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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
JEGYZİKÖNYV
Készült: az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság 2010. március 17-én 16.00 órakor
megtartott ülésérıl.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem
Jelen vannak: Varga Ferencné elnök
Balasi Anna
Oláh László biz. tagok
Patkós Zsolt polgármester
Tóth Viktória jegyzıkönyvvezetı
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 fı
bizottsági tagból 3 fı jelen van, Nyerges Zoltán elıre nem jelentette be távolmaradását az
ülésrıl. Mucsi László késni fog.
Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplı napirendet tárgyalja meg a bizottság. Más
javaslat nem hangzott el.
Az OMSB 3 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND
1. Elıterjesztés Szank község sportkoncepciójának véleményezésére
Elıadó: Patkós Zsolt polgármester
(Elıterjesztés a jegyzıkönyvhöz mellékelve.)
Varga Ferencné elnök
Köszöntötte a jelenlevıket. Átadta a szót Patkós Zsolt polgármester úrnak.
Patkós Zsolt polgármester
Tisztelt Elnök asszony, Tisztelt Bizottsági tagok. Valóban az hívta életre a sportkoncepciót,
hogy egyrészrıl legyen egy írásos formája Szank község sport életének, illetve annak a
tevékenységnek, amely a Sportegyesület keretében vagy azon túl a településen folyik.
Másrészrıl, pedig elvárás az, hogy abban az esetben, ha pályázatot nyújtunk be, például hazai
forrásokra, akkor rendelkezzen az önkormányzat egy olyanfajta tervvel - amely a jövıre
vonatkozó gondolattal, ha úgy teszik dömpinggel - amely kapcsán ı rendezi a terveit a község
sportéletére vonatkozóan. Azokat a helyi adottságokat, lehetıségeket, amelyek a településen
számba kerülhetnek, illetve szóba kerülhetnek, azokat felméri, illetve rögzíti. Másrészrıl
viszont ezen adottságok figyelembe vétele után éppen a civil szervezetre, a sportegyesületre
építve vagy másmilyen közösségi létformára építve megfogalmazza azokat a terveket,
amelyeket egyrészrıl az önkormányzat - az önkormányzati törvénybıl adódóan - ıneki a
feladatellátásához szükséges. Másrészrıl, pedig azokat az elképzeléseket, amelyek a település
sportéletében egyfajta jövıképet jelenthetnek.
Igyekeztek összefoglalni egyrészrıl az adottságokat másrészrıl azokat a terveket, amelyeket a
sportegyesület az elmúlt évben és ebben az évben is 2010. év programjai közé vett.
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Itt kiemelten foglakozna azokkal a rendezvényekkel, amelyek a sportegyesület keretein túli
rendezvények, tehát a mindennapi testedzés illetve a tömegsport valamint a labdarúgás iránti
olthatatlan vágy csillapítására is szolgálnak. Természetesen az egyesület foglalkozna azzal is,
hogy az oktatási bizottság javaslatára a tavalyi évtıl kezdıdıen Csepregi Imre emlékversenyt
ık szervezik és rendezik meg a településen. Tavaly már hagyománnyá vált a Réz György teke
emlékverseny. Az elsı köre, az elsı emlékverseny megvalósult. Ez ugye egyesületi kereteken,
egyesületi berkeken belül, de megyei támogatást nyerve valósulhatott meg. Valamint a
Kihívás Napján és a Focikarneválon is alapítói, szervezıi az egyesület tagjai. Illetve az
egyesület különbözı sportrendezvényei ugyanúgy az ÁMK-val illetve valamennyi
közintézménnyel közösen valósulhattak meg.
Az biztos, hogy ha megnézzük a helyzetelemzést akkor láthatjuk, hogy bár jó adottságokkal
rendelkezik a szanki sportélet, biztosított a sportolás lehetısége, azonban ezek a lehetıségek a
80-as években vagy éppen a 90-es évek elején még megfelelıek voltak, mára viszont
egyrészrıl az idı elhaladt felettük, másrészrıl az elvárások változtak vagy módosultak egy
kicsit. Éppen ezért módosult az a fajta sportegyesületi gondolkozás is, amely addig, mondjuk
a 2006-os évig jellemezte egyesületüket, hiszen felvették és tagjaik között köszönthetik
azokat a fiúkat is, akik gördeszkával illetve görkorcsolyával szeretnének egy kicsit együtt
lenni vagy ezzel a sporttal vagy ezt a fajta szabadidı eltöltést tartják fontosnak. Tehát ık is a
sportpályán találtak helyet és lehetıséget kikapcsolódásra, sportolásra.
Másrészrıl pedig a tömegsport szakosztály beintegrálásával az ifisták kaptak lehetıséget arra,
hogy focizhatnak illetve az egyesület színeiben sportolhatnak.
Úgy gondolja ezeknek a lehetıségeknek a fejlesztése a jövıbeni fejlesztés és a jelenbeni
támogatása mindenképpen - önkormányzati törvénybıl adódóan - kötelezettségük. Ennek
ugye sok esetben a mértéke az, ami ilyen szempontból nem meghatározott és ez a mérték
lehet bármekkora, ugye most az önkormányzati támogatással az egyesület éves 1.000.000,-Ft
támogatáshoz tudott jutni.
Mucsi László bizottsági tag megérkezett. A bizottság létszáma 4 fıre egészült ki.
Ami nem igazán fedezi a mőködésnek a minimális feltételeit sem. Megpróbálják úgy
összehangolni a lehetıségeket és a tevékenységeket, hogy az Szank gazdagodását illetve
sportlehetıségeinek gyarapodását biztosítsák.
Megköszönte a figyelmet.
Balasi Anna bizottsági tag
Javasolta, hogy a 2. bekezdésben a 3. mondat egészüljön ki a jogelıdje szóval. Mivel
akkoriban nem volt Sportegyesület.
„A Szanki Olajbányász Sportegyesület jogelıdje 1946-ban alakult meg.”
Patkós Zsolt polgármester
Megköszönte a kiegészítést.
Oláh László bizottsági tag
Ehhez az az egyetlen kifogásom van, hogy a sportkoncepció 6.7 pontjában szerepel ez a Réz
György emlékverseny. Szerintem és sok más személy által Réz György erre érdemtelen.
Érdemtelen, azért mert a sportnak sokkal többet ártott, mint használt. Ha kell elmondom az
összes indokot, amit tudok, de azonkívül más is tud sok mást. Elıször is…..
Patkós Zsolt polgármester
Laci várj! Még mielıtt olyan dolgokba mennénk bele, ami ….
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Oláh László bizottsági tag
Meg fogom vétózni mindenképpen!
Patkós Zsolt polgármester
Még mielıtt olyanokba sodródnál bele, amely számodra lehet probléma, azt kérném…2 dolog
lenne. Az egyik, hogy a Gyuri bácsi meghalt.
Oláh László bizottsági tag
Az rendben van.
Patkós Zsolt polgármester
Az İ gondolata az ı dolgainak a górcsı alá vétele, azt mondani róla, hogy érdemtelen, hát
finoman szólva is megkérdıjelezhetı, vagy hogy is mondjam, erkölcstelen. Nem mondom,
hogy halott emberrıl jót vagy semmit, azt gondolom, hogy ezt az emlékversenyt a
sportegyesület szervezte. A 2009-es évben a sportegyesület közgyőlése döntött arról, amikor
is ott volt 30-40 egyesületi tag, hogy a felvetést a magáénak tudja és ezt az egyesületi versenyt
megszervezi. Abban az esetben, hogyha morális problémád lenne vagy a Réz György vagy a
Réz György elnevezéssel…
Oláh László bizottsági tag
Az elnevezéssel.
Patkós Zsolt polgármester
Ezt a tavalyi és az idei közgyőlésen sem jelezted. Elnökségi tagként mindenki meghallgatta a
2010-es tavalyi évben a 2009-es …
Oláh László bizottsági tag
Én nem.
Patkós Zsolt polgármester
De. Elnökségi tagként ott ültél a közgyőlésen.
Oláh László bizottsági tag
A közgyőlésen igen.
Patkós Zsolt polgármester
És mi beszéltünk a 2009-es és a 2010-es év terveirıl. Mind a két évben egyrészrıl szóba
került ez az emlékverseny, akkor senki nem jelezte, nem jelezted ezt a fajta erkölcsi aggályt.
Én abban az esetben, hogyha ilyen gond van nem szeretném, méltatlannak tartanám, hogy
ilyen dolog jegyzıkönyvbe kerüljön. Én azt kérném hogy, ha bizottsági szinten kifogás van
ezzel az elnevezéssel vagy bármilyen elnevezéssel, tegyen javaslatot a bizottság arra, hogy mi
kerüljön be szövegszerően a sportkoncepcióba. Ezt természetesen egy önszervezıdı és
független sportegyesület vonatkozásában senkit nem kötelez majd arra, hogy ezt a fajta
gondolatot vagy dolgot megmódosítsa. Ezt akkor kellett volna de még mindig nincs késın
ennek ismételt megtárgyalása arra, hogy beszéljünk róla vagy vezetıségi szinten vagy éppen
közgyőlési szinten de ezt, ennek a szervezését az egyesület vállalta fel és vállalta el, akkor
amikor döntött a 2009-es vagy éppen a 2010-es év programjáról. Tehát én téged óvnálak Laci,
hogy olyan dolog kerüljön bele bármilyen jegyzıkönyvbe, ami gond lehet.
Oláh László bizottsági tag
Én akkor elmondom, hogy mik az aggályaim.
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Mucsi László bizottsági tag
Egy ügyrendi kérdés. Nem lehet zárt ülés?
Patkós Zsolt polgármester
Miért?
Mucsi László bizottsági tag
Mert személyrıl beszélünk.
Patkós Zsolt polgármester
Személyrıl beszélünk, amikor sportkoncepciót tárgyalunk, Laci?
Mucsi László bizottsági tag
Háát. Mégiscsak személyrıl beszélünk és nem biztos, hogy szerencsés, ha….
Patkós Zsolt polgármester
Én azt gondolom, az emlékverseny kapcsán egyesületi szervezés van. Tehát esetleg az
önkormányzat sportbizottsága, oktatási bizottsága ajánlást fogalmazhatna meg az
sportegyesület felé, de hogy befolyással legyen az egyesület rendezvényére az …
Mucsi László bizottsági tag
Persze, az egyesületi tevékenység.
Patkós Zsolt polgármester
Nem azt mondom, hogy parttalan, de ..akkor jó lenne, ha ajánlás formájában javasolna
valamit a bizottság, vagy pedig azt mondja, hogy az elsı mondat után pontot tesz és kitörli a
következı tagmondatot. Törlését javasolja a 6.7-es rész második mondatának.
Mucsi László bizottsági tag
Indokold meg Laci, tulajdon képpen én is kíváncsi vagyok.
Oláh László bizottsági tag
Tulajdonképpen arról van szó, hogy a Réz György a megye I. osztályú csapatát ı verte szét,
elıször is. Akkor nagyon kevesen tudnak arról, hogy tulajdonképpen a Pintér Bandi….volt
olyan konfliktusa a Gyuri bácsinak, hogy ha a Pap Béla ott nincs, akkor nagyon-nagyon
elcsépöli. Tehát ezt a Pap Béla mondta el nekem, ez azért nem került napvilágra, mert
tulajdonképpen a politikai egyenlıtlenségek mind olyanok voltak, hogy azt nem lehetett
felszínre hozni.
Akkor van egy másik dolog. Történt egy ilyen dolog, hogy amire viszont a Vágó Gyuri meg a
Falk Miklós is kell, hogy emlékezzen, nem hiszem, hogy amnéziájuk van.
Történt egy olyan dolog, hogy akkor megye 2-es volt a csapat, ez a Potyesz Jóska halála után
pár évvel, én az ifjúsági csapatnak voltam az edzıje és akkor a felnıtt csapat a nyakamba
szakadt. Hibaértekezletre mentem Kiskunhalasra, a majsaiakkal mentem. Hazaértünk idıbe,
olyan fél hét tájon.
Hát 7-ig lett volna az edzés az ifjúságnak, de valamilyen nemzetközi mérkızés volt a
televízióban. A gyerekeket elzavarta, el akarta zavarni a Gyuri bácsi, én viszont megmondtam
kı keményen, hogy 7 óráig ott kell lennetek az edzésen, és meg volt határozva egy személy,
aki ott az edzésükön felügyelt. Lementek edzeni a gyerekek, bezárta az utcai ruháikat.
Jöttek elébem fél hétkor, mert már fél hétkor itthon voltam, hogy bezárta az utcai ruháikat a
gyerekeknek. Elmentem hozzájuk, elmentem haza kerékpárral és úgy el bringával.
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És ennek egy részinek például a Rávai Csilla is fültanúja volt, hogy, hogy beszélt a Gyuri
bácsi velem. Takarodjak, mindenféle csavargó szemétládának lehordott. Mondom jó, akkor
elmegyek az Imre bácsihoz. Visszajövök itt a községháza sarkánál, akkor látom meg, hogy a
Manci nénikétıl jön az Imre bácsi biciklivel. Visszafordulok, azt mondom neki, hogy…
Visszamentünk. Mondtam, hogy ha nem nyissák ki én önhatalmúan fel fogom törni az
épületet és a gyerekeknek el kell vinni a ruhájukat haza. Nagy nehezen a Marika néni kijött,
de nem akarta, hogy a Gyuri bácsi elmenjen. Ebbıl lett egy rendkívüli elnökségi ülés, és
ahogy neked azt sem mondták, hogy szép volt vagy jó volt, ı neki sem mondtak semmit sem.
Nem is tudtak, mert ott hagyta az egész prémiumot, az egész mindenséget. „Anyukám gyere
haza, mert ezek itt kicsinálnak téged.”
Akkor egy másik dolog. Tarnaszentmiklósi Sándor tud róla például, hogy a kiskorú lányokkal
például mit csinált az idıs, tehát szexuálisan. Például. Akkor én most azt hiszem be is zárom,
de van még sok minden más. Tehát ezért nem.
És ezt most indokolom meg, hogy azért nem mondtam ott el, mert ha ezeket a dolgokat
elmondom, akkor lehet, hogy ott akkor lett volna 1-2 személy érintve és akkor ott problémát
okozott volna az erı. Sokkal nagyobbat, mint itt szők körben.
Patkós Zsolt polgármester
Ezek nagyon-nagyon-nagyon súlyos szavak. Az, hogy személyes konfliktusba keveredik
valaki valakivel ez teljesen normális és természetes. De ez az utolsó ez egy olyan dolog, ami
……Nem is tudom. Hát…
Oláh László bizottsági tag
Azért mondom, hogy…
Patkós Zsolt polgármester
Laci. Ezért óvtalak volna, olyan dolgokat mondani, ami utána nyomon követhetı vagy
számon kérhetı….
Oláh László bizottsági tag
A Pintér Andrással történt dolgokat nem tudom bizonyítani mert egyik sem él. De egy biztos,
hogy ezt a Pap Béla elmondta és azt mondta, hogy amíg a Gyuri bácsi ott egyáltalán……ja a
másik dolog, még annyit akarok hozzá tenni, hogy a lányok is elzavarták az öreget a
szakosztálytól, meg a fiúk is elzavarták. Elment majsára. Úgyhogy ez a végleges érvem.
Patkós Zsolt polgármester
Az a furcsa,…ugye én ezeknek a dolgoknak történelmi eseményeknek, mert viszonylag a
múlt homályaiból törnek elı, se fül, se szemtanúja nem voltam.
Oláh László bizottsági tag
Igen, ezekrıl te nem tudhattál.
Patkós Zsolt polgármester
Lehetıségem sincs ezekrıl véleményt mondani. A furcsa számomra az, hogy éppen az a társ
vagy nem tudom mennyire volt társ abban az idıben a Sípos Ernı.
Oláh László bizottsági tag
Tud róla.
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Patkós Zsolt polgármester
Sípos Ernı is támogatta egyrészrıl ezt a gondolatot, másrészrıl ennek az egész
emlékversenynek a megszervezése az ı feladata és dolga volt szinte. Ilyen erkölcsi aggály egy
pillanatig nem vetıdött fel és nem is halottam ilyen dolgokról.
İszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy mit tudnék vele kezdeni. Tehát most letettem
egy kicsit a polgármesteri stallumot és azt mondom, mint a sportkör elnöke sem tudom, hogy
mit tudnék vele kezdeni. Amikor a sportkör közgyőlése a 2010-es év tervei között ezt a fajta
emlékverseny megszervezését, megrendezését is támogatta.
Patkós Zsolt polgármester
Az, hogy mit hall az ember az egy másik dolog. Az egy másik dolog, hogy mit tapasztal és,
hogy mit tud. Én most ıszintén megmondom, ezzel a bejelentéssel nem fogok tudni semmit
sem kezdeni. Tehát nem tudok. Nem tudom a bizottság mit tud.
Varga Ferencné elnök
Annak idején a Tatai Pannika néni volt az elsı óvónı, ha jól tudom. Boriska néni, pedig a
dajka nénije. Életemben maghatározó élmény volt, hogy ı volt az óvó nénim, mert már 3
évesen tudtam, hogy óvónı szeretnék lenni. És nem véletlen hogy az lettem mert olyan volt az
óvó néni. És ez az óvó néni egyszer csak elkerült Szankról egy olyan váddal, amit a mái napig
nem tudok róla elképzelni. Elkerült Kiskunhalasra és nyugdíjas koráig ott dolgozott. Úgy
tudom, halála után kitüntetést kapott és megmaradt azoknak az emlékezetében, akiknek szép
emléke van róla.
Nagyon nehéz ennyi év után megítélni valakit, mert, …
Ezt csak azért mondtam el, mert Pannika nénirıl is mondtak sok rosszat és egy fegyelmi ügy
kapcsán került el Szankról. Számomra ı példakép volt, mint óvónı.
Hogy ki mit tud róla. Nyilván én aki kapcsolatban voltam a Pannika nénivel és te aki
kapcsolatban voltál a Gyuri bácsival más az információd, mint aki nincs kapcsolatban. Tehát
nekem Gyuri bácsiról és Marika nénirıl semmi olyan információm nem származott, annyi,
hogy köszöntünk egymásnak. Az egy másik dolog, tehát ettıl függetlenül nem tudom, hogy a
többiek a sportegyesületrıl hogyan vélekednek. Ami zavar, hogy ott nem szólt senki sem az
egyesületi tanácskozáson, hogy akkor talán másképp kellene elemezni. Nem tudom milyen
lehetıség lehet számunkra, tehát hogy megemlítés szintjén, hogyha ki akarjuk hagyni mint
Réz György emlékversenyt akkor ez egy lehetıség, de akkor ki kell hagyni a Kihívás Napját a
Csepregi Imre emlékversenyt.
Oláh László bizottsági tag
Miért?
Varga Ferencné elnök
Mert úgyis meg fogják szervezni. Megfogják rendezni, mint Kihívás Napja, meg fogják
rendezni, mint Csepregi Imre emlékverseny és meg fogják rendezni, mint Réz György teke
emlékverseny. Kivéve akkor, ha most egy hatalmasat tiltakozol és egy jó nagy botrány lesz
belıle. Hogy hogyan fogjuk ezt kifelé megvédeni. Vagy mindegyik kikerül belıle és ne így
szerepeljen, hogy Csepregi Imre meg Réz György, hanem szerepeljen úgy, mit
sportrendezvények. És ebben benne lehet akármi.
Patkós Zsolt polgármester
Tehát Gyuri bácsinak, én így hívom, mert én így ismertem meg tizenévvel ezelıtt, én azt az
arcát láttam, azt az arcát tapasztaltam, aki idıs ember lévén ott volt különbözı
sportmegmozdulásokon vagy éppen a tekepályán és úgymond együtt élt azokkal a fiatalokkal,
akik a tömegsport kapcsán a tekével is valamilyen kapcsolatba kerültek.

8

İszintén megmondom abban az esetben, ha az ı életében nem kerültek elı, tehát míg élt nem
kerültek elı ilyen dolgok, vele kapcsolatban vagy nem mondta senki, hogy méltatlan az
elnevezés, vagy méltatlan volt erre az elnevezésre, mert ı ilyen volt vagy olyan volt….
Értem a te véleményedet Laci, ez egy álláspont, egy olyan embernek a véleménye, aki
valószínőleg benne élt azokban az eseményekben, merthogy belülrıl mondtad el ezt az egész
történést, én nem tudom nem is tisztem ebben igazságot tenni.
Mindenesetre sokan, akik itt voltak tehát magáról a tekeversenyrıl beszélek, hogy itt volt 16
csapat abból összesen 3 csapat volt szanki és ez a 13 településen kívüli csapat úgy jött el erre
az emlékversenyre, lehet hogy magáért a teke iránt érzett szeretetbıl, lehet, hogy van, akit
Gyuri bácsinak a neve vonzott a településre. A megyében sokak szerint, Sípos Ernı szerint
híre volt, mert a teke kapcsán nagyon sokan megismerték és olyan embert ismertek meg aki
sportolt és olyan tulajdonságokkal nem ruházták fel, amikkel te. Amit most elmondtál.
Azt gondolom, hogy az elnevezésen is csak akkor érdemes módosítani, ha ilyen szempontból
tıletek jön valamiféle gondolat, bizottsági javaslatként.
Mindenesetre nagyon-nagyon óvakodnék mindenkit ilyen irányba befolyásolni és óvatosságra
intenék mindenkit a kijelentések tekintetében, mert egy olyan emberrıl van szó, aki azért
sokak szemében nagyon sokat tett. Másik oldalról, egy olyan emberrıl, aki meghalt. És az ı
emléke az egy fontos dolog a leszármazottainak és a településen sok embernek valószínőleg.
Azt javaslom, gondoljátok, gondolják végig és abban az esetben, ha van ilyen álláspont én
nem tiltakozom ellene, de mindenesetre….
Varga Ferencné elnök
Van- e valamilyen javaslatod Laci?
Oláh László bizottsági tag
Az hogy én semmiféle képpen nem támogatom. Nem támogatom azért mert amikor az
újságban megjelent nekem estek legjobban nagyon sok személy, hogy hát azt mondják mi van
itt még mindig egy munkásırt egy hitvány emberrıl neveztek el, különb emberrıl nem tudtok
elnevezni …..
Patkós Zsolt polgármester
Emlékszel ki volt a….
Oláh László bizottsági tag
Hát most nem név szerint…
Patkós Zsolt polgármester
De ki volt az aki név szerint kezdeményezte a Réz György emlékverseny elnevezését?
Oláh László bizottsági tag
Toldiné.
Mucsi László bizottsági tag
Gyuri bácsit pici korom óta ismerem, annyit azért tudni kell, hogy az egyik politika kegyelt
embere volt. Tényleg sportbarát volt, de minden meg volt neki adva ahhoz, hogy sportbarát
legyen, gyakorlatilag élte a kényelmes életét.
Oláh László bizottsági tag
Más munkája nem is volt.
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Mucsi László bizottsági tag
Igen. Gyakorlatilag ı fı állásban csinálta ezt. Ilyen szempontból az átlag ember szerint ez
nem volt érték. Tehát nem úgy volt, hogy végig dolgozta a 8 óra hosszát és utána megyek a
munkába. İ egy nagyon jól helyezkedı ember volt, és szépen nyugisan leélte az életét. Én is
halottam egy két zöngét errıl, de mint a Lacinak, aki munkatársi viszonyban volt vele neki
nem csupán véleménye, hanem meggyızıdése is, és engem ez ilyen szempontból zavar. Azt
én is láttam, hogy elkötelezett volt a sport iránt, de a vélemény mindig meg volt róla, nem az
enyém, hanem a közéleté, hogy miért. Neki ez egy kényelmes életmódot biztosított és jól
elvolt vele. Hasznossá tette magát ez kétségtelen. Azok a negatív dolgok, amiket itt most
elmondtál, azok nagyon kemények, és egy kicsit félek tıle, mert ha ezeknek csak egy része
valós, akkor nem biztos, hogy versenyt kellene róla elnevezni.
Bár hozzáteszem, hogy Csepregi Imre bácsiról is halottam egy két dolgot, sok kis kemény
dolgot a múltjáról meg az ellentmondásos ténykedésérıl, de ıt ismertem, meg tudtam ítélni.
Nem mondok róla se jót, se rosszat. Azt látom, hogy tényleg támogatta a sportot. Igazából a
sportmunkáságát többre tartottam mint a Gyuri bácsiét, de én nem vagyok ebben bíró,
véleményem van. De én,….hogy is mondjam,…óvnám az egyesületet attól,
Nagyon kemény,…. nehéz helyi hısöket elfogadtatni, mert ismerik a hétköznapjaikat.
Mindenki ismeri. És a hibáikat is. Ez komoly, a sportnak is árt, amikor egy nem teljesen
tiszta, ellentmondásos múltú embert ilyen szinten kiemelünk még a halála után is, akkor is ez
egy rossz szájízt szül és árt, tulajdonképpen árt a sportnak is. A Pannika néni biztos, hogy
több információval rendelkezik, mert idısebb nálam.
Balasi Anna bizottsági tag
Én a Gyuri bácsit tényleg csak úgy ismertem, ahogy a Kati mondja, hogy köszöntünk. Viszont
én szerintem, ha ezt az egyesület javasolta, akkor az egyesületnek kellene felülvizsgálnia azt,
hogy mit javasolt és hogy mi van a háttérben. Ha hajlandó rá.
Oláh László bizottsági tag
Egy rendkívüli győlést össze lehet hívni ott is. Csak az a helyzet, hogy ezek a fiatalok, aki
most itt vannak nem is tudják ezt elképzelni sem, hogy ez mit jelenthet. A másik, amit a
lányokkal mővelt, azt meg az érintett személyek azért nem bolygatták mert akkor az probléma
lett volna saját családjukban.
Varga Ferencné elnök
Azon gondolkodom, hogyan lehetne megoldást találni. Nekünk véleményezési jogkörünk van,
javaslattevı jogkörünk van. Javasolhatjuk, hogy belekerüljön, vagy kikerüljön onnan és
onnantól kezdve a sportegyesületnek van lehetısége azt vagy meghallgatni vagy pedig
megtenni. Ezt csak azért mondom, mert nem döntési jogkörünk van, mert a döntési jogkör az
egyesületé. Ez a koncepció ha nem került volna elénk, ez akkor is létezik, akkor is elkészült
mert elfogadta az egyesület.
Patkós Zsolt polgármester
Így van.
Varga Ferencné elnök
Ha most így hagyjuk és figyelmen kívül hagyjuk a javaslatodat, az lehet, hogy olyan
szempontból ártalmas lehet számunkra, hogy mi sem tudjuk, hogy mi történt, tehát
négyünkbıl ketten, hárman vagyunk akik ilyen szempontból nem ismerték. Ezért javasoltam
én az elıbb azt, hogy a rendezvények ne kerüljenek megnevezésre és akkor a
sportegyesületen belül kellene ezt akkor tovább vinni. Mert ha mi úgy hagyjuk, ha kivesszük
ez a Réz György emlékverseny akkor is megrendezésre kerül.

10

Oláh László bizottsági tag
A verseny az persze legyen meg, csak ne legyen Réz György.
Varga Ferencné elnök
Én azt értem, te azt mondod, hogy ne Réz György legyen. Az nem tılünk függ, hogy ezt mi
engedjük e felhasználni vagy nem. Ezt egyesületen belül kell eldönteni. Ezért mondom, hogy
a mi jogkörünk most véleményezési jogkör és akkor azt lehet, hogy ezt a mondatot úgy
módosítjuk, hogy….
Patkós Zsolt polgármester
Vállalja magára, pont és utána nincsen több.
Varga Ferencné elnök
…szerepel több verseny vagy pedig kihagyjuk azt a mondatot és akkor ettıl függetlenül, tehát
ebben már benne van, hogy sportrendezvényeket szervez az egyesület és onnantól kezdve a
sportegyesületen belül kell úgymond ezt kezdeményezni, hogy ennek másik neve legyen.
Tehát Laci nekünk nincs döntési jogkörünk, csak véleményezési.
Oláh László bizottsági tag
Én úgy csinálnám, mint ahogy azt elmondtam, hogy….
Mucsi László bizottsági tag
Ha így marad az egy örök szálka marad. Olyan ellentmondásos információk merültek fel,
amelyek alapján mi javasolhatjuk, hogy gondolják újra, mert árthat a sportnak és a személy
múltjának is. Nem biztos, hogy kirakatba kell tenni egy ilyen embernek a nevét, mert ez
kirakatban van, ha ilyen információk felmerülnek márpedig valószínő, hogy a Lacinak nem a
személyes ellenszenve, hanem a meggyızıdése, tapasztalata diktálja. Úgy gondolom, hogy
ennyit ajánlhatunk a sportegyesületnek, hogy ık újra beszéljék ki és jussanak nyugvópontra,
és utána hirdessék meg ha igen akkor az ı nevével, ha nem akkor más nevével a tekeversenyt.
Úgy gondolom ez nagyon kényes. Egy újragondolást kérnék tılük, pontosan azért mert ilyen
információk….és nem biztos, hogy el kell mellettük menni. Az egyesületnek is jobb lenne ha
egyszerre kibeszélik, akik tudják az információkat azok elmondják, egyeztetik ütköztetik és
utána eldöntik, hogy mi legyen. Nyilvánvaló, hogy a fiatal sportolók nem tudják ezt megítélni,
aki viszont együtt dolgozott vele azok ……sok fül, és sok szem az kihozhatja a helyes
döntést.
Patkós Zsolt polgármester
Elfogadva persze azt amit mondtál, és javaslatként csak ennyit tud tenni a bizottság.
Számomra az a furcsa, hogy sem a tavalyi elnökségin, sem a tavalyi közgyőlésen, sem az idei
közgyőlésen amikor szóba kerültek ezek a versenyek, nem mondtad sem elıtte sem utána,
ilyenfajta véleményt nem fogalmaztál meg. Én nem tudok támaszkodni csak azokra a
véleményekre, azokra a gondolatokra amik kimondásra kerülnek. Gondolatot olvasni a
legritkább esetben szerencsés.
Azt gondolom, lehet, hogy egyszer érdemes kimondani azt ami az emberben benne van abban
az esetben ha ez bizonyítható és ez mindenképpen alapos. Feltételezem, hogy ez így van.
Bizonyítható és alapos. Nem véletlenül szavazta meg a közgyőlés akkor a tavalyi évben,
harminc vagy negyvenegynéhányan voltunk akkor ezt az emlékversenyt. Bár a végén került a
javaslat megfogalmazásra, de egybıl mellé álltak akik a szervezésben részt vettek. Ha
gondoljátok akkor annyit tegyetek meg, hogy az elsı mondat után tegyünk pontot és akkor a
többi ne kerüljön bele a javaslatotok szerint vagy gondolja át a sportegyesület.
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Foglaljátok össze. Én összehívok egy elnökségi ülést és azt követıen egy közgyőlést.
Mindenesetre ez számomra egy…nem is kényelmetlen, nem is kellemetlen hanem egy olyan
helyzet ami fölött szerintem elmúlt az idı. Tehát egy év, több mint egy év volt rá a gondolat
megszületésétıl az elsı megvalósításig, és hát egy picit méltatlannak is érzem most ezekkel
elıhozakodni.. Nem tudom mennyi igaz ebbıl a dologból és mennyi nem, a sporthoz érzem
méltatlannak ezt az egészet, annak ellenére, hogy mondom már megtörtént egy ilyen
emlékverseny.
Varga Ferencné elnök
Akkor én azt javaslom, ha már elmondta mindenki a véleményét, hogy kerüljön ki ez a
mondat a 9. oldalról. Ha ez kikerül akkor, javasoljuk, hogy foglalkozzon az egyesület az
elnevezéssel mindenképpen. Ez a javaslat tulajdonképpen annyit jelent amit az egyesület fel
fog használni a munkájába.
Patkós Zsolt polgármester
Én nem tennék ilyen javaslatot.
Varga Ferencné elnök
Hogy kikerüljön a mondat?
Patkós Zsolt polgármester
Nem . A nevedben nem tennék ilyen javaslatot, hogy az egyesület foglalkozzon az
elnevezéssel. Én azt kérném az oktatási bizottság tagjától, hogy elnökségi tagként
kezdeményezze az egyesületben. Nem határozat szintjén. Elég furcsa dolog az, hogy kéri az
önkormányzat azt vagy éppen a bizottság, hogy gondolja át a sportegyesület újra ezt a
rendezvényt. Akkor átgondolta. Ha bizottsági álláspont, akkor kerüljön így megfogalmazásra.
Akkor viszont négyen vagytok mögötte, jó?
Varga Ferencné elnök
Azt gondolja hogy tényleg akkor úgy kellene hogy az egyesület foglakozzon vele a
továbbiakban.
Patkós Zsolt polgármester
Kérjétek fel a Lacit, hogy közvetítse azt a gondolatot, hogy véleményt alakítson ki.
Varga Ferencné elnök
Jó így Laci?
Oláh László bizottsági tag
Jó.
Varga Ferencné elnök
Akkor kimarad a koncepcióból és felkéri a bizottság Oláh László tagot, hogy kezdeményezze
ezt a beszélgetést.
Mucsi László bizottsági tag
Ennek az ügynek a rendbe tételét. Annál is inkább mert az egyesület nem létezik az
önkormányzat nélkül, hogy is mondjam….
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Patkós Zsolt polgármester
Önkormányzati feladatot lát el.
Mucsi László bizottsági tag
Az rendben van, hogy önkormányzati feladatot lát el, de arra azért mégiscsak figyelni kell,
hogy olyan nevek ne merüljenek fel, amelyik esetleg méltatlan a sporthoz is meg az
önkormányzat tevékenységéhez is.
Oláh László bizottsági tag
No meg annyit azért hozzá tennék, hogy a sportpályát is….nem tudom ki tud róla, hogy az
innensı felén miért áll meg a víz. Hogy minél hamarabb kész legyen a füves rész feltöltése a
szintezı karókat a Gyuri bácsi szépen veregette lefelé így félkörben. Úgyhogy errıl ennyit. És
ezt viszont az a traktoros mondta el apámnak, aki a pályát dózerolta akkor. Az a Szabó….nem
tudom a keresztnevét. A Szabó Tibinek az apja.
Mucsi László bizottsági tag
Laci. Szabó Laci.
Oláh László bizottsági tag
Nem tudom a keresztnevét. Ez úgy jött szóba annak idején hogy volt egy vizes nyár, nem nyár
vége hanem tavasz vége és állt a víz. Azt mondja komám, tudod-e hogy miért áll itt a víz?
Azért mert a Gyuri bácsi verte le szépen a szintezı karókat. 63 centivel alacsonyabb az egyik
sarka a másiktól. Úgyhogy errıl ennyit. Pedig ezt a Falkék intézték annak idején.
Varga Ferencné elnök
Akkor kerüljünk oda még egyszer, hogy kerüljön ki az a mondat, és a bizottság megbízza
Oláh László egyesületi elnöki tagot, hogy a problémát megbeszéljék.
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra kérte a tagokat.
OMSB 4 igen szavazattal, egyhangúlag a következı határozatot hozta:
3/2010.(III.17.) OMSBH.
Szank Község Sportkoncepciójának véleményezésérıl
HATÁROZAT
1. Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási, Mővelıdési és Sport
Bizottsága javasolja a képviselı-testületnek, hogy Szank község Sportkoncepcióját az
elıterjesztés szerint fogadja el azzal a módosítással, hogy a 6.7 Sportrendezvények
bekezdésbıl az elsı mondat maradjon meg és a pont utáni részt, töröljék ki.
„Szankon a sportrendezvények szervezését a szanki Olajbányász Sportegyesület vállalja
magára.”
2. A Bizottság felkéri Oláh László Sportegyesületi elnökségi tagot, hogy kezdeményezzen egy
megbeszélést a Sportegyesület ülésén.
Határidı: a KT soron következı ülése
Felelıs: Varga Ferencné OMSB elnök
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NAPIREND
2. Egyéb kérdések
Varga Ferencné elnök
Van- e valakinek kérdése.
Patkós Zsolt polgármester
Ehhez kapcsolódóan az elhangzottakhoz még egyet szeretnék szólni. Az egyesület
közgyőlésére illetve majd az elnökségi megbeszélésre szeretettel látjuk az oktatási bizottság
elnökét vagy akár a bizottság tagjait is. Szeretném, ha az elejétıl a végéig nyomon követhetı
lenne ez a dolog.
Varga Ferencné elnök
Van-e még valakinek kérdése?
Mucsi László bizottsági tag
Csak érdeklıdés terén. Hogy sikerült lekeríteni a sportpályát, végeztetek-e már vele mert
említetted, hogy ott valamilyen kerítés fog épülni.
Patkós Zsolt polgármester
Még nem végeztünk, egy zárható kaput tettünk a fı bejárat felıl, tehát a Halasi utca felıl. Oda
minden telekszomszéd kapni fog egy kulcsot, minden telekszomszéd mezıgazdasági
tevékenység esetén használhatja az utat, tehát, ha trágyaszóróval vagy nagyobb gépjármővel
jönnek-mennek oda a hátsókertbe.
Lekerítésre kerül a sportpálya egészen a Dongéri csatornáig. Az egész terület egy
területrendezést fog kapni. A nagyobb gödrök már feltöltésre is kerültek. Ott egy folyamatos
kerítés lesz. Jó lenne már kialakítani, ami még nincs, a Magyar Zoltán utca és a Móra Ferenc
utca közötti szilárd burkolatú utat is. És ott egy rendezettebb közterület kerülhet kialakításra.
Mucsi László bizottsági tag
A vízüggyel nincs ellentmondásotok.
Patkós Zsolt polgármester
Olyan kerítést teszünk oda, hogy az, feltekerhetı legyen, ha jön a kotrógép. A vízüggyel
minden meg van már beszélve.
Mucsi László bizottsági tag
Gyakorlatilag így biztonságosabbá válik a sporttelep.
Patkós Zsolt polgármester
Hátul nagyon sokan mentek be autóval. Hiába zártuk a fıbejáratot hátul bementek és
rámentek az aszfaltos részre is. Azt gondolom nem az autóknak lett az kitalálva.
Oláh László bizottsági tag
A kerítés ügy az meg szintén a Gyuri bácsihoz kapcsolódik. 6.000,-Ft-ért tüzelte el a kerítést,
ott végig a csatorna parton.
Patkós Zsolt polgármester
Ott volt kerítés?
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Oláh László bizottsági tag
Hogyne lett volna. A Tóth Bandi volt akkor az elnök. Kivágták a nyárfákat és eladták
Harkakötönynek. Hát a Falk az majdnem agyvérzést kapott, amikor meglátta, hogy ki vannak
döntögetve a fák. 16.700 Ft-ot kaptak azt hiszem érte, a rönkökért. A gallyakat meg
bedobálták oda kerítés mellé. Ez felnıtt, és utána azt a labdát nem lehet megtalálni benne. És
hát sokszor mondtam akkor a Zakának, hogy hát valamit kellene vele csinálni. El kellene
onnan hordani. A Gyuri bácsi meg vállalkozott rá, hogy ı majd elhordja. Jó akkor intézzétek
ela….nem tudom, hogy most melyik volt akkor az elnök vagy a Miklós vagy a Bandi. A
Gyuri bácsi meg 3 vagy 4 helyen meggyújtotta. Le is égett. Ízzé, porrá. Még a drót is úgy
elégett, hogy egy picit meghajtottad már tört is szét.
Varga Ferencné elnök
Megköszönte a tájékoztatásokat.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke 17.00 órakor bezárta az ülést.

K. m. f.

Varga Ferencné
elnök
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