amik keresztezik egymást., sima részen szöveg: Ter-i Ifi KF. CSB.1973. II.
Felül van benne egy lyuk, amiben karika van. Átmérő 41mm, súly 10g.

Bóbis Gyuláé volt. Téglalap alakú, ezüst színű plakett, aminek a közepén van egy arany színű
kör, abban két birkózó ember. alatt egy szöveg Olasz-Magyar Budapest 1948.Hátulja üres.
Méret 68*50mm, súly 59g

Négyzet alakú, bronzérem. Elején egy kis körben birkózó emberek, alulról félkör ívben íves
vonalak. Hátulján felirat: Ifj. kf. v. cs. Kecskemét 1974. Felette háromszög alakú kifakult
piros szalag nemzeti színű csíkkal. Méret 38*38mm súly 25g

Kör alakú ezüstérem. Elején 2 birkózó ember, hátulján egy babérkoszorúban felirat 1956. I.
10. II. hely. Átmérő 60mm súly 27g.

Kör alakú ezüstérem, elején 2 birkózó ember, alatt egy név Szentesy. Hátulján szöveg
VASAS S.C. II. SZF. IFI.TER. 1958. Kétoldalt babér ág. Legalul VASAS logó. Felül egy
karikában piros kék háromszögbe hajtogatott szalag. Átmérő 40 mm súly 27g

Nyolcszögű ezüstérem. Elején körbe babérkoszorú benne birkózók dombornyomással.
Hátoldalán körbe felirat Magyar Birkózó Szövetség Országos Bajnokság, ezen belül egy felül
nyitott babérkoszorú a tetején címerrel felül 5 ágú csillag. Szöveg I. Orsz. III.o. SZF. EGY.
CSB. 1961. Átmérő 59mm, súly 71g

Kör alakú bronzérem elején 2 birkózó ember alakja. Hátoldalán körbe levél motívum. Ifj. 13.
’93. Átmérő 40mm súly38g

Kör alakú ezüstérem. Elején 2 birkózó ember felirat a két szélén félkör ívben Veteran
Wrestling World Championships. Hátoldalán felül a földgömb metszete alatta Fila felirat az
alján Budaörs 2012. Átmérő 64mm, súly 52g.

Kör alakú ezüstérem, melynek a széle egy sávban arany színű, ezen a részen levél motívumok
látható körben. Az ezüst részű közepében egy mellkép látható ami egy ágat tart a kezében.
Hátoldalán a felirat EDOSZ 1956. II. körben levélkoszorú. Átmérő 50mm súly 40g

Bronz érem, melynek a közepében van egy kör alakú rész amiben 2 birkózü figura látható.
Felette egy süveg formában kalász motívumok vannak. Hátulja sima rajta szöveg: N. Ifj.
Bajn.1974. Méret 50*32mm súly 21g.

Plakett Elején egy birkózó emberek dombornyomással egy körben, alatta levélmotívum és
egy magyar címer. Felirat téglalapban KF. 1957. Hátoldala sima.Magyarország-Ny.
Németország Méret 73*49mm súly 62g

Plakett bronz színű, téglalap alakú, Bal oldalán 2 birkózó figura, jobb oldalán feliratok
LANDS KAMP Sverige- Ungern 1955. Svenska Brottningsförbundet. Hátoldala sima. Méret
52*73mm súly 93g

Oxidálódott bronz színű plakett. Elején felül felirat Dünya Serbest Güres Sampiyonasi, alatta
2 birkózó, legalul Istanbul 1957. Hátoldala sima. Méret 102*70mm súly 51g rézlap

Nyolcszögű aranyérem. Elején két birkózóval. Hátoldalán babérkoszorúban szöveg
Pestujhelyi s.c.1924.I. Átmérő 36mm súly 17g.

Kör alakú bronzérem, elején dombornyomott birkózók. Hátoldalán Körben felirat Budapesti
birkózó Szövetség III.III. O. TER. KF. 1969. baloldalon egy címer. Átmérő 40mm súly 27g

Kör alakú ezüstérem az elején körbe zöld színű levelek vannak belül egy dombornyomott
mellkép, aki a kezében tart egy ágat. Hátoldalán jobb oldalt 3 függőleges csík, alul 3
vízszintes csík amik keresztezik egymást., sima részen szöveg: M. Feln. Szf. Bajn. 1974.
Felül van benne egy lyuk, amiben karika van. Méret 41mm súly 11g

Kör alakú bronzérem. Elején birkózók láthatók. Hátoldalán félkörben felirat Magyar Birkózó
Szövetség középen felirat Orsz. Ifj. Egy.Szf. Bajn. III. 1958. okt. 11-12. Alul félkörben két
leveles ág között 1958. Átmérő 40mm súly 28g

Kör alakú aranyérem elején birkózók látható, a kör tetején levélmotívumok borítják.
hátoldalán sok leveles ág alatta felirat Magyar Ifj. Bajnokság 1922. I. Méret 42*39,7mm súly
25g

Arany színű festett kerek kerámia emlékplakett. Körben felirat Golden Grand Prix 2008
Szombathely piros fehér zöld matricára nyomtatva. Elején 2 dombornyomott birkózó alakja.
Hátulja üres. átmérő 13,5cm. Nemzeti színű szalagon lóg.

Sötétkék színű birkózó mez fehér csíkozással. ASICS márkajelzéssel az elején. Magyar címer
és egy fekete filctollal írt dedikáció is megtalálható az elején. Hátuljára Veréb felirat alatta
HUN. 2013. középsúly világbajnoki bronzérmes dressze. Anyag poliészter: elasztán.

Zöld rövidnadrág ’70-s évek végéről, jobb első szárán fehér FTC felirattal. Anyaga pamut.
Bal első részén derék alatt hímzett/varrt P betű. Balla József olimpiai ezüstérmes birkózó
nadrágja.

2013. vb győztes versenyruhája. Hátán felirat IRI MARINE H. Rahimi versenyző neve alatta
dedikálással. elején nemzeti zászlója Marine márka. Méret M. anyaga poliészter.

Tihanics Tibor senior birkózó világbajnoki dressze. Piros gépi kötött rugalmas anyag, elején
dedikációval: Tihanics Tibor 52kg. Elején rávarrt címer vörös csillaggal. Mérete 3. Márka
adidas.

Majoros István olimpiai bajnok dressze. Adidas márkájú hátán HUN felirat, sötétkék, feketefehér csíkokkal. Mérete 44 Anyaga 84% poliészter, 16% elasztán.

Fekete Adidas birkózó cipő, teteje bőr, textil, talpa gumi. Bal cipő belső oldalán zöld
dedikációval. Sike Andrásé 1988 Szöul. Cipő hossza 28cm-

Birkózó öve. Fekete bőr elején fém jelvénnyel. Jelvény felirata: Senior Wrestling World
Championships, Freestyle Greco-Roman Women Budapest 2005. Hossza 118cm, jelvény
szélessége 15cm magassága 13cm.

Szürke birkózócipő fehér kék díszítéssel, fehér cipőfűzővel. Tihanics Tibor Senior
birkózótól. Nike márkajelzéssel. Jobb cipő külső oldalán boka feletti részen aláírás: Tihanics.
Mérete 44,5. anyaga nem bőr , vászon? gumi talppal.

Kör alakú fém emlékplakett, felül két lyukkal átfúrt, melyben nemzeti színű szalag van
belefűzve.. Eleje dombornyomott, 2 birkózót ábrázol, gravírozott felirattal. Varga János
birkózó 1968. Olimpiai Bajnokának emlékül. Hátul sima. Szalag dedikálva van:
Sportmúzeumnak Varga János szalag hossza 2*56cm.

Kerámia emlékplakett kék arany színű, dombornyomott elején két földgömb alakja előtt 2
birkózó alakja. Hátán fekete simafelület egy akasztó van belefúrva. 23,2*15cm.

Zászló műanyag áttetsző fóliában. Piros-fehér-zöld színű elején egy hátra vetődő ember képe
fölötte felirat Birkózó Európa Bajnokság, alatta ’83 Budapest. Hátulján felirat Magyar
Birkózó Szövetség, alatta francia, angol, német fordításban is. Körben nemzeti színű
zsinórozással. méret: 11*15,5cm

Zászló átlátszó műanyag tokban, piros fehér zöld függőleges csíkozással. Elején felirat XXIV.
Championnat Du Monde De Lutte Lib. Budapest okt. 19-26.Felette elmosódott birkózó alakja.
Körben nemzeti színű zsinórozással. 14,5*10cm.

Zászló műanyag áttetsző fóliában. Piros-fehér-zöld színű elején egy hátra vetődő ember képe
fölötte felirat Birkózó Európa Bajnokság, alatta ’83 Budapest. Hátulján felirat Magyar
Birkózó Szövetség, alatta francia, angol, német fordításban is. Körben nemzeti színű
zsinórozással. 11*15,5cm

Zászló áttetsző fóliában, függőleges piros-fehér-zöld csíkozással. Elején MBSZ jelvény
aranyszínű nyomással a fehér sávban. Hátán Magyar Birkózó Szövetség felirat alatta francia,
angol, német fordításban. Mérete:11*15,5cm. Körben nemzeti színű zsinór akasztóval.

Amerikai zászló dedikációkkal fekete filccel. Egy amerikai vb versenyzőtől kapta Sinkó
Lajos, dedikáltatta vele és még sok más világbajnokkal is. Szombathelyen volt egy Grand Prix
Fila alkategóriás verseny ott kapta. Összekapcsolódik a következő képpel, ami sajtósok
belépő kártyája. Mérete a zászlónak 96*146cm. Anyaga textil.

2008 Szombathelyi Grand Prix sajtó belépő kártya.

Fénykép Sinkó Lajos és Majoros István Kecskemét Főterén.

