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Hörmann footgolf sajtónap: élmény, feltöltődés, kapcsolatépítés! 

 

Hagyományteremtő céllal „Hörmann footgolf sajtónapot” tartottunk Kisorosziban. Az 

újságírókkal szerettük volna megismertetni ezt az innovatív, egyre eredményesebb sportágat, 

amelyet Magyarországon elsőként karoltunk fel, és a mai napig elkötelezett támogatói vagyunk. 

Az első sajtónapunk nagyon sikeres volt, az újságírók ugyanis nagyon élvezték a jó hangulatú 

játszmát, és mindannyian azt mondták, sőt már meg is írták, hogy most már ők is a footgolf-

kedvelők táborát erősítik, és bármikor szívesen jönnek egy újabb fordulóra.  

    

A kíváncsi, lelkes újságíró csapatot Szujó László, a Hörmann Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, 

és Gelencsér Gábor, a Magyar Footgolf Egyesület elnöke köszöntötte. „Ma nem szakmázunk, 

hanem lazítunk! Mi hat éve szerettük meg ezt a sportágat, megláttuk benne a fantáziát, nagyon 

megtetszett benne az, hogy évszaktól, korosztálytól függetlenül egy vidám kikapcsolódás a jó 

levegőn, minden testrészt megmozgat. Lehet rúgni a labdát egyénileg, barátokkal, családdal, és 

még csapatépítésre is tökéletes. Büszkék vagyunk a magyar csapat eddig elért sikereire, a mai 

nap célja, hogy adjunk egy kis ízelítőt a footgolfból, a sport által ismerjetek meg minket egy 

másik oldalunkról, érezzétek jól magatokat!” – fogalmazott Szujó László.  

Gelencsér Gábor többek közt elmondta, hogy a footgolf 2009-ben indult világhódító útjára 

Hollandiából, és még ugyanebben az évben megalakult az Első Magyar Footgolf Egyesület is. 

Sőt, 2012-ben nyolc ország részvételével Magyarországon rendezték az Első Footgolf 

Világbajnokságot, amely magyar sikerrel zárult. A sportág kedvelői között lelkes amatőrök, profi 

sportolók, válogatott focisták és olimpikonok. A Hörmann Hungária támogatása nélkül nem 

sikerült volna ez az eredményes, építkező munka. – mondta az egyesület vezetője.  

A footgolf szabályokat a Hörmann oktató filmből ismerhették meg az újságírók, ezután négyes 

csapatokban, profi játékosok irányításával következett az igazi játék. Eleinte mindenki 

bizonytalanul figyelte mozdulatokat, de még a lányok is hamar belejöttek a játékba, egyre 

bátrabban, magabiztosabban teljesítették a világszínvonalú pályán a szakaszokat, jegyezték a 

pontokat a Hörmann score-kártyákba.  

A nehezebb részek is jókedvűen, nevetéstől hangos rúgások közepette lettek megoldva, az 

ebédre kellemesen ki is fáradt a csapat. Ebéd közben jött a meglepetés – egy footgolf-kvíz által 

próbára tettük, hogy ki mennyire figyelt a szabályok ismertetésénél. Aki a leghamarabb 

válaszolt helyesen a feltett kérdésre, azonnali nyereményt kapott. Díjaztuk ugyanakkor a 

legeredményesebb férfi és női, illetve a fair play szellemében a legkevesebb pontot elért 

játékost is. A footgolf szabályokat a Hörmann oktató filmből ismerhették meg az újságírók, 

ezután négyes csapatokban, profi játékosok irányításával következett az igazi játék. Eleinte 

mindenki bizonytalanul figyelte mozdulatokat, de még a lányok is hamar belejöttek a játékba, 

egyre bátrabban, magabiztosabban teljesítették a világszínvonalú pályán a szakaszokat, 

jegyezték a pontokat a Hörmann score-kártyákba.  
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