
Kajlik Péter, szerencsés embernek mondhatja magát,  hiszen a hivatása egyben a hobbija is,  a
hobbija pedig a hivatása,  ugyanis  testnevelő  tanárként és edzőként is foglalkozik a  labdarúgással.
Marosvásárhelyen a testnevelési főiskolán szerzett diplomát, a labdarúgáshoz jogosítványt. 1990-ben
kezdett  Mezőberényben  testnevelést  tanítani,  a  gyermeklabdarúgást  támogatni,  szervezni.  A
Mezőberényi  Gyermekfoci  –  Iskolai  Labdarúgást  Támogató  Alapítvány  kuratóriumi  elnöke  és  a
Berényi  Gyermek  FC.  szakmai  vezetője  és  a  2016.  évben  létrehozott  Mezőberényi  Labdarúgó
Egyesület  egyik  alapító  és  elnökségi  tagja.  Sporttevékenysége  mellett  aktívan  részt  vesz  a  város
társadalmi  életében,  elnöke  a  Mezőberényi  Erdélyi  Körnek.  A  város  sportéletének  meghatározó
személye, a labdarúgás elismert szakértője. Aktív közreműködésével indították el Mezőberényben az
első labdarúgóosztályt 1993-ban és a tagozat létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy rá
pár  évre  az  iskola  történetében  először  nyertek  megyei  labdarúgó  diákolimpiát,  és  bejutottak  az
országos  döntőbe.  2001-ben  Keszthelyen  megnyerték  a  Teremlabdarúgás  Diákolimpia  Országos
Döntőjét és bajnokcsapatként érkeztek haza. Tanítványai ma már élvonalbeli klubokban játszanak,
edzősködnek.  Új lendületet  hozott  a Berény Gyermek FC 2001-es megalakulása,  és vezetésével  a
berényi  csapatok  azóta  is  folyamatosan  területi,  országos  versenyeken  vesznek  részt.  Emellett
nemzetközi kapcsolatok építője, ápolója, résztvevője. A Gronauval fennálló testvérvárosi kapcsolatuk
közel húsz éves, az erdélyi kapcsolatok több mint 25 éves múltra tekintenek vissza (Marosvásárhely,
Székelyudvarhely).  Közös  labdarúgótornák,  barátságos  mérkőzések  erősítik  a  köteléket  és
szervezésében  a  kisfocisták  több nemzetközi  tornán  szerepeltek.  Kiváló  szervező  és  koordinációs
munkával összehangolt munkaközösséget épített ki testnevelő kollégáival, és integrátor szerepet tölt
be  a  fiatal  edzők  képzésében.  A  megyei  és  országos  szövetség  többször  kitüntetéssel  díjazta
munkásságát. Többek között Góliát–McDonald’s Országos Diáksport Egyesület díszoklevéllel, 2003-
ban életmentő cselekedetének elismeréseként a Baróti Lajos Magyar Fair Play-díjjal, 2014.évben a
Magyar  Labdarúgó  Szövetség  Elismerő  Díjával  jutalmazták.  Példaértékű  munkát  végez  a  helyi
labdarúgás területén, kapcsolatot épít a civilek és a vállalkozók szférájával és élvezi támogatásukat.
2016-ban a  Mezőberényi  Labdarúgó  Egyesület  megalakulásával  hozzájárult,  hogy a  mezőberényi
fiúk/férfiak az óvodás kortól a felnőtt korig, egy irányítás alatt készüljenek a versenyekre. Elismert
szakemberként  oktat,  tanít,  edzői  továbbképzéseket,  szakmai  előadásokat  tart  és  munkaközösség
vezetőként  is  tevékenykedik.  Tornákat,  óvodás-  és  edzőtáborokat,  közönségtalálkozókat  szervez.
Nevéhez is fűződik a Farsang Kupa, mely 25 éve várja korosztályonként a labdarúgás szerelmeseit. A
sport és a foci iránti rajongását otthonról hozta családi hagyományként, édesapja országosan ismert
élvonalbeli labdarúgó volt, és edzőként is sikeresen tevékenykedett. És a hagyomány nem szakadt
meg,  hiszen  fia  is  elismert  labdarúgó  és  edzőként  kollégája.  Hiszi,  hogy  kupákat  elnyerni  csak
komoly munkával lehet, a pályán akarni és küzdeni kell. Ezt tanítja a diákoknak, fiataloknak,  akik
játszani, győzni lépnek a pályára. Élete a labdarúgás, a pályán szívvel-lélekkel folytatott csapatjáték.
Fontos számára, hogy megtanítsa a  játékörömöt, a sportág megszerettetését,  és hogy minél többen
kezdjenek el futballozni, foglalkozzanak ezzel a remek sportággal. Egyesületi,  iskolai eredményeit
nem sajátítja ki magának. Értéknek tekinti, hogy azzal az évek alatt felépített csapattal, kollégákkal,
edzőkkel dolgozik, sőt ma már barátaival, akikkel a közös eredményeket eddig is elérték. Sportember,
aki képzi magát, aki tanul, aki előrelép, mert tudja, a futball világa napról napra változik, de ez az
élete, támogató családja, barátai mellett a mindennapja. 

Mezőberény város sportéletében a labdarúgás területén végzett magas színvonalú szakmai, a
fiatalok számára példaértékű munkája és közösségépítő tevékenysége érdemeként Mezőberény
Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Kajlik  Péter  részére  2018.  évben  a  „Mezőberény
Sportjáért” elismerést adományozza.


