Kakucs élsportolója
Felterjesztés
Az Ablak Kakucsra Egyesület elnökeként 2016-ban
szeretném felterjeszteni Kocsis Gábort, községünk
iskolájának

testnevelő

tanárát

a

„Kakucs

élsportolója” megtisztelő címre.
Felterjesztésem indoklása:
Kocsis Gábor 1984. 08. 28-án született Budapesten. A
Kakucsi Általános Iskolában már kisiskolásként,
másodikos

tanulóként

felfigyeltek

birkózó

tehetségére. Edzői – Kovács János és Kovács Levente
– a jövő bajnokát látták a nagy kitartással, akarattal
rendelkező tanítványukban, akit családja is teljes odaadással támogatott ebben a törekvésben.
Ezt Gábor bizonyította is. 1996-ban a Vasasban megkapta a legeredményesebb diák
versenyzőnek járó kupát, 1999-ben Debrecenben már a Fradi színeiben Országos Bajnok lett.
Ezt a címet még négyszer nyerte el. 2001-ben válogató versenyek sorozatát nyerte el,
beleértve a Magyar Bajnokságot is, majd Törökországban, Izmírben, 2004-ben pedig
Bulgáriában, Várnában képviselte korosztályában a magyar bírkózókat. 2006-ban elnyerte
„Az év sportolója” címet itt, Kakucson, melyet a falunapon vehetett át.
Csapatával bajnoki első helyezett címet szerzett három alkalommal. Eredményei alapján 2006
augusztusábanTokióban versenyzett, majd egy mongol birkózóversenyen is ő képviselte
hazánkat. Németországban a Bundesliga győztese volt több alkalommal.
Időközben testnevelő tanárként elhelyezkedett a Kakucsi Általános Iskolában, ahol kedvenc
sportjában, a birkózásban olyan tanítványokat nevelt, akik hasonló fényes győzelmeket
arattak, mint ő fiatal sportolóként. Edzői munkájában is rendkívül eredményes. 2008 óta nem
volt birkózásról szóló beszámoló Lapozgatónkban, melyet ne azzal fejeztek volna be, hogy:
„Köszönetet mondunk Kocsis Gábor edzőnek, mert szakmai felkészítése nélkül mindezek a
szép eredmények nem születhettek volna meg.” Ennek köszönhetően nyerte el egyik
tanítványa, Rutterschmid Richárd is 2012-ben a „Kakucs élsportolója” címet.
Sportolása mellett tanulmányait sem hanyagolta el. 2009-ben nyert testnevelő tanári diplomát,
majd az egri főiskolán rövidesen szakából mestervizsgát is tett 2012-ben.
Mind egyéni eredményei és az utóbbi évek edzői munkája, amellyel élsportolókat nevelt
predesztinálják Kocsis Gábort arra, hogy 2016-ban végre elnyerje az őt megillető a „Kakucs
élsportolója” megtisztelő címet is.
Felterjesztésemet, kérem, fogadják el!
Kakucs, 2016. április 30.
Tóth Istvánné, az Ablak Kakucsra Egyesület elnöke

