
Kaposvári Verseny és Összevonás 
 

 A hétvégén lezajlott az I. Déli Végek Baranta Versenye (I. „Rosseb“ Kupa) és összevonás. 

Az időben elkezdett szervezésnek (Fényünnepen), a helyi csapat kimagasló szervező erejének és 

munkásságának, valamint a mindenki által fontosnak és meghatárózó jellegűnek tartott eseménynek 

köszönhetően sikerült a terület majd minden csapatának képviseltetnie magát. Szabadka, 

Bácsalmás, Baja, Szekszárd, Bátaszék, Pécs, Kaposvár és az Észak-Dunántúli Székesfehérvár 

képviseltette magát, kb. 60 fő részvételével. (Nagykanizsa, Kalocsa, Ada, és Kossuthfalva sajnos 

nem tudtak részt venni a rendezvényen.) 

 A helyi csapat munkásságáról, s szervező erejéről csak annyit mondanék, hogy a terem 

biztosításától, az étkeztetésig, a kollégiumi elszállástól a díjazásig, a szórólapoktól, plakátoktól, a 

szponzorok felkeresésén át a sajtótájékozatatóig olyan munkásságot hajtottak végre, mely által 

példaértékűen alacsony költséggel lehetett résztvenni a rendezvényen, a mags színvonal és minőség 

mellett, – e nélkül nagy valószínűséggel a résztvevők fele sem tudta volna vállalni a megjelenést. 

 A Csapatból mindenkit dícséret illet, s úgy gondolom mindenki tudja, s becsüli is a többiek 

munkásságát, s éppen ezért csak Wilhelm Erik személyét emelném ki, akinek érdemeit mindenki 

számtalanszor említette, köszönjük Erik, s köszönjük mindenkinek, hogy a feltételeket, és a 

lehetőséget biztosítottátok számunkra, hogy a költőt idézzem: "Jó mulatság, férfi munka volt!" - 

természetesen a nők, asszonyok, s családtagok érdemét sem lebecsülve! 

 Meg kell említsem maga Kaposvár Város óriási támogatását is, hiszen mind az 

Önkormányzat, mind a Helyi Honvéd Helyőrség, mind a Sportcsarnok, az Iskola, s a rengeteg 

szponzor (Kapos Volán, Deseda Pékség, Győri Kft, ... ) egyértelművé tette számunkra, hogy 

Kaposvár várost, rendes, derék, jó Magyar emberek lakják, akik mind a Baranta, mind a Magyar 

szerves kultúra ügyét magukénak érzik, szívükön viselik! Köszönjök Kaposvár, köszönjük 

Kaposváriak! 

 A Versenyről bevezetőleg csupán annyit, hogy Területi, Regionális szinten ennél komolyabb 

Baranta verseny még nem volt az ország határain belül (kivéve talán egykor a Kiskunságban), s 

hogy szerencsére a terület sok vitézlő férfija, legénye, leánya, s apraja mérettette itt meg magát, kb. 

80%-uk életében előszőr. 

 Öskü Kategóriában 20-an, Kesében 15-en, a Csíkóknál pedig 19-en mérettették meg 

magukat, egy igen küzdelmes, és tanulságos versenyben. 

 Szakmai szemmel nézve is egy komoly, magas szintű versenynek lehettünk tanúi, bár 

kétségtelen, hogy van még hova fejlődni, főleg az ifjabbakat jellemezte, hogy a virtus gyakran 

elragadta őket, de úgy gondolom, hogy ezt a legényeinktől el is várjuk. 

 A csikóknál 4 kategória került megrendezésre, súly, és korcsoport szerint, s bizony a 

legények igen csak kitettek magukért, olykor a technikai főlény győzőtt, olykor a virtus, mikor 

éppen hogy esett. Sok esetben láthattunk azonban olyan kis tehetséges legényeket, akik majd kese, s 

öskü korukban minden bizonnyal erősítik majd a Barantás mezőnyt, s remek utánpótlásnak 

bizonyulnak. 

 A Keséket elsősorban a virtus vezette, de jól látszott a verseny végeredményében is, hogy 

bizony azért a megfontoltság, s a rutin legyőzi azért a virtust, ha nem is minden esetben. Az ő 

képzésükben a továbbiakban mindenképpen az az irány, hogy akár idén, akár a következő évben 

majd még koncentráltabb felkészítés, és motiválás révén az országos versenyeken is 

megmérettessék magukat, mert bizony érdemes lesz! 

 Az Öskü kategóriában elég kemény, s kiélezett verseny zajlott le, kemény birkózó 

közdelmekkel, színvonalas vívással, s íjászpárbaj mérkőzésekkel, bizony elfáradtak rendesen az 

emberek, s másnap bizony ment a panaszkodás, hogy itt fáj ott fáj... de azért állták a sarat 

derekasan. 

 A Harci jelenetek, bemutató számok tekintetében azt hiszem van még hova fejlődni, bár a 

szellemesség, vidámság tekintetében azért kiemelkedőek voltak, harcszerűség tekintetében azonban 

még igen csak van mit finomítani. Kivéve egyetlen egy küzdőpárt, két Szekszárdi legényt, akik 

rövid botos bemutatószámukkal magasan kiemelkedtek a mezőnyből, nem is lehete csodálni, hiszen 



egy olyan bemutatószámot láthattunk tőlük, amely gyorsaságban, pontosságban, fegyver 

ismeretben, s alkalmazásban, még egy kis megállással együtt is olyan színvonalat képviselt, hogy 

én az elmúlt 10 évben bizony nem láttam ennél jobb rövidbotos bemutatószámot. Azt hiszem annak 

fényében, hogy én bizony nem nagyon szoktam bemutatószámot megdícsérni (s bizony okkal), ez 

nem kis elismerést jelent. 

 A verseny összetett végeredménye a következőképpen alakult: 

 

 Öskü kategória: 

1. Helyezett, s ezzel a Déli Végek Vitéze címet kiérdemelt versenyző, a Kapos Baranta 

szakmai vezetője lett, Fridrik Gábor személyében. 

2. Végh László (Bácska Baranta) 

3. Füleki Norbert (Csatár Baranta) 

4. Paszterkó Márk 

 

 Kese kategória: 

1. Laci Péter 

2. Ifj. Szendrő Miklós 

3. Bürge Ralf 

 

 Csikó kategória: 

 A csíkóknál 4 kategória volt, éppen ezért a csikó kategóriának összetettben egyetlen nagy és 

közös győzteséül kategória függetlenül önmagunkat, s a Magyar Nemzetet neveztük ki, hogy ilyen 

derék, kemény kis legények állnak még sorba, s várják a feladatokat, melyeket, a Jóisten jelöl majd 

ki számukra annak idején. 

  

 A részletes eredményeket majd a későbbiekben táblázatos formában természetesen 

közzétesszük! 

 

 Végezetül szeretném mindenkinek megköszönni, mind a támogatást, mind a szervezésben 

való élenjárást, mind pedig természetesen a versenyen való részvételt, és a tisztességes helytállást! 

  

 

 Nagy Zoltán (Medve) 
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