1959 – 2019
Hatvan év a siker útján
Ünnepi eseményre került sor 2019. március 8-án. Megalakulásának 60. évfordulója
alkalmával modellezőkiállítás nyílt meg. A legifjabb generációt képviselő diákok a modellező
emblémával ellátott versenymezben fogadták a vendégeket. A megnyitón részt vettek
községünk és iskolánk jelenlegi és előző vezetői, Recsken élő régmúlt idők modellezői, de
jelen voltak az ország más településein élő, községünkből elszármazott fiatalok is.
A program Fásiné Fodor Katalin köszöntésével vette kezdetét, aki édesapja örökébe lépve
hosszú évek óta támogatja ezt a sporttevékenységet. Versenyzőinket kiséri az ország több
területén megrendezendő megmérettetésekre s alkalmanként a versenybírói tisztet is ellátja.
Köszönet munkájáért és támogatásáért!
Megalakulásától napjainkig, a 60 év történéseit Garai Petra elevenítette fel, a kiállítás
látnivalóit, koncepcióját Bolyki Nóra ismertette a vendégekkel.
Recsken 1959-ben indult el a modellsport. Fodor István tanár úr nevével forrt össze a
különböző versenymodellek megalkotása. Több generáció a mai napig szép emlékeket őriz a
hangulatos szakköri órákról, s az izgalmas versenyekről.
Pista bácsi több mint 30 éven át vezette ezt a közkedvelt tevékenységet, ahol lelkesedése,
önfeláldozó munkája összetartotta a recski fiatalokat.
Kezdetben az iskolában, majd önálló modellező klubként az Ércbányász SE szakosztályaként
működött ez a sport.
1994-ben bekövetkező halálával a tevékenység nem szűnt meg. Szabó László vitte tovább a
stafétát, vezette a sportkört és biztosította a folyamatosságot a szakkör életében.
Rövid szünet után 2001-től a szakcsoport jelenlegi vezetője, Vasas Zoltán tanár – Pista bácsi
egykori tanítványa – élesztette újra ezt a ritka technikai sportot.
Az évek folyamán több csoport is működött. Nemcsak az iskola diákjai, de középiskolás,
főiskolás és egyetemista fiatalok is visszajártak, akik itt kezdték el a repülőmodellezést.
Kiváló lehetőség volt arra, hogy a különböző korcsoportú diákok hasznosan, kulturáltan,
céltudatos tevékenységgel töltsék el szabadidejüket.
1959-2019 között számos versenyévadot zártak, zártunk sikeresen. Az évek során több
kategóriában szereztek diákjaink kiváló eredményeket. Helytálltak az ország több pontján
rendezett versenyeken – Poroszló, Besenyőtelek, Nyíregyháza, Tass, Pösténypuszta,
Kunszentmiklós, stb. Remekeltek a területi, megyei és az országos magyar bajnokságon is.
Az évek alatt több mint 200 kupa és érem, oklevél került recski diákokhoz, ezzel a
sportmodellezés a legeredményesebb sportág településünkön.

2003-tól a Fodor István emlékkupa a legértékesebb vándordíj, amit a modellező tanulók
elérhettek Heves megyében.
Az évek során bővült a szakkörön készült modellek repertoárja. Hozzákezdtünk sebességi
autó építéséhez, de tartottunk látványos vízirakéta bemutatót is.
A megnyitó ünnepi része a sokak által várt vetítéssel zárult, ahol 1979-2019 közötti csoportok
tevékenységét, s a versenyeket láthatták. Ezek a régi fényképek nagy értéket képviselnek,
hiszen visszavarázsolják az elmúlt hangulatát, a reptetések izgalmas óráit.
2019-ben a jubileumi év igazi koronájaként lehetőségünk nyílt állandó kiállítás
megrendezésére. A fő irányelv a régészeti kiállítás, melyhez a bázist a modellezőműhelyben
tárolt felbecsülhetetlen kultúrtörténeti és sport ereklyéi szolgáltatták.
Kevés település büszkélkedhet azzal, hogy ilyen eredményekben gazdag, a megalakulása óta
folyamatosan működő sporttevékenységgel rendelkezik. A hagyományok ápolásának, a múlt
és jelen összekapcsolásának példája a recski modellezést bemutató gyűjtemény. Ez a ritka
sport hatvan éve a községi sportélet része, sok fiatalnak tartós, maradandó emlékek forrása,
esetenként a pályaválasztást, az életutat is meghatározó, befolyásoló tevékenység.
Reméljük ez a gyűjtemény nemcsak községünk lakóinak, hanem az idelátogató vendégeknek,
érdeklődőnek is maradandó élményt nyújt.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az évtizedek alatt anyagi és
erkölcsi támogatásukkal biztosították ennek a ritka sporttevékenységnek a folyamatosságát.
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