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CSIK FERENC ÖRÖKSÉGE: KESZTHELY SPORTTÖRTÉNETE A 
VÍZI SPORTOK TÜKRÉBEN 

 
Nagy teljesítmények és kimagasló eredmények eléréséhez   

különös erkölcsi kellékek szükségesek. Tiszta élet, mértékletesség,  
józanság, szívós kitartás, áldozatkézség, a testi és szellemi  

energiák teljes összpontosítása elengedhetetlen.” 
                                                                              /Csik Ferenc/ 

 
 

Fenti címmel hirdetett sporttörténeti vetélkedőt a Keszthely Város Sportjáért és Ok-
tatásáért Egyesület a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban. Az immár hagyomá-
nyossá vált program a Látássérültek és a Mozgássérültek Zala Megyei Szervezetének tag-
jai számára került megrendezésre. A feladatokat a könyvtár munkatársai – Borbélyné 
Verebélyi Judit és Magyar Szilvia – állították össze és a nyár folyamán a versenyre készü-
lők megkapták a felkészüléshez szükséges irodalmat. A vetélkedőre elhívtuk a helyi média 
képviselőit, valamint a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület vezetőit is.  

A rendezvényen megjelenteket köszöntötte Pappné Beke Judit, a könyvtár vezető-
je, aki bemutatta a zsűri tagjait: emelte a nap fényét Csik Ferenc olimpiai bajnok leánya, 
Csik Katalin, aki nagy örömmel fogadta el a zsűri elnöki tisztet. 

Keszthely Város képviseletében Csala Barbara referens, valamint Tolnainé 
Apjok Zsuzsanna sportoktató vettek részt a zsűri munkájában.  

Csik Katalin köszöntőjében meghatódva emelte ki, hogy nagy örömére szolgál egy 
olyan vetélkedőn részt venni, ahol édesapjának állítanak emléket.  

Az első feladatot írásban kellett megoldani, tesztkérdések voltak Keszthely első 
sportegyesületéről, 5 perc állt rendelkezésre a 4 fős csapatoknak.  

A 2. feladat Szókereső volt szintén írásban: Vitorlázók, úszók, edzők címmel, a 
megfejtése pedig: „Gyorsabban, magasabbra, erősebben!” A következő feladatban –mely 
rejtvény volt- egy keszthelyi olimpikon, Sipos Márton volt a megfejtés, aki 1924-ben a 
párizsi olimpián mellúszásban remekelt. Közben a „szurkolók”, vagyis a nézők, kísérők, 
vendégek is játszhattak: Csik Ferencről szóló kérdésekre kellett helyesen megválaszolni, s 
akinek ez sikerült, annak stílszerűen sportszelet lett a jutalma.  

Ezután minden csapat egy keszthelyi vitorlázó nevét tartalmazó borítékot húzott, az 
általuk kihúzott személyt kellett bemutatniuk: Bácsics Katalin és Krisztina, Eszes Tamás 
és Németh Enikő, majd következett a Párosító, melyben vitorlás kifejezéseket kellett he-
lyesen összerakni. 

Az írásbeli feladatok alatt halk zene szólt: Vár a Balaton, Széles a Balaton vize, One 
moment in time, és Rod Stewart: I’m sailing című dalokat hallhattak a jelenlévők. 

Az utolsó feladatban szabad volt a kalózkodás, a pontrablás. 4 féle vitorláshajó: a 
Kadett, Otimist, Laser és E-Yolle képét kivetítettük projectorral, illetve minden csapat 
kézhez kapta a képeket: amelyik csapat meg tudta mondani, melyik hajótípus, az kapott 
pontot, és 2-3 információt kellett az adott hajóról mondani. Amennyiben egyik csapat sem 
tudta a hajó típusát, a játékvezető megmondta, és eztán kellett bemutatni.  

Amíg az értékelés történt, addig Apjok Zsuzsanna tartott egy kis bemutatót a külön-
böző csomók kötéséről, szóróanyagokat és vitorlásújságokat mutatott a jelenlevőknek.  

Rendkívül szoros mezőnyben megszületett a végeredmény: 4. helyezett lett a Moz-
gássérültek ZME Keszthelyi Csoportja; a 3. helyezett a Látássérültek Zalaegerszegi Csa-
pata; 2. helyezett a Keszthely Város  Sportjáért és Oktatásáért Egyesület csapata; 1. helyen 
végzett a Látássérültek Keszthelyi Csoportja. 
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Mozgáskorlátozottak és látásukban sérült felnőttek vállalkoztak igazán nagy tettre; 
megmérkőznek egymással, s bátran ki mernek állni olyan feladatokban, melyre a felkészü-
lés is nehezebb, mint egészséges társaiknak.  

Az ajándékokat Keszthely Város Önkormányzata és a Tourinform Iroda ajánlotta 
fel, minden résztvevő kapott emléklapot és ajándékot, és minden csapat oklevelet.  

Meglepetésként a helyi Pelsoline Kft felajánlott minden csapatnak egy kis hajóki-
rándulást cégük vitorláshajóján. 

A jó hangulatú délelőttöt kötetlen beszélgetés és egy kis ebéd zárta. 
 

 
        Borbélyné Verebélyi Judit 
 
 

 
A vetélkedő közben 

 

 
Csík Katalin gratulál 
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