
Madarasi Miklósra emlékeztek… 
 
A taktaharkányi lőtéren újra szóltak a fegyverek, ahol a tavaly elhunyt sportvezetőre emlékeztek a 
megye sportlövész klubjainak megjelent versenyzői. 
Községünkben nagy hagyománya van a sportlövészetnek, 1930-tól működik lövész egylet. A néhai 
elnöknek sok munkája van abban, hogy itt még most is működik a sportág egy jeles egyesülete. 
Amikor 2010-ben a helyi kábel tv-n megemlékező anyagot adtunk le a helyi lövészéletről 
megkerestem – e sorok írója (Ullik Béla) – Miklóst és kérdeztem hogyan kezdődött az új kori élet 
az MHSZ idejében. 
Taktaharkányban a sportlövészet a jól működő MHSZ klub szervezetére korlátozódott. Következett 
az 1979-es esztendőben községünkben is létrejött az MHSZ helyi szervezete, vezetője Madarasi 
Miklós. Miklós a következőképp emlékezett vissza arra az időre: „Zavodnik János, a járási MHSZ 
titkára a helyi tanácselnökkel, Horváth Bertalannal megkeresett, hogy vállaljam el a megalakuló 
helyi MHSZ szervezet vezetését. Rövidesen elkezdődött a munka, az úrbéri legelőn a régi levente 
lőtér helyén a nád eltakarításával kezdtük, majd a laza talajú területet igyekeztünk feltölteni. 
Miután sikerült kialakítani, elkezdődött a lövész munka. A vezetőségi tagok Ábel Sándor, Szoboszlai 
László, Beregi Ferenc és Feczkó László. 
A klub gyorsan szerveződött, támogatói tagok és a kiképzésben résztvevő tagok létszáma hamar 
elérte a nyilvántartás szerint a ’80-as évekre a 107 főt. Először csak 2 légpisztoly és 3 db 
légpuskánk volt. Akadt közöttük olyan, amelyiknek nem volt célzó tüskéje, egy tokaji versenyen 
gyufát tettünk a helyére és így lőttek vele. A nehéz kezdet után eredményességünkkel kiharcoltuk a 
megyei, járási vezetőktől az újabb fegyvereket.” 
Sorra jártak a járásban a különböző versenyekre, Tokaj, Taktaszada, Tiszalúc, Tiszaladány, 
Szerencs és persze a hazai – taktaharkányi – küzdelmeken bizonyítottak a klub versenyzői 
felkészültségükről. 
A megyei MHSZ versenyeken a klub sportolói közül a legeredményesebb a sportpisztoly 
kategóriában Feczkó László, puskás számokban pedig Szoboszlai László és családja hozott 
elismerést Taktaharkány MHSZ klubjának. De rajtuk kívül jól szerepeltek a Madarasi lányok – 
Edit, Anikó – és még sokan mások. 
A járási és megyei versenyeken nem csak a lövészet volt a fő versenyszám, az MHSZ-nél hasonlóan 
a korábban megismert levente mozgalomhoz a honvédelmi nevelés, a sport és szabadidő 
tevékenység szervezése a fő feladat. A helyi vezetők munkásságának köszönhetően rendkívül 
népszerű lett a sportlövészet. Sok helyi fiatalnak jelentett olyan indíttatást, amely segített a pályára 
irányításban. ’89-90 a változás évei, megszűnt az MHSZ, így a helyi szervezet központi támogatás, 
irányítás nélkül maradt. 
Madarasi Miklós így emlékezett erre az időszakra: „Amikor összehívták a klubok vezetőit és 
nyilatkozni kellet a jövőről, akkor mi a Beregi Ferivel elhatároztuk, hogy folytatjuk, így én felálltam 
és a működés mellett voksoltam. Segítségünkre volt a helyi rendőrség, megkaptuk tőlük az 
engedélyeket, nem adtuk le a fegyvereket, mint a többi környékbeli volt MHSZ klub. Csatlakoztunk a 
frissen megalakuló MTTOSZ (Magyar Technikai Tömegsportok Országos Szervezete) szervezetéhez 
és részt vettünk az alapításában. 
MTTSZ Taktaharkányi Lövész Klubot 1992. április 29-én jegyezték be. Segítőim Beregi Ferenc, 
Tóth János, Nagy Attila. Megkezdtük a munkát, amely a következő években ismét elismerést hozott 
nekünk…” 
A megyében a volt MHSZ klubok jelentős része megszűnt, alig maradt tíz-tizenkét klub, amelyekbe 
tömörültek a megyében a lövészsporthoz kötődő sportolók. Miskolc és Sárospatak között egy klub 
maradt, az is Taktaharkányban.  
Így kezdődött ’92-ben újra, a fenti szavak Miklóstól valóak. Tavaly sajnos eltávozott közülünk, még 
2015. augusztus elején lejött a lőtérre és ott volt a versenyen, a Takta kupán, amit ’92-ben még Ő 
indított el. Most pedig a rá való emlékezésre rendezett versenyt dr. Szemán Ákos, Taktaharkány 
polgármestere nyitotta meg, méltatta munkásságát a néhai klub elnöknek, aki többek között ezért a 



tevékenységéért „Díszpolgára” is lett Taktaharkánynak. A klub jelenlegi elnöke, Ullik Béla 
köszöntötte a megjelent családtagoknak, hogy éveken át támogatták Miklós munkásságát a sportért. 
A verőfényes napsütésben, igazi árnyék nélkül kezdődött a verseny a tereplőtéren, ahol kisebb-
nagyobb megszakításokkal, közel 100 éve lövöldöznek és tartottak kiképzést a Leventék, akik 1923. 
április 23-án alakultak.  
 
A Madarasi Miklós Emlékverseny eredményei: 
10 lövéses kispuska versenyszám 
 
Női kategória: 
1., Matusek Réka MVSE 
2., Galambos Adrien Bogácsi Lk. 
3., Ullik Anett Taktaharkányi Lk. 
Férfi kategória: 
1., Butykai Zoltán Taktaharkányi Lk. 
2.,Maczkó János Taktaharkányi Lk. 
3., Ádám András Taktaharkányi Lk. 
Senior női 
1., Lukács Jánosné   Edelény TTE 
  
Senior férfi: 
1., Liptai Gábor   Edelény TTE 
2., Simon András  Edelény TTE 
3., Szajlai Sándor Bogács Lk 
Serdülő fiú lg puska: 
1., Vojtovics Bálint SESE 
2., Sipos Máté Taktaharkányi Lk 
3., Kresák Kornél Edelény TTE 
Ifi fiú Lg puska: 
1., Nagy Ákos MELK 
  
Az eredményhirdetésre a Vendégház udvarán került sor, a díjakat a család tagjai és dr. Kiss Gábor 
alpolgármester adták át. 
Majd ebéd és beszélgetés, emlékezés a sportág korábbi eseményeire.  
 

Ullik Béla 
elnök 

Taktaharkányi Lk. 
 


