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Schwartz Béla
Köszönti a megjelent sportvezetőket, önkormányzati képviselőket, testnevelő tanárokat, és
minden érdeklődőt az értekezleten. A város sportkoncepcióját szeretnék megvitatni. Mindenkinek
kiküldték írásban az anyagot. Nagyon sok hasznos észrevétel érkezett levélben, e-mailen, amit
megköszön. Különösen jó anyagot kapott a Fekete – Vörösmarty iskolától, ahol pontokba szedve
foglalkoztak a koncepcióval. Sok észrevételt kapott Karika Rudolftól az Ajka-Padragkút
Sportegyesület elnökétől, Pelikán Milántól a Trampolin Sportegyesület elnökétől, Kulics Jánostól
a bódéi dobó SK-tól, az Ajka Városi Óvoda intézményvezetőjétől, és még sorolhatná. Először a
sportkoncepcióról szeretne néhány szót ejteni, majd Jákli Péter sportszervező, a
szabadidőközpont sporttal foglalkozó vezetője, és Utassy István a Humán és Népjóléti Bizottság
elnöke egészíti ki. Végül a jelenlévők hozzászólhatnak, elmondhatják a véleményüket, és
számítanak is a gondolatukra.
A rendszerváltás után igen jelentős átrendeződés ment végbe a sport területén. A korábbi nagy,
összevont sportegyesületek helyett olyan sportegyesületekké alakultak, amelyek általában egy,
vagy maximum kettő sportszakosztályt foglalkoztatnak, a sportágak megfelelnek a
sportegyesületeknek, kevés kivételtől eltekintve. Megszűnt a sportiskola, amely a rendszerváltás
előtt fontos szervezete volt a sportéletnek. Jelentősen átalakultak az anyagi források, és a
lehetőségek is. Ajkán ma 26 sportegyesület működik, többségében egy-egy sportágat
képviselnek. Pelikán Milán, a Trampolin Sportegyesület elnöke azt javasolta, hogy ezen a
megbeszélésen mondja el, hogyan lehet valamely sportegyesület kiemelt sportegyesület? A
kiemelt egyesület azt jelenti, hogy nem kell pályázatot benyújtani a különböző önkormányzati
támogatásokra, és az egyesület nevesítve bekerül az önkormányzat költségvetésébe egy bizonyos
támogatási összeggel. Nem kiemelt egyesület, aki pályázhat az önkormányzat által rendelkezésre
bocsátott éves előirányzatok terhére. Sajnos az elmúlt időszakban, két évig nem volt ilyen
pályázat, mert egy kicsit megszorult az önkormányzat, de most újra van, és remélhetőleg ez a
tendencia folytatódni fog. Úgy gondolja, hogy a kiemelt egyesületeknél bizonyos változtatásokat
véghez kell majd vinni. Például az egyik változás az lehet, hogy a kiemelt sportegyesületeknél
magasabb saját erőt kell bizonyítani, mint a pályázó egyéb egyesületeknél. A pályázó egyéb
egyesületeknél az önerő 30 %, a kiemelt sportegyesületeknél pedig 30 – 50 % is lehet, tehát
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előfordulhat az is, hogy tőlük magasabb önerőt kérnek. A kiemelésnek ilyen értelemben hátránya
is van. A mai értekezleten már jelzi, hogy készek egy olyan javaslatot elfogadni, hogy egyforma
legyen az önerő mértéke a sportegyesületek elbírálása szempontjából. Átmenetileg, nem
végérvényesen, talán két-három évig 30 %-ra javasolja levinni az önerő szükségletet, ennek igen
fontos következménye lesz majd a későbbiekben. Majd két-három év múlva újra vissza kell térni
erre a kérdésre, hiszen ha az ország helyzete egy kicsit javul, akkor ennek szabályozásával
követni kell az élet változásait, vissza kell emelni majd 50 %-ra az önerőt. Az a helyes folyamat
Magyarországon is, ha követik a nyugat-európai példákat, és ha a lakosság, és az ország egy
kicsit összeszedi magát, akkor a magasabb önerő irányába kell a szabályozást elvinni. Ez NyugatEurópában is így működik, a sportegyesületek, és más egyesületek közel vannak az
önfinanszírozáshoz. Magyarország ettől sajnos még elég messze van. Így épül fel a város
sportigazgatása. A sportegyesületek szakosztályokat jelentenek, és a különböző sportegyesületek
mellett a szabadidősport a sportintézmény által és a magánszemélyek által szervezett sporttal
egészül ki egységes sportműködési területté. Van egy nagyon fontos dolog, amiről szeretne
beszélni. A rendszerváltás előtt működött sportiskola, az utánpótlás kérdése sokkal
megalapozottabb volt, mint jelenleg. A sportiskola megszűnt, és különböző próbálkozások
történtek, különböző sportágakban. Sajnos Ajkán ez nincs rendesen megszervezve. Pl.
labdarúgásban az akadémia tölti be az utánpótlás szerepét, és az akadémiához hasonló más
jellegű próbálkozások is vannak. Kézilabdában különböző táborokat, és sulikat szerveznek, és az
egyéb látványsportok tekintetében inkább az iskolai tagozatos osztályok jelentik az utánpótlás
bázisát. Próbálkozások történtek a különböző iskolai osztályok ilyen értelemben vett
sportirányának meghatározására, vagy orientációjára, de ez nem minden esetben sikerül,
nincsenek megelégedve. Ha nem látványsportról van szó, akkor nagyon elszomorító eredmények
születnek, mert elszakadnak a képző intézményektől, és ott már csak maguk az egyesületek
utánpótlásbázisán képezhetnek gyerekeket. A labdarúgásban a résztvevő egyesületek segítségével
egy városi szintű utánpótlásképző központot hoztak létre. A mai képviselő-testületi ülésen olyan
döntést hoztak, amellyel ennek az anyagi fedezetét is megteremtették. Nem önálló intézmény
formájában, hanem egy központként, ami úgynevezett költségvetési szakfeladaton kezeli a
pénzeket, és támogatásokat ad azoknak az egyesületeknek, akik ebben részt vesznek. A többi
sportágra sajnos nem tud ilyen példát mondani, de a labdarúgásban is el vannak jócskán maradva.
Elnézést kér, hogy minden sportággal nem tud most foglalkozni, ha esetleg a labdajátékokat
többször említi, de talán a legnépszerűbb sportágról van szó, a legtöbb gyereket, és felnőttet
vonzza. Nem azt jelenti, hogy a többi sportággal nem akarnak ilyen mértékben foglalkozni, csak
a példákat nagyrészt innen veszi. Az utánpótlás kérdését városi méretekben nem látja
megnyugtatónak egyetlen sportágban sem. A mai értekezletre a város valamennyi testnevelő
tanárát meghívták, de őszintén nagyon keveset lát, ennél azért többen vannak. Az ő
véleményükre is kíváncsi lenne, hogy hogyan lehetne az utánpótlást a városban megszervezni.
Arra gondolnak, hogy amennyiben a létesítményfejlesztések megfelelő ütemben haladnak, akkor
a következő években olyan utánpótlásképző helyeket hoznak létre, amelyeket az egyesületek, és a
város által létrehozott önálló sportcentrum irányítja majd. Jelenleg önálló sportcentrum nincs. A
Nagy László művelődési ház keretében foglalkozik Jákli Péter sportszervező elsősorban ezzel a
feladattal. Ennek a helyzetéből is látszik, hogy ez nem megnyugtató, hogy egy összevont
költségvetési intézménybe szorították be ennek a nagyon fontos területnek az irányítását. Mint
sportirányítás, egy önálló intézményt terveznek a későbbiekben, amelynek a rendszerét közösen
kell megalkotni. Fontos kérdésekről van szó, a szervezeti, szakmai integrációs kérdések a
legfontosabbak, hogy fog egy ilyen intézmény működni, hogy kapcsolódnak ehhez a
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sportegyesületek, a különböző utánpótlásképző szervezetek, és hogyan kapcsolódnak ehhez a
szabadidő eltöltésére szerveződő magánszemélyek csoportjai is. Ilyen értelemben egy rendkívül
fontos irányítási fórumról van szó, aminek a létrehozását már meg kellett volna tenni, de
egyszerűen nem jutott rá elég idő. A sportkoncepció alapvető igénye a város egészének
sportfejlesztése, ezért hozták létre, nem tudja, hogy ezt lehet-e érezni belőle. Az a kívánalom,
hogy Ajka város sporttevékenységét, versenysportját, és szabadidősportját még színesebbé, és
még eredményesebbé tegyék. Ezzel nem azt akarja mondani, hogy nincsenek bizonyos
eredmények, csak ezek az eredmények elég foghíjasak. A város bizonyos területeken, pl. a
gazdasági életben, igen jól teljesít. Ajka 30 ezres város, kb. 14 ezer munkahellyel rendelkezik, és
kb. 300 milliárd éves teljesítménnyel, ami évente változhat. Nettó árbevételre lefordítva, 300
milliárd nettó teljesítmény, ami a magyar gazdaság GDP-jének az 1 %-át jelenti. Véleménye
szerint, ha a város a gazdaságban ilyen jó, akkor a többi ágazatot is ennek megfelelően kell
felzárkóztatni. Ajka nagyságrendjéhez képest a magyar településhálózat második vonalában
helyezkedik el. Budapest főváros egyedisége miatt nem tartozik bele ebbe a településhálózatba. A
magyar településhálózat és az államigazgatási rendszere úgy épül fel, hogy az első vonalban a
megyeszékhelyek, és néhány régióközpont helyezkedik el, Ajka a második vonalba tartozik.
Helyes és egyszerű elv, hogy a sportirányítás, és a sporteredmények, a sport megnyilvánulása
tekintetében a második osztályt kell minden olyan sportágban megcélozni, amit egyébként
igényelnek a sportolók, és finanszírozni is tudják. Lefordítva egészen köznapi nyelvre, pl.
asztaliteniszben a második vonalban kell eredményeket elérni. Van olyan klub, aki már ennél
jobb eredményt ért el, pl. a Rája Úszóklub. A magyar úszóklubok tekintetében az első tízbe
tartozik, a Rája eredményei, és egyéb mutatói alapján ezt már teljesítette. A küzdősportokat is
említi, a Fazakas Tamás, és Takács Miklós által szervezett küzdősportok ezt az elvárást
teljesítették, és ott vannak a második vonalban. Örül annak, hogy a röplabdások közül Nimsz
Katalin is eljött. A női röplabda sokkal jobb időket élt meg, a jelenlegi helyzetével nem lehetnek
megelégedve. A röplabdának legalább a második osztály szintjét el kell érni. Ezek nem
sorrendiséget jelentenek, nehogy valaki félreértse, az a célja, hogy a város sportélete fejlődjön.
Ugyanilyen a női sportok másik képviselője, a kézilabda. Fülöp Imre edzőt évek óta készteti arra,
hogy már mozduljanak el a megyei I. osztályból, és próbálkoznak, de úgy látja, hogy ezt
harmonikusnak is lehet mondani. Kb. tíz éve hol az Úrkút veri meg őket, hol az Ajka veri meg
Úrkútot, és utána megint az Úrkút győz, és megint a lányok verik meg Úrkútot, aztán cserélnek,
és így tovább….. Úrkúttal szépen eltöltik az időt a női kézilabdában. Néhány dolgot meg kellene
reformálni, várja is az ilyen jellegű reformokat, és keressék a keményebb, és a nehezebb
ellenfeleket, és térjenek vissza a második osztályba. Ugyanilyen szempont a motorsport is. Az
ajkai motorsportnak óriási hagyománya volt. Ott van az ajkarendeki pálya. Egy időben úgy tűnt,
hogy lesz valami, aztán mégsem lett belőle semmi. Ajkán 13 km kerékpárutat építettek a
városban, Ajkának már jár egy kerékpár egyesület. Megépül a bódéi kerékpárút is, amely a
Parkerdőig épül meg, akkor 30 km kerékpárút lesz a Kab-hegyen. Összesen 45 km kerékpárút
lesz a környéken. Örömmel jelenti be, hogy a napokban létrejött egy kerékpár egyesület.
Köszönti őket, és várja, hogy mondják el az elképzeléseiket. Kosárlabda sportágban is köszönti
Juhász Ervin testnevelőt. A diáksport területén nagyon jó eredményeket értek el, de a felnőtt
kosárlabda nem működik. Reméli, hogy az elkövetkező időben Ervin összetoborozza a fiúkat, és
a lányokat, és egy ütőképes kosárlabda csapata lesz a városnak. Az atlétika a város neuralgikus
pontja. Teljes megdöbbenéssel tapasztalta, hogy Ajkán megszűnt az atlétikai szakosztály.
Egyszerűen megszűnt, és a város futóatlétái a veszprémi VEDAC-ba kötöttek ki, csak Ajkán
edzenek. Olyan hagyományok után szűntek meg, mint Jankó Ilona, Sövegjártó Attila, Petőházi
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Tibor. Szerinte ez főbenjáró bűnnek számít, sürgősen meg kell változtatni, az utolsó pillanatban
vannak. Ládi Jánosnak olyan széleskörű javaslatai vannak a sportkoncepcióval kapcsolatban, az
egész városligetet átépítené. Jelzi, hogy ezt pályázati pénzből az önkormányzat már tervezi, a
műszaki terveket is megrendelték már. Megköszöni Ládi János észrevételeit. Atlétikában neki is
óriási szerepe van, és várja, hogy segítsen ebben a munkában. A sportegyesületek önálló jogi
személyek, önállóan szervezik a munkájukat, terveiket, céljaikat, de az önkormányzatot mégsem
nem lehet kihagyni, nem is akarnak ebből kimaradni. A célok rendszerében, hierarchiájában van
szerepük, másrészt a létesítményekben, a forrásoknak a felhasználásában is viszonylag nagy
szerepük van, és az egész város kultúrájának megjelenésében. Ezért mindenképpen arra
figyelnek, arra törekednek, hogy minél több forrást tudjanak a lehetőségekre biztosítani. A
létesítmények tekintetében nagy változást okozott Magyarországon az úgynevezett TAO-s
támogatások igénybevétele. A futball tekintetében Kaibás Dezső FC Ajka elnöke, és FIFA
játékvezető meghívására részt vett a Magyar Labdarúgó Szövetség NB II-es Bizottságának az
ülésén. Ott volt Csányi Sándor MLSZ elnök, ahol elmondta, hogy a TAO-s támogatás
magyarországi bevezetése felér azzal, amit Lennart Johansson végzett az UEFA megreformálása
tekintetében. Fantasztikus jó dolognak tartja, mint közgazdász nem annyira, mert ez egy
költségvetési forrás, csak el van térítve az útjáról. Ez egy hasznos, és a sportot szolgáló
tevékenység, ezt csak üdvözölni tudja, és minden erejükkel azon lesznek, hogy Ajkán nagy
eredményeket érjenek el. 300 milliárd az éves árbevétele a városnak, az éves fizetendő társasági
adója több mint 1 milliárd forint. Ha megfelelő kapcsolatokkal rendelkeznek a vállalati
vezetőknél, akkor az 1 milliárd forintot sportra tudják fordítani. Már jó néhány olyan létesítményt
sikerül megvalósítani, ami ezt a célt szolgálta. Különösen a labdarúgás területén van ennek
eredménye, és ott tovább folytatódik ez a program. A Bányász Sportkörtől megvásárolták a
bányász pályát, ott olyan utánpótlás központot szeretnének megvalósítani, amely több sportág
utánpótlás céljait szolgálná. Az épületet felújítják, mellette egy tornacsarnokot építenek,
amelynek a tervei készen vannak. Itt szeretnék megoldani, és a jelenlegi centrum területén az
atléták kiszolgálását, a futópályát is felújítják. Kérte Király Csaba atlétaedzőt, hogy alakítsanak
egy egyesületet, és pályázzanak. Jankó Ilonával is beszélt ebben az ügyben, aki elmondta, hogy
ebben az évben nem tudják még megvalósítani az idő rövidsége miatt, de ahogy lehetőségük lesz,
megvalósítják. Reméli, hogy a dobó atlétáknak is megfelelő körülményeket tudnak majd
teremteni, mondja ezt Kulics János edzőnek, hiszen országos sportoló is versenyez náluk. A
TAO-s pályázatok kihasználásában nagy lehetőségek vannak. Ebben az évben sikerült odáig
eljutni, hogy olyan vállalatok, akik nem értették a TAO támogatás lényegét, ma már értik, és
támogatják a rendszert, csak kár, hogy egy hónappal elcsúsztak a lehetőségekkel. Az FC. Ajka
Kaibás Dezső elnök vezetésével nagyon szorgalmasan gyártotta az ide vonatkozó célokat,
ugyanilyen elképzeléseket tett Karika Rudolf is, és a Kristály Sportegyesület Havasfalvi Lajos
vezetésével, a megvalósítás mégis kisebb problémák miatt elhúzódik. Csak ez év májusára
sikerült az Üveggyárral olyan megállapodást kötni, ami alapján az önkormányzat megépíti a
sportkör tósoki telephelyéhez vezető utat. Cserébe az önkormányzat elvárja, hogy az öltöző
épületét az egyesület újítsa fel, és ha nincs elég TAO-s forrása a város csoportosít oda TAO-s
forrást. Létrejött ez a megállapodás, eddig nem támogatta az Üveggyár, vagy nem értette, nem
tudja, hogy mi volt a probléma, de most örömmel üdvözli, csak közben az ez évi lehetőségekről
már lekéstek, ezért ez is áthúzódik jövőre. Remélhetőleg sikeres lesz, és sikeres lesz az a
megoldás is, amelyet Meiczinger Józsefnek, a Kézilabda Klub elnökének szeretne megköszönni.
A kézilabda sport fejlesztése révén ebben az évben a Fekete-Vörösmarty tornacsarnokát, és az
öltözőt is szeretnék felújítani szintén TAO-s támogatási keretek között. Reméli, hogy jövő évben
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Juhász Ervinnek is megköszönheti majd a kosárlabdával kapcsolatos tervek valóra váltását, mert
a kosárlabdával nagyon nagy terveik vannak. Bízik abban, hogy az uszoda átépítésére beadott
pályázat jó úton halad, és várják az értesítést. Ha nyernek a pályázaton, akkor megújul az uszoda
is, és akkor az úszó szakosztály, és a vízilabda szakosztály is teljesen új körülmények között, még
jobb eredményeket érhetnek el. Kis Gergő valószínű, hogy indul a Rio de Janeiró-i olimpián, de
vannak mögötte olyan fiatalok is, akik majd a későbbiekben hasonló eredményeket hoznak a
városnak, mint Kis Gergő. A Bakony Erőműnél az önkormányzat bejelentkezett a régi
Szénosztályozó átvételére, és úgy néz ki, hogy ez sikerülni fog. Kidolgoztak egy elképzelést,
hogyan tudnák hasznosítani a létesítményt. Ez egy hatszintes épület, több mint hatezer
négyzetméterrel, ahol ifjúsági- és sportbázist szeretnének kialakítani, elsősorban a szabadidő
tekintetében, de két sportágnak ez lenne a fellegvára. Az egyik a kosárlabda, a másik pedig a
jégkorong lenne. Még nincs jégkorong szakosztály Ajkán, de a csapat vezetői már megvannak, és
csak arra az alkalomra várnak, hogy hasonlóan, mint a vízilabda szakosztályt, nagyon rövid idő
alatt szeretnék megszervezni. Nagyon jól játszanak az ajkai vízilabdázók. A múlt héten látta őket
játszani, és Horváth Zsombor háromszor ugyanoda dobta a labdát 7 méterről, ami egy felnőttnek
is óriási elismerés lett volna, nem egy 11 éves fiúnak, aki vezeti a serdülők góllövő listáját.
Elmondja, már úgy jár az utcán, hogy azt figyeli, kiből lenne jó jégkorongozó. Ez a két sportág
nem véletlenül kerülne a szénosztályozó területére tervezett sportlétesítménybe. A két sportág,
mivel a látványsport kategóriába tartozik, így a TAO felhasználása szempontjából nagy
lehetőséggel bír. Nem minden társasági adó felhasználását engedélyezik, ha nem olyan
színvonalú sportprogramot szerveznek, és nem abban az osztályban játszik a csapat, akkor nem
engedik a társasági adó felhasználását. A többi sportág esetében is, minél magasabb osztályban
játszik egy sportklub, annál nagyobb TAO felhasználási lehetősége nyílik. Az a helyes, ha ehhez
alkalmazkodnak, és minél nagyobb TAO támogatást tudnak felhasználni a városban.
Néhány évvel ezelőtt megpróbálkoztak azzal, hogyan lehetne a sportolók, és a sportot irányítók
ösztönzését fokozni. Ez jelzi, hogy az önkormányzat milyen elkötelezett a sport iránt, de nem
minden esetben váltotta be a reményeket. Bevezették, hogy az igazolt versenyzők
adókedvezményt számolhatnak el. A végén már mindenki adókedvezményt számolt el, az is, aki
nem járt egyetlen spotpálya környékén sem. Ezt így nem lehetett fenntartani, ezért
megváltoztatták. A játékvezetőknek is ugyanilyen lehetőségeket adtak, de az élet más területén
dolgozók ezt erősen kifogásolták, ezért ezt is megszüntették. A sportot továbbra is ösztönözni
szeretnék, a sport továbbra is kiemelt jelentőséget kapjon, ezért sportösztöndíjat hoztak létre, ami
30.000 Ft/hó. Egy évben 3 fő kaphatja meg. Nem kaphat mindenki, egy járási negyedosztályú
játékos nem kaphatja, csak akinek kimagasló eredményei vannak. Kis Gergőnek évek óta van
sportösztöndíja, neki a képviselő-testület által elfogadott egyedi sportösztöndíja van. Ez nagyon
jó lehetőség, mert nem kell rohangálni a szponzorokhoz. Évente egy, vagy két kitüntetést tudnak
adni egy-egy sportvezetőnek. Ennek a kiválasztása nem egyszerű, a rendszerét nagyon meg kell
gondolni. Ládi János javasolta, hogy a sportbizottságot állítsák vissza. Nyitottak erre, ezt még át
kell beszélni.
Az önkormányzat által támogatott sportegyesületek elszámolásával kapcsolatban elmondja, hogy
kettő egyesület kivételével évek óta probléma. Valahogy konszenzusra kellene jutni a belső
ellenőrrel. Van egy minimum, amit teljesíteni kell. Amíg nem számol el az egyesület, addig nem
kapja meg a következő évi támogatását. Összeszedte, és leírta a belső ellenőr, hogy mire hívja fel
a figyelmet az elszámolásokkal kapcsolatban. Ki fogják osztani a jelenlévő egyesületek között.
Ezen a területen szigorítani kell, és mindenkit nagyon kér, hogy ezt pontosan tartsák be, és kéri,
hogy nagyon komolyan vegyék. Vannak kivételek is, a kivételeket meg kell említeni, pl. az FC.
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Ajka elszámolásai mindig rendben vannak. Ebben az évben a Kézilabda Klub elnöke, Meiczinger
József által leadott elszámolás is rendben volt. Havasfalvi Lajos által leadott elszámolás is
dicséretet érdemel. A Rája Úszóklub anyaga is rendben van. E területen jóval több a hiányosság
és a kritika, és kevesebb a pozitívum. Lezárja a bevezetőjét, és átadja a szót Jákli Péter
sportszervezőnek.
Jákli Péter
Polgármester úr a teljes sportkoncepciót érintette. Egy-két olyan dolgot szeretne elmondani,
amiben segítséget vár az egyesületektől. Kiderült a koncepció elkészítése során, hogy a
sportszervezés adatbázisa nagyon hiányos a címekben, telefonszámokban, e-mail címekben.
Szeretné kérni a jelenlévő sportvezetőket, hogy juttassák el az elérhetőségeket, főleg az új e-mail
címeket. A sporteredményeket is megpróbálja nyomon követni nemcsak az országos, hanem a
helyi eredményeket is, de így is kevés eredmény jut el a sportcentrumba. Kéri mindenkitől, hogy
ha bármilyen versenyen, bajnokságban részt vesznek, eredményeket érnek el, küldjék el, mert ha
polgármester úr, vagy Utassy elnök úr tájékoztatást kér, akkor azonnal tudjon válaszolni. Az
óvodai, és az iskolai testneveléssel kapcsolatban az átszervezéssel nagyon sok probléma adódott.
Az év eleji diáksportos megbeszélésen előkerült a finanszírozás kérdése. A korábbi években ezzel
nem volt semmi baj, mert a városi büdzséből megoldották a díjazást, vagy a versenybírói díjakat.
Év elején ez fejtörést okozott, de az első versenyekre ez megoldódott, a város továbbra is
ugyanúgy a diáksport mögött áll, akár pályahasználatban, akár a sportcsarnok használatánál,
versenybírói díjakban, érmekben ugyanazt a színvonalat tudták nyújtani, mint a korábbi években.
A következő fontos kérdés az úszásoktatás, amire a választ nem tudja megadni. Amikor még
testnevelőként dolgozott, akkor a városban úgy működött, hogy a másodikos évfolyamot
folyamatosan beosztva vitték a gyerekeket az uszodába, és ott megfelelő szakemberek
foglalkoztak velük. A koncepcióba is beleírták, hogy szeretnék elérni, hogy ez a régi szisztéma
valamilyen szinten újra visszaálljon, pl. 10 éves korra minden ajkai kisgyerek tanuljon meg úszni.
Ebben kérnek segítséget a városvezetéstől, hogy ezt meg tudják valósítani. Tudja, hogy ez
pénzkérdés, szervezés kérdése, de az uszoda, ha megújul, akkor rendelkezésre áll, és a megfelelő
szakember díjazása, ami még ehhez hozzájöhet. Fontos kérdés a városban még a
gyógytestnevelés kérdése, ami a korábbi évek tapasztalata alapján nem igazán volt megoldva.
Megfelelő helyre kell fordulni, hogy magasabb szintre tudják emelni. Van a városban olyan
kolléganő, Sulák Ágnes, aki eljött a megbeszélésre, akinek megfelelő szakmai végzettsége van
ehhez. Aki jelenleg ezt a feladatot végzi a városban, egyszerűen nem ér a feladatai végére, mert
nagyon sok a gyerek, és nem tudja megoldani egyedül. A sportegészségügy kérdése is fontos
feladat. Meghívták a megbeszélésre Dr. Dudás Margit városi sportorvost, aki heti egy
alkalommal áll rendelkezésre, mert „vidékről” jár Ajkára. Ez évközben nem okoz gondot, mert a
versenyidőszak kezdete általában a nyári időszak minden sportágban, akkor kell elkészíteni a
sportorvosi engedélyeket. Nem megoldott a kapacitás kérdése, többször volt probléma, nem
tudták a sportolókat megfelelő időpontra behívni, közel volt a verseny. A sportvezetők is sokszor
hibásak, mert az időpontokat nem mindig figyelik, és nem veszik figyelembe, hogy a sportorvosi
engedély még érvényes. Szeretné, ha doktornő is hozzászólna, elmondaná a teendőket. A
beérkezett vélemények közül még fontosnak tartotta a testvérvárosi kapcsolatok kibővítését. Nem
igazán van sport vonatkozásában kapcsolat. Egy-egy, inkább személyes kapcsolatra épülő
versenyre, vagy bajnokságra utaznak el. Mindenképpen szeretné, ha a későbbiekben magasabb
szintre tudnák emelni. Fontos dolog véleménye szerint is, és polgármester úr is említette, hogy
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Ládi János javasolta a sportmúlttal kapcsolatos múzeum létrehozását, vagy akár egy terem
kialakítását ennek a célnak, ahol be lehetne mutatni Ajka sportmúltját. Ez nagyon fontos, hiszen
olyan eredményekkel rendelkezik a város, amely mindenképpen érdemes lenne bemutatni.
Utassy István
Kiegészítésként annyit szeretne elmondani, hogy nemcsak a sportbizottság elnöke, hanem a
Humán és Népjóléti Bizottságé. Ez azt jelenti, hogy az egészségügy, a szociális ügy, a
közoktatás, és a közművelődéssel kapcsolatos feladatok is a bizottság feladatkörébe tartozik.
Nem szűkül le csak a sportra ez a szakterület. Az elmondottakkal kapcsolatban néhány dolgot
szeretne kiegészíteni. A sportegyesületek kiemelésével kapcsolatban az anyag 2. sz.
mellékletében szerepel a kiemelt klubok sorrendje. Nemcsak attól függ, hogy az önkormányzat
költségvetésében szerepeltetik, hanem hogy milyen teljesítményt nyújt a klub. Olyan javaslat
bármikor lehet, hogy a kiemeltek közül valakit soroljanak vissza, illetve az első kategóriába
tartozók közül vegyenek valakit a kiemeltek közé. Nem biztos, hogy jól jár, aki kiemelt, mert
előfordul olyan, hogy kiemeltként kevesebb támogatást kap, mintha pályázott volna. Ettől
függetlenül lehet kezdeményezni. Polgármester úr említette, hogy kevés testnevelő jött el a
megbeszélésre. Szeretné őket felmenteni, mert számításai szerint 10 fő testnevelő részt vesz ezen
a fórumon, a testnevelők többsége itt van. Akit hiányol, egyedül Kovács Zsolt, aki a
Diáksportkörnek az elnöke. Igazoltan van távol, országos diákolimpián vesz részt. Az
önkormányzat által kiírt pályázattal kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy 18 millió Ft-os
igény érkezett be, és erre a bizottságnak volt 8 millió Ft-ja. A Humán és Népjóléti Bizottság
jegyzőkönyvét meg lehet tekinteni, nem zárt ülésen, egyhangú szavazással döntött a bizottság a
sporttámogatások, és a közművelődési támogatások elosztásáról. Enyhe módosítás történt a
sportnál. A sportösztöndíj csapatnak nem adható, 3 fő kaphatja meg egy évben, a művészeti
ösztöndíj szintén 3 fő/év, ami 30.000 Ft/hónap. Egyetért azzal, hogy létre kellene hozni a
városban egy múzeumot, ahol a város sportmúltját mutatnák be, mert sajnos egyre gyakrabban
távoznak el olyan emberek, akik a város sportéletéről nagyon sokat tudtak. pl. Schnúr Karcsi
bácsi, és Kormanik János. A sporttanáccsal kapcsolatban elmondja, hogy a Humán és Népjóléti
Bizottságnak adna javaslatot egy-egy döntés előtt. Volt erre már példa, Ládi János volt már ennek
a vezetője, és Jankó Ilona is. Úgy emlékszik, hogy Marton József, mint alpolgármester hozta még
létre a sporttanácsot. Sporttámogatás megállapításakor azonnal lemondtak, ha jól emlékszik. Kéri
a jelenlévőket, hogy mondják el véleményüket.
Schwartz Béla
A vélemények nagy részét már írásban beküldték. Önmagában komoly feladat lesz, hogy ezt
feldolgozzák, de ebből biztos, hogy lesz új intézkedés. Azt szeretnék, hogy a sportkoncepció
megfelelő, jó legyen, és a város sportját szolgálja. Ennek reményében adja át a szót a
jelenlévőknek.
Monostori József (Bakony Bike Kerékpár Sportegyesület)
Szeretné megköszönni csapata nevében, hogy meghívták őket erre a megbeszélésre. Ez is
bizonyítja, hogy jó úton haladnak, bár még nem szakosztályként, sportegyesületként működnek,
de folyamatban van, már beadták a cégbírósághoz a kérelmüket, és remélik, hogy 30 napon belül
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már hivatalosan is képviselheti az egyesületet. Eljött vele Ódor János is, ők ketten a Bakony Bike
megválasztott vezetői. Kb. egy esztendeje, amikor több baráti társaság jött össze, és közös
kerékpáros túrára indultak, és amikor már többször 25 fő fölé került a létszám úgy gondolták,
hogy ezzel már érdemes foglalkozni. Így jutottak el arra a gondolatra, hogy egy sportegyesületet
hozzanak létre, amit mindenki támogatott. Arra álmukban sem gondoltak, hogy a megkeresett
cégek is támogatják őket. A klub teljesen önálló, szinte mindent társadalmi munkában végeznek.
Mivel technikai sportról van szó, a sporteszköz egy kisebb vagyonba kerül. Saját maguk által
vásárolt kerékpárokkal, és a frissen legyártott sportmezekkel elindultak a szezonnak, ami a tavasz
folyamán kezdődött. Azért is volt szükséges az egyesület megalapítása, hogy az utánpótlást, a
szabadidősportot, és a versenykerékpározást támogathassák, egyben versenyeket is
rendezhessenek. Fontosnak tartják, hogy az ajkaiak megismerhessék, és megszeressék a
kerékpársportot, a versenyeket, a kerékpárt, mint közlekedési eszköz, mint túraeszközt, hogy
ebben a rohanó világban az emberek észrevegyék az egészséges élet szükségességét, a természet
szépségét. A Bakony Bike Kerékpár egyesület az elkövetkező időszakban ezen törekvéseket tűzte
ki célul. Első évüket a tapasztalatszerzésre, és a csapat minél szélesebb körű bemutatására
szánják. A következő évben havonta szeretnének kerékpártúrát szervezni, ahol az ajkaiak és a
környéken lakók versenyzőikkel is találkozhatnak, kérdezhetnek, tanácsokat kérhetnek. Minél
több versenyen, minél nagyobb részvétellel szeretnének szerepelni az országban, hogy minél
szélesebb körben öregbíthessék az egyesület, és Ajka hírnevét. Az idén már több mint hat
versenyen vettek részt, és eddig az 5 évestől, a 45 éves korig 22 érmet szereztek. Szeretnének
felnőtt, gyermek versenyt rendezni, aminek a Kab-hegy adhatna otthont, óvodákba, iskolákba
eljutni, és a gyerekeket bíztatni, hogy használják ki a kerékpárutakat, amiből egyre több van, és
talán lesz is még. Kérjük Önöket, hogy támogassák a Bakony Bike Egyesület törekvését, hogy
Ajka város lakosai méltán legyenek büszkék az egyre jobban teret nyerő kerékpár kultúrának,
amit egyesületük kínál tálcán, és próbál megvalósítani. Külön köszönetet mond polgármester
úrnak, hogy egyesületüket megtisztelte figyelmével.
Schwartz Béla
Megköszöni Monostori úr hozzászólását.
Fülöp Imre női kézilabda edző
Megköszöni a klub nevében a meghívást, hogy részt vehetnek ezen a fórumon. Elmondja, hogy
nemcsak edzőként dolgozik, hanem, mint sportvezető, és a 80-as évek közepétől sportvezetéssel
is foglalkozik a kézilabda területén. A szakszövetségekbe tömörülő egyesületeknek, majdnem
mindegyiknek van országos, megyei vonalú irányzata, sportpolitikája, rövid, illetve hosszú távú
terve. Azt kéri, hogy az önkormányzat ezeket vegye figyelembe. Ugyanis nem tehetnek kivételt
ők sem, ha a kézilabda szakszövetség azt irányozta elő, vagy a másiké azt irányozta elő, akkor
valahol a városnak a törekvéseit is hozzá kell igazítani. Ehhez azt kérnék, hogy a város
megfelelően járja körbe ezt a témát, az egyesületekkel szorosabb kapcsolatot vegyen fel, az
aktuális állapotokat fel tudja térképezni ezzel kapcsolatban. Úgy gondolja, ha mindkét fél
részéről megvan a megfelelő együttműködés, akkor egy közös vonalat tudnak erősíteni, és
mindenki megfelelő irányba tudja terelni ezt a törekvést.
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Schwartz Béla
Meglepetést okozott, az önkormányzat nem ismeri a szakszövetségi terveket.
Fülöp Imre
Nagyon szívesen a város rendelkezésére bocsátja a Magyar Kézilabda Szövetség ez irányú
dokumentációját. Úgy tudja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, és a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak is van ilyen sportpolitikája. Az utánpótlás régiókba tömörödik, ennek a
régiónak hivatalosan képviselője, tagja. Összhangba kell hozni, mert nem lehet, hogy az
önkormányzat egy dolgot szeretne, és maga a szakszövetség pedig mást szeretne elvárni az
egyesületektől.
Schwartz Béla
Kéri, hogy jutassa el az önkormányzatnak ezeket az anyagokat.
Fülöp Imre
Az utánpótlással is foglalkozik a kézilabda klubnál. Évek óta országos szinten jó eredményeket
érnek el. Az idei évi bajnokságban a 13-14 éves lányok a 3. helyen állnak. Csak azért vannak a
dobogó 3. helyén, mert volt olyan mérkőzés, amelyre nem tudtak elmenni, és így büntetőpontokat
vontak le. Úgy gondolja, hogy az utánpótlás a kézilabdában jól működik, nagyon szép
eredményeket érnek el. Azokat a gyerekeket kell itt tartani, megfogni, akik ezeknek az alapjait
biztosítják, onnantól profitálhat a város. Amikor az edzők elkezdenek foglalkozni a gyerekekkel,
megtanítják az alapokat, és közben elkerül máshová, abból nem a város profitál, hanem azaz
egyesület, vagy város, ahová elmegy. Meg kell tudni tartani azt a tőkét, amit felépítenek,
biztosítani kell nekik olyan jövőt, hogy igenis maradjanak itt a városban.
Schwartz Béla
Nagyon érdekes hozzászólás volt. Az egész várost nyomasztja, aki a sporttal valamilyen
kapcsolatban van, hogy a gyereklétszám viszonylag alacsony a mostani korosztályok
tekintetében, és aki előbb ébredt a régióban, azaz utánpótlás szempontjából jobb esélyekkel
pályázhat. Ez szinte valamennyi sportágban így van. Szeretné, ha Fülöp Imre az utánpótlással
kapcsolatos elképzeléseit megosztaná az önkormányzattal. El tudja azt képzelni, hogy a jövő évi
sporttámogatás rendszerébe olyan paramétereket építenek be, ami más elbírálásra ad lehetőséget.
Úgy szeretnék kialakítani, mint egy hitelbírálatot. Benyújtja az egyesület a kérését, és az elbíráló,
a sportbizottság pontonként értékeli a beadott anyagot. Pontonként is kellene benyújtani, pl.
megfelelő osztályban működik-e az a szakosztály, vagy az egyesület, megfelelő eredményekkel
működik-e, hány gyerek, és hány felnőtt igazolt sportolója van. Ilyen egzakt paraméterek által
eldönti a bizottság, hogy az egyesületnek mennyi jár. Ez más lenne, mint egy vitára okot adó
elbírálási módszer, ami nem elég kézzelfogható ahhoz, hogy mindenki elégedett legyen.
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Jákli Péter
Szeretné még kiegészíteni, hogy a sportkoncepció tartalmazza Utassy elnök úr által egyeztetett
szempontrendszert, ami alapján a támogatás felosztásra kerül. Néhány dolgot szeretne belőle
kiemelni. Pl. utánpótlás nevelési rendszer felépítettsége, az egyesület taglétszáma, utánpótlás
korúak száma, versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyzők száma. Edzők száma, és
végzettsége, labdarúgó sportágban nagyon szigorú az elvárás. A hagyományok nagyon fontosak
egy városban. Mérkőzések, versenyek látogatottsága, népszerűsége. A médiák sportág iránti
érdeklődése, ez egy kisvárosban nem biztos, hogy kitűnik, de fontos tényező. Le van a
koncepcióban írva.
Schwartz Béla
Nagyon fontos dolog, amit Jákli Péter elmondott. Ha egy sportágban több egyesület van a
városban, akkor városi szintű utánpótlást kell szervezni. Labdarúgásban most került erre sor.
Kézilabdában nem ez a helyzet, mert kézilabdában egy kézilabda klub van, nyilván az
utánpótlását az egyesülethez célszerű szervezni. Ugyanúgy a küzdősportoknál is, vagy a
kerékpárosoknál, ahol egy szakosztály működik, ott az egyesület a gazdája az utánpótlás
rendszerének. Célszerű ezt városi szinten koordinálni. Pl. azt az edzőt, aki minőségi sportolókat
készít fel, és tart versenyben, azokat díjazni kell városi szinten. Kidolgozzák az utánpótlás
ösztönző rendszerét, és annak az edzőnek, aki ezzel foglalkozik, és olyan játékosokat nevel, hogy
egy fél év után magasabb osztályban tud szerepelni az a fiatal, annak az edzőnek plusz juttatást
célszerű biztosítani, nem az egyesületi keretből, hanem a városi támogatási rendszeren keresztül.
Ugyanezt el tudja képzelni a diáksport rendszerében a testnevelő tanárok irányában is. Juhász
Ervin remek eredményeket ér el a kosárlabda iskolai rendszerében. Az elért eredmények alapján,
valamilyen ösztönző rendszer keretében, ha eléri a kitűzött célt, akkor ezért díjazni lehet, de a
sakk sportágban is működhet ez a rendszer. Marton Józsefnek vissza kellene jönnie Ajkára, és
Ajkán kellene versenyeznie. Nem tartja jó dolognak, hogy ilyen kiváló versenyző egy másik
város színeiben versenyez. Ezt meg kellene változtatni, és az akadályozó tényezőket félre kellene
állítani. Az ösztönző rendszer városi szintű működésére szükség van. Pozitív elbírálási módszert
alkalmaznak, de aki többet tesz, azt valamilyen formában el kell ismerni városi szinten havonta.
Tegnap tartottak egy megbeszélést a győri Széchényi Egyetemmel itt a Városházás. 120
mérnököt kell Ajkán kiképezni, 120 mérnök hiányzik a rendszerből. A győri egyetem kész arra,
hogy Ajkán ez megvalósuljon duális képzés formájában. A rektor rendkívül nyitott ember, és
lehetőséget lát arra, hogy a sportolók ne menjenek el középiskola után, hiszen ez örökös
probléma. Főleg a röplabda sportágban volt ez probléma. Be lehet építeni pl. az ösztönző
rendszerbe, hogy aki ennek az egyetemnek a profiljában megfelelő tanulmányokat folytat, akkor
a versenyzők továbbtanulása biztosabb alapokon működik. A szakképzési támogatás révén
nagyobb összeget adnak annak a vállalatnak, aki mérnököt képez tovább. Inkább a szakképzésre
fogják a támogatásokat adni. Ennek a sporttal való összefüggése kidolgozásra vár még, de lát
benne logikát.
Poór Tamás
Üdvözli ezt a dolgot, ami most szóba került, mert egy jó-pár évvel ezelőtt neki már volt hasonló
ötlete. Elég sok gond van az utánpótlással akár labdarúgásról, akár kézilabdáról beszélnek. Azt
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látni lehet, hogy nagyon sok gyerek abbahagyja az aktív sportolást, ilyen-olyan okok miatt.
Ebben különösen nagy szerepe van a testnevelőknek azért, mert ők az ellenőrző emberek, akik
nap, mint nap találkoznak a gyerekekkel, és meg tudják kérdezni, hogy volt-e edzésen. Az
ösztönző rendszer nagyon fontos elem lehet ebben. A kézilabda kapcsán volt neki hasonló ötlete.
Minden szakosztálynál, illetve minden sportegyesületnél ki lehetne dolgozni, hogy mi lenne az a
feltételrendszer, szabályozás, ami alapján támogatást, érdekeltté tételt lehetne a testnevelőknél
alkalmazni, mivel nekik van a legnagyobb szerepük, hogy a tehetségeket bármilyen sportágban
kiválasszák, és a sportegyesületbe irányítsák. A mai világban már a szülők, pedagógusok
túlterheltsége miatt egyre kevesebb idő jut a gyerekekre. Minden egyesület tegyen javaslatot arra,
hogy mi legyen az a feltételrendszer, ami alapján a testnevelőket érdekeltté lehet tenni.
Kézilabdában azaz ötlete volt, ha a testnevelő egyesületbe irányította a tanulót, és legalább 15
bajnoki mérkőzésen részt vett, akkor díjazásban részesült. Úgy gondolja, hogy a testnevelőket is
érdekeltté kell tenni, hogy a gyereket ajkai sportegyesületbe küldje, és ne más város profitáljon
belőle. Egyetért Fülöp Imrével, hogy a városnak legyen megtartó ereje, hogy a tehetségeket ne
vigyék el, akár atlétikában, akár kézilabdában, a feltételeken javítani kellene. A mostani MKB
Veszprém utánpótlásában, az ifjúsági csapatban három ajkai szerepel.
Schwartz Béla
Elhangzott egy konkrét javaslat, amit támogat, hogy minden egyesület tegyen javaslatot egy
ösztönző rendszer kialakítására.
Fazakas Tamás (F.T. Diák Judo Club Ajka elnöke)
Áttanulmányozta a sportkoncepciót. Véleménye szerint a végét rövidebbre kellene szabni, a
véglegest, nagyon hosszúnak tartja. Minden klubnak, minden szakszövetségnek kell lennie saját
sportágfejlesztési tervének. Úgy tudja, hogy az önkormányzat rendelkezésére áll, ezért az ő
klubja nem is küldött javaslatot, észrevételt, benne van, hogy mit szeretnének elérni. Látja, hogy
az egyéni sportágakban többen is az önálló edzőhelyet keresik, ők is keresik, és a Molnár Gábor
iskolában edzenek, amihez Ajka Város Önkormányzatának jelenleg sok köze nincs. Kéri, hogy
nézzék meg azt a lehetőséget, hogy a régi Kossuth iskola tetőteréből mennyire lehetne egy dozsót
létrehozni, önálló edzőhelyet, nem labdajátékokra. Szeretné a sportkoncepciót kiegészíteni.
Állandó visszatérő téma, hogy rendezetlen az újraélesztő készülékek használata a nagyobb
tömegeket foglalkoztató sportrendezvényeken, de a kisebbeknél is. Szerinte komoly városi
támogatással lehetne néhány készüléket beszerezni. Az edzőképzéssel kapcsolatban elmondja, a
klubok annak örülnének leginkább, ha lenne lehetőség városi pályázatban, a képzésben
résztvevők támogatására. Az edzői diploma megszerzése több százezer forint. Ha valamilyen
konstrukcióban tudnának pályázni, és Ajkán működni, ennek értelmét látná. Megköszöni, hogy
lehetőséget kaptak arra, hogy ezen a fórumon részt vegyenek. Polgármester úr gondolatával
szeretné bezárni a hozzászólását, hogy aki teljesített azt értékeljék. Ajkán 42 éve teljesít,
értékelték is a munkáját, megköszöni. De a legnagyobb értékelés az, ha az óvodás, vagy az
általános iskolák gyerek értékeli a munkáját.
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Karika Rudolf (Ajka-Padragkút Sportegyesület elnöke)
A sportorvosi problémákkal kapcsolatban elmondja, hogy az időpontokkal volt egy kis
problémájuk, ezt sürgősen rendezni kellene, ebben kellene előrelépni. Évek óta Tapolcára kell
elmenniük sportorvoshoz, mert nem kapnak időpontot, mindig sokan vannak. A korábbi
egyeztetéseknek köszönhetően a Padragkút Sportegyesület az ősszel a futsal szakosztályt
elindítja. Hallatlan népszerű sportág a futsal, a megyében már működik Veszprémben NB II-ben
játszanak. Az ősszel a Padragkút NB II-ben tud elindulni ebben a sportágban. Megköszöni
polgármester úrnak, és a város vezetésének, hogy hozzájárult a kezdeményezésükhöz, és sok
szeretettel várnak ősszel mindenkit a mérkőzésekre. Reméli, hogy Ajkán is nagy népszerűségnek
örvend majd ez a sportág.
Dr. Dudás Margit
Úgy látja, hogy az elmúlt három évben a sportvezetők 1/3-ával találkozott csak. Úgy gondolja,
hogy ez nem csak az ő hibája, szerinte a kommunikáción van még mit javítani. Dudás Margitnak
hívják és sportorvosként, rehabilitációs szakorvosként dolgozik Ajkán. Az alapvégzettségét
tekintve mentőorvosi végzettsége is van. Néhány előbb elhangzott dologra szeretne reflektálni. A
sportorvoslás az utóbbi időben némi szemléletváltozással sokkal több dolgot takar, minthogy
önmagában csak pecsételjenek. Szakmailag ragaszkodik is ahhoz, hogy vizsgálatok nélkül nem
adnak ki engedélyt senkinek. Az sportágfüggő, hogy ki az, akinek először alkalmassági
vizsgálaton kell jelentkeznie, illetve melyik az a korosztály, akinek versenyengedélyt adnak. A
18 év alatti sportolóknál félévenként, 18 év felettiek esetében évente van szükség arra, hogy
egyben szűrjenek is, másrészt, aki kér alkalmassági, vagy versenyengedélyt adjanak. Ennek az
ára a törvény alapján 18 év alatt ezer forint, félévenként, személyenként, 18 év felett pedig évente
kétezer forintba kerül azoknak, akik amatőr sportolók. A profi sportolók nem ebbe a díjazási
kategóriába esnek, tehát az ő vizsgálatuk nem TB finanszírozott, a főállású sportolók
vizsgálatának díja 9700 forint. Ez a díjazás a legutóbbi sporttörvényben szerepel. Fontos, hogy a
35 év feletti versenyengedélyt kérő sportolók esetében szükségük van egy teljes nagy rutin labor
vizsgálatra. Ebben a háziorvosok partnerek is. 35 év felett rizikófaktorokat kell szűrniük, és
amennyiben a sportolónak rizikófaktora van, akkor köteles úgy megvizsgálni, hogy el kell
küldeni kardiológiai vizsgálatra. Az orvos ott azt mondja, hogy a sportoló versenyezhet, erről
írásban ad véleményt, csak abban az esetben tud versenyengedélyt adni a sportoló számára. Azt
kéri, hogy július végétől, augusztustól úgy kérjenek időpontokat, hogy ezekkel a feltételekkel
fognak vizsgálni. Minden egyes esetben nem csak egy ambuláns könyvi regisztráció történik,
hanem egy számítógépes rendszerbe kell felvinni minden egyes sportolót. Ragaszkodnak ahhoz,
hogy a sportorvosi kérdőívet minden sportoló, aki még nem járt a szakrendelésen, töltse ki. Az
internetről letölthető két oldalas kérdőív, amit ki kell tölteni, és 18 év alattiak esetében a
szülőknek is alá kell írnia. Ez alapján lehet ebbe a rendszerbe a sportolót felvinni. Erre azért van
szükség, mert a legtöbb sportágban az országos szervezetek olyan elektronikus hálózattal
rendelkeznek, hogy a játékvezető, amikor a meccsre érkezik, előveszi a laptopját, fel tud
csatlakozni a szerverre, és ellenőrizni tudja azt, hogy ki és mikor adott engedélyt a sportolónak és
valóban az szerepel-e dátumként, pecsétként az ő könyvében, amit az ellenőrök számára
bemutatnak. Éppen ezért csak akkor tudunk segíteni, ha ezt a fajta segítséget a sportvezetőktől is
elvárhatjuk. Nem szeretné, ha csak a szűrésben és a pecsételésben merülne ki a munkájuk, de
ahhoz, hogy ez gördülékenyen menjen, és azt a kevés időt maximálisan ki tudják használni, ami
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jelen időben rendelési időként szerepel, ahhoz kell, hogy egy csapatban dolgozzanak és ennek az
elnökök és a sportolók, vagy az orvos, vagy a nővér is részesei. Nemcsak szűrnek, hanem bármi
gond, vagy probléma van a gyerek nem terhelhető úgy, ahogy eddig... Amennyiben problémája
van, ami miatt a sportképességei visszavetődtek az utóbbi időben, szívesen adnak tanácsot. Ha
együtt tudnak dolgozni, akkor ő a saját területéről megpróbálja a maximumot nyújtani. Ad
telefonszámot is, amin bejelentkezhetnek hozzájuk. Rugalmasan meg tudják oldani az igazolások
kiadását, akkor is, ha hetente csak egyszer rendelnek. Reflektál a padragkúti kolléga felvetésére
is. Nem ismerik egymást, de szerinte ez nem véletlen, amennyiben találkoztak volna, biztosan
kerestek volna megoldást. Nem emlékszik, hogy Padragkútról lett volna megkeresés. Egyesületet
még nem utasítottak vissza. Említette már nem csak szűrésből és tanácsadásból áll a munkájuk,
hanem ugyanúgy a sérült sportolók rehabilitációját is fel tudják vállalni. Ezért is nagyon hálás az
ajkai kórháznak, hogy lehetőséget, és színvonalas rendelőt biztosítanak nekik ahhoz, hogy
megfelelő körülmények között tudják vizsgálni a sportolókat. Ambuláns betegként a
rehabilitációra szoruló sportolók rehabilitációját akár az osztályon, akár az ambuláns
betegforgalom keretében el tudjuk kezdeni egyrészt, hogy a sérülése minél hamarabb
rendeződjön, másrészt pedig, hogy ugyanarra a versenyformájára minél hamarabb vissza tudjon
állni. Elhangzott az újraélesztés, illetve a félautomata defibrilátorok szükségessége. Valóban az
5/2006-os törvény kimondja a különböző rendezvények egészségügyi biztosításának a feltételeit.
Az NB III-as mérkőzésektől felfelé kötelező szakképzett és megfelelő egészségügyi képzettségű
személynek részt kell venni a különböző sportrendezvényeken, vagy meccseken. Miután
sportágfüggő a dolog, kéri, hogy keressék őket, nagyon szívesen segítenek ebben is. Mint
hallották, az önkormányzat anyagilag is tudja ezt támogatni. Felajánlja, hogy meg tudják tartani
azokat a képzéseket, melyeken el tudják sajátítani az életmentő eszközök használatát, le kell ülni
és megbeszélni ezt is. Köszöni a lehetőséget, hogy találkozhatott a jelenlévőkkel.
Jákli Péter
Annyit szeretne elmondani, hogy ennek a megszervezését felvállalja, hogy a doktornővel egy
időpontot egyeztetnek, és akkor értesíti az egyesületek erről. Erre várják azokat a szakembereket,
edzőket, akik a versenyeken részt vesznek.
Geri Gyula (Ajka Kristály SE.)
Nagyon üdvözli ezt a megbeszélést. Az edzőknek a kérdése. Nagy örömmel hallja, hogy NB IIes, NB III-as, és NB I-es csapatokat szeretnének a városban. Csatlakozik az előtte szólókhoz,
akik már felvetették, hogy ez nem megy főállású edzők nélkül. Úgy nem tudnak első, illetve
másodosztályú csapatokat működtetni, hogy folyamatos, éjszakás, délutános műszakban dolgozó
szakemberekkel próbálják az utánpótlást, a felnőtt sportolást megoldani. Talán nem is tudják,
hogy mi az, ami nem vonzó ebben a városban. Ma egy klub vezetője azon „imádkozik”, hogy a
14 éves sportoló ajkai középiskolát válasszon továbbtanulás céljára, mert akkor itt marad az
egyesületben. Ha nem ajkai iskolát választ, akkor legalább olyan helyre menjen, ahonnan haza
tud járni hétvégén a mérkőzésekre. Utánpótlás szinten is nagyon üdvözli a győri egyetemmel való
kapcsolatot. Nagyon fontos lenne, hogy a középiskolák vonzó alternatívák legyenek a sportolók
számára. Ami még nagyobb probléma talán, hogy középiskolából tudjanak itt maradni felsőfokú
intézményben, vagy legalább a közelben. A felnőtt sportolásról nagyon kevesen beszéltek, inkább
az utánpótlásról volt szó. Szerinte nagyon komoly elmaradása van a városnak a felnőtt sportolók
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eredményeit tekintve. Néhány egyéni sportágat, illetve csapatot tudna felsorolni. Elmondja, hogy
az Ajka Kristály Sportegyesület labdarúgó Szakosztályának vezetője. Náluk óriási probléma,
hogy a felnőtt sportolók három műszakban, vagy folyamatos műszakban járnak dolgozni. Ezért
aztán a megfelelő edzésmunkát sem tudják elvégezni. Nagyon sokszor hétvégén is dolgoznak, és
még a mérkőzésre sem engedik el őket. Azt kérnék a városvezetéstől, segítsenek abban a
cégekkel közösen, legalább az edzésnapokon, vagy a mérkőzés napján ne délutánra, vagy
éjszakára menjenek dolgozni a sportolók. Ez nagyon sokat segítene az egyesületüknek. Örömmel
hallotta, hogy a vízilabda szakosztály jól működik, és arról is, hogy jégkorong szakosztályt is
szeretnének Ajkán. A TAO miatt fel lehet most egy jégcsarnokot építeni Ajkán. Véleménye
szerint jégkorong, vízilabda, kosárlabda, kézilabda, röplabda sportágban másodosztályú, első
osztályú csapatokat egy 30 ezres város, az egyéni sportágakon kívül nem tud eltartani. Talán egy
picit utópia minden sportágtól azt várni, hogy másodosztályú, vagy első osztályú szinten
teljesítsen. Még akkor is, ha bevonják a 80-100 ezer lakossággal bíró környéket, akkor talán van
esély arra, de az is egy külön szervezést igényel.
Nimsz Katalin
Szó szerint összefutottak polgármester úrral a tó körül. A röplabda sportágat képviselte hosszú
ideig, elment Szombathelyre, majd visszajött és Mariannak jelezte, hogy szeretne az érdekükben
felszólalni. Nincs a városban jelenleg olyan röplabdázás, amely az NB II-es szintet megütné,
illetve ott szerepelne. Akik életben tartják ezt a sportágat azok Mariann és a kis csapata.
Alapítványi keretek között működnek. Mindenképpen ezt a sportágat életre kell újra hívni. Az új
mérési rendszerrel kapcsolatos továbbképzésükön elkeserítő adatokat, százalékokat közöltek.
Szörnyű morális helyzete van az ifjúsági sportnak. Elhivatottnak érzi magát, talán most kell
megfogni az ifjúságot, hogy ne a számítógép legyen a prioritás, ki kell rángatni a gyerekeket
ebből a komfortos közegből. Nagyon jó szakemberek vannak, meg kell említeni Poórné Zsanit,
és Földesi Nórit. A szakemberek itt vannak, ki lettek képezve. Lát bemenni gyerekeket a Molnár
Gábor iskolába judora, azt szeretné, ha mennének a röplabdára is. Ehhez csak egy pici összefogás
kell, lehet, hogy az egyesületi keret az még a távoli jövő, de most kell elkezdeni, hogy újra
legyen röplabda Ajkán.
Schwartz Béla
Dönteni kell egy időpontban, meg kell beszélni, hogy mikor üljenek le, ne húzzák sokáig az időt.
Meiczinger József (Kézilabda Klub Ajka elnöke)
Az idei TAO-s pályázatukba betették az újraélesztő készüléket, reméli, hogy nyer a pályázat és
egy készülék lesz a sportcsarnok környékén, és fel tudják tölteni a pályázati lehetőségüket.
Juhász Ervin
Nagyon sok összetevője van annak, hogy melyik egyesület hogyan tevékenykedik. 22 éve
tevékenykedik Ajkán, a Bródy Imre Gimnáziumban, kevés olyan sportág van, amivel nem
foglalkozott. 15 éve foglalkozik a kosárlabda sportággal. Szépen kidolgozott koncepció alapján
elkezdték felépíteni a rendszert. Utánpótlás bázis, versenyek, a megyei felnőttet is vitték. Nagyon
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sok energiába telt, csak akkoriban a város koncepciójával nem találkozott, nem volt összhang. A
mostani terem méretek, amelyek az iskolákban vannak, nem alkalmasak arra, hogy a gyerekeket
jól megdolgoztassák 45 percben. A délutáni foglalkozásokra a sportcsarnok kevés. Amikor
indultak, akkor még a sportcsarnokban 3-4 edzéssel dolgozhattak. Onnan kikerülve, nem volt
helyük és az iskolai 20 méteres termek alkalmatlanok voltak az edzésekre, a finanszírozási hiány
is probléma volt. Azt mindenki tudja, hogy a labdarúgáson kívüli sportágakba nagyon sokat kell
betenni nekik, munka mellett, munka után, sőt plusz pénzt is igényel. A többi sportág nem tud
kivenni, csak tenni tud hozzá. Az egyesületek menedzselésében olyan emberek vesznek részt,
akik edzősködnek, könyvelnek, pályáznak, gyakorlatilag mindennel foglalkoznak. Az MLSZ
szinte tálcán kínálja a programokat, biztosítva van a legalacsonyabb szintű futballcsapatoknak is
a helyi kis önkormányzatoknál, hogy működni tudjanak. Most, ha elfogadják ezt a koncepciót,
attól az egyesületeknek ugyanaz lesz az élete, amit tudnak, beletesznek. Nagyon fontos az, hogy
valóban legyen egy megfelelő finanszírozás. A TAO rendszer nagyon jó dolog, hiszen a kiemelt
sportágak tudnak vele élni. Kevés a megfelelő szakember, képzések kellenének, sportcsarnok.
Azoknak az egyesületek, akik nem tudnak élni a TAO adta lehetőségekkel, nagy segítség lenne,
ha lenne egy olyan szervezet, amelynek csak az lenne a feladata, hogy tartsák a kapcsolatot a
cégekkel, központosított pénzek tekintetében, pályázatok tekintetében segítenének, az
elszámolásoknál segítenének. A TAO pályázatban részt vesz jövőre, de valószínű, hogy nem
tudja vállalni az egyesület részéről, hogy ezeket a feladatokat elvégezze. Kellene az
önkormányzatnál egy megfelelő stáb, fel kell vállalnia azokat az egyesületeket, ahol 20-30 vagy
akár több millió forint bekerül ebbe a rendszerbe. Intézni nekik a pályázat elvárásainak megfelelő
elszámolásokat stb., ezek már nagyon komoly elszámolással bírnak. Ez egy közös cél, egy közös
program.
Schwartz Béla
Ervin nagyon jó példa arra, hogy mi az elkötelezettség. Nem mozog elég tudatosan ezen a
területen, de a botorkálása során bukkant rá Juhász Ervinre. Látta az első találkozáson azt a
letargiát, ahogy viszonyult az elképzelésekhez. Azért örül az iménti hozzászólásnak, mert ez egy
óriási változás ahhoz képest. Ha most orvos lenne és, az akkori állapotát modellezné, akkor olyan
érzése lenne, mintha meggyógyult volna. Még csak célokról beszélgetünk, de lám egy ember
teljes lendülettel visszatér a sportág mezejére, amit csalódottságában majdnem elhagyott. Ennek
külön örül, és számít is rá. A pénzt tartja a kisebb dolognak, nem az a döntő. Lenne még egy
sportlétesítménye a városnak, a Karika Rudolf-féle padragkúti, de azt sajnos nem tudják
mindenre használni. A sportegyesületeknek az a válaszuk erre, hogy nem akarnak oda kimenni.
Úgy kellene ehhez kedvet csinálni, hogy aki tudja vállalni, hogy oda kijár, az kap valamiféle
ösztönzőt. A volt Bányász területre megtervezték a sportcsarnokot, készen van a kiviteli terve, az
öltözőt ebben az évben kezdik el felújítani a TAO pályázat révén. Azért beszélt a célokról, mert
minden hozzászólásra szüksége van. Még egy nagyméretű sportcsarnokot kell építenie a
városnak, az nyaranta kevésbé lesz igénybe véve a jellege miatt. A szénosztályozó
sportcentrummá alakítása még odébb van, két-három év kell hozzá.
Havasfalvi Lajos (Ajka Kristály SE. elnöke)
Köszöni a lehetőséget. Itt most azok az emberek jöttek össze, akik valóban tenni akarnak Ajka
város minőségi, mennyiségi sportjáért. Több olyan hozzászólás is elhangzott, ami nyomott
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hagyott benne. Elsősorban a doktornőnek a hozzászólása tetszett. Nagyon örül neki, hogy
elmondta, mert náluk is vannak sérült sportolók, akiknek a rehabilitációjában majd szeretnék a
segítségét kérni. A politikában is a múlt megismerése nagyon fontos, a múltbéli sportolók
munkájának, tevékenységének a megismerése legalább ennyire számít. A közelmúltban távozott
közülük Blaha Ferenc, aki az ötvenes években az MTK-ban is tevékenykedett, az akkori
üveggyár csapatában focizott, illetve később az ASE-ben, majd, mint edző tevékenykedett ismét
Ajkán. Véleménye szerint nagyon fontos a régi sportolók, az ő tevékenységük megismerése.
Valóban komoly munka folyt a labdarúgás utánpótlás kapcsán, nagy előrelépés történt.
Amennyiben a másik fél érdekeinek a tiszteletben tartásával működik ez a dolog, akkor nagyon
komoly eredményeket tudnak elérni. A jelen eredmények sajnos nem olyan ismertek a városban.
Az Ajka Kristály Sportegyesületnek két szakosztálya van. A szuperligában van egy tekecsapatuk,
ahol olyan vendégeket fogadhattak bajnoki mérkőzéseken, mint a Ferencváros, a többszörös
BEK győztes Szeged, Zalaegerszeg, tele világbajnokokkal. Ezek a játékosok komoly
tétmérkőzéseken szerepeltek. Azt kéri Ajka Város Önkormányzatától, hogy nagyon jó hatással
lenne a város polgáraira, ha az önkormányzat tagjai ezeken a rendezvényeken tiszteletüket
tennék, hisz kamatoztatni tudnának ebből, találkoznának az ott lévő emberekkel és kialakulhatna
köztük egy olyan párbeszéd, amely mindkét félnek a hasznára lehetne. A közelmúltban
valamilyen fokon hazatalált az egyesület, mert a tósokberéndi egyesülettel tudtak összejönni,
nagyon magas szintű ez az együttműködés. Különböző rendezvényekre meghívják őket, ott
vannak a mérkőzéseken, vállalnak társadalmi munkát, ez az együttműködés mások számára is
példa lehet.
Schwartz Béla
Nagyon magas szintű hozzászólás volt. Magyarországon általános probléma, hogy visszaesett a
sportrendezvények iránti látogatottság, igaz nagyobb sportegyesületek most próbálkoznak újra
ezzel. Nagyon lényeges pontra világított rá, mindenki ismeri az önkormányzat városirányítási
modelljét, kilenc településből jött létre, városrészenként irányítják a várost, minden, ami ebből
fakad, szeretnék megőrizni, sőt továbbfejleszteni. Minden városrészen a saját egyesületüknek
szeretnének szurkolni az emberek, ez egy szórakoztatás is.
Marton József
Bíztatva a többieket úgy látja, hogy mostanra változtak az önkormányzatok feladatai úgy, hogy a
polgármester úrnak és a képviselő-testületnek csökkent a terhelése, elvették az oktatási, az
egészségügyi és a hatósági feladatokat. Felszabadult jelentős kapacitás, így a városvezetésnek
több ereje és ideje van arra, hogy a sport felé forduljon. Ezt kihasználva kellene közös nevezőre
jutni, most lehetne a sport területén előbbre lépni. Az emberi tényezőkön múlik minden, ezt a
sakk esete is mutatja. Több évtizedet lehúzott az Ajkai Bányász Egyesületében, csak jót tud róla
mondani. Már a harmadik évét kezdi Tapolcán, NB.I./B-ben vannak, és ez is motiválja abban,
hogy egy osztállyal magasabban vannak. Sikerült a legjobb pontszerzőnek lennie Tapolcán, ami
hozzájárult ahhoz, hogy Tapolca bent maradjon az NB.I./B-ben. Ajkáról három tehetséges fiatalt,
Egressy Máté, Kaufmann Péter, akik az NB II-ben tizenévesen felveszik a versenyt. Példaképp
mondja Kaufmann Petit, akik a Tapolca NB. II-ben játszott az első táblán tizenegynéhány
évesen, vagy Gál Zsóka, aki nincs még tízéves, de olyan tehetség, aki komoly reklámértékkel is
bír. Ebben a sportkoncepcióban meg kell találni azt a lehetőséget, egy olyan sportágat, melynek
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viszonylag kevés az eszközigénye, alacsony anyagi ráfordítás szükséges hozzá, ugyanakkor
reklámértékkel bír.
Rácz Tiborné
A Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium testnevelő tanára szerint
már több részről meg lett szólítva az iskolájuk és nagyon büszke arra, hogy több kollégájuk is az
iskola egykori diákjai közül került ki. Kiemeli, hogy elsősorban az utánpótlásról beszélnek főleg,
és azt is tudni kell, hogy 1981 óta emelt szinten működik a testnevelés. Már az első osztálytól
kapcsolatban vannak egyesületi vezetőkkel, illetve azokkal a szakosztályokkal, akik itt
képviseltetik magukat, erre nagyon büszkék. A Vörösmarty iskolában van a tornacsarnok, ott
adottak a legjobb lehetőségek. Az első osztálytól kezdve már emelt szintű osztályokban
testnevelő tanárok tanítják a gyerekeket, bontva is vannak a fiúk és a lányok, még jobban adottak
a lehetőségek arra, hogy ügyesebbek legyenek. Az iskola foglalkozik kosárlabdával, kézilabdával
és a röplabda alapjait is elkezdték. Már a Magyar Kosárlabda Szövetég a tavalyi évtől indított
egy programot a „Dobd a kosárba” címmel, amelyben az iskola nagyon szépen szerepel.
Labdarúgásban, kézilabdában is indul ez a program, amely lehetővé teszi, hogy minél több
sportágban részt vehessenek a gyerekek. Polgármester úr javaslatát jónak tartja, hogy
igyekezzenek a középiskola, illetve a felnőttkor felé orientálódni, mert ezek a gyerekek, akik
most elkezdték ezt a sportágat, nekik van jövőjük Ajkán. Az a cél, hogy minél többoldalúan
fejlesszék a gyerekeket.
Sulák Ágnes
A Borsos iskolában tanít 1980-óta, akkor jött ide Ajkára kézilabdázni. Többféle rendszert
kipróbált az iskolában. Úgy látja, hogy az egy nagyon jó dolog, de valamit tudomásul kell venni,
hogy mindennek az alapja az általános iskolában dől el. A feladatuk az, hogy megfelelő
körülmények közt, megfelelő emberekkel, megfelelő szerekkel tudják ezt a képzést biztosítani. A
testnevelő tanárok erre maximálisan megfelelnek, hiszen a legtöbb iskolában ott vannak az Ő
tanítványai, akik ugyanazt a szellemiséget vitték végig. A mindennapos testneveléssel rengeteg
óraszám van, és képtelenség a jelenlegi tornaterem számmal ezt végigvinni megfelelő szinten.
Nagyon örül, hogy lesz a bányászpályán, kint az erőműnél is új csarnok, de nem itt kezdené. Ott
kezdené, ahol a legégetőbb. 1985-ben volt Ajka városról egy vetélkedő ahol kérdezték, hogy
milyen változásokat kellene eszközölni. Már akkor az volt a javaslat, hogy ennek az
iskolarendszernek, a Vörösmarty, a Bánki, a Bródy iskolának legyen csarnoka, mert ha szülői
szemszögből nézik, akkor nem viszik el a város másik felébe a gyermeküket, hanem oda ahol
iskolába is jár, vagy legalább közel van. Minden iskolának vannak rejtett tartalékai, ezért köszöni
Tamásnak, hogy megemlítette a Kossuth iskola tetőterét, amire az első pályázatot 1989-ben
készítette el, ezután még készült több is. Az iskola pályáira is készült pályázat, amit el is
fogadtak, elkészítették az alapját, de sajnos utána valamiféle lambéria ügy lett belőle, holott
annak idején aszfaltos pályára volt szükség. Nem lehet morzsalékos, balesetveszélyes pályán
gyerekeket oktatni. Ezek olyan lehetőségek, melyek minimális pénzráfordítással nagyon sok
lehetőséget nyújtanának a testnevelőknek és mindenkinek. Három részre osztaná a testnevelést.
Vannak átlagos gyerekek, akik elsősorban arra alkalmasak, hogy mindent szeretnének kipróbálni,
de ehhez nem csak hely kell, hanem különböző szerek is kellenek. A mai gyerek mindenképpen
az újdonságot keresi, de amióta ez a rendkívül gazdaságos iskola-összevonás megvalósult Ajkán,

18
a Borsos iskola egyetlen fillért nem kapott, nem költött sportszerre. Jelenleg a Kossuth iskola
anno beszerzett szereivel dolgoznak, azóta egy darab kislabdát nem vettek, egy zsámolyt nem
tudtak bevonni, nem kaptak rá pénzt, ez így nem megy. Vannak az átlagos gyerekek és vannak a
nagyon ügyes gyerekek, akik továbbviszik a sportágak iránti szeretetet és azt, hogy megkapják az
alapokat. Mindannyian edzők, többféle edzői minősítéssel rendelkeznek, úgy gondolja, hogy
Ajka város testnevelő gárdája képes bármilyen alapokat megadni a gyerekeknek, amennyiben
első osztálytól taníthatják. Lehet megkövezni, de ha az első osztálytól nem végzett testnevelő
tanár tanítja a gyerekeket, akkor nem fog eljutni oda, ahova eljuthatna, és amikor ötödik
osztályban átveszik a gyerekeket, nem tesznek mást, mint pótolják a sporthoz való hozzáállást,
technikát, szellemiséget és mindent, nekik nem ez a feladatuk. Továbbra is azt javasolja,
amennyiben szeretne valamit elérni Ajka város e tekintetben, hogy első osztálytól testnevelő
tanárok tanítsák a gyerekeknek a testnevelést, és így nem lesz olyan magas a gyógytestnevelésre
járók létszáma, ami jelenleg található. 1980-tól nem látott ennyi gyógytestnevelésre szoruló
gyereket, mint amennyi most van. Mint gyógytestnevelő mondja ezt, aki nem taníthat
gyógytestnevelést a saját iskolájában sem. Furcsa szituáció az is, hogy egyik osztályában nyolc
gyógytestnevelésre szoruló lány van, őket csak hatodiktól vehette át, mint testnevelő tanár. Az
óráján speciálisan kell foglalkoztatnia ezeket a gyerekeket, de gyógytestnevelést nem tarthat
nekik, az tartja nekik, aki nem is ismeri őket. Kérdezi, ez miért van így? Véleménye szerint első
feltétel, hogy legyen meg minden iskolának a tornatermi és a szer szükséglete, de ezt nem tudja
már jövőre a Borsos iskola megoldani, amennyiben a tetőteret nem tudják elkészíteni erre a célra,
hiszen a másik tetőteret is elvették tőlük. A pályák felújítása nem kerülne annyiba, mint egy
teljes sportcsarnok felépítése, viszont addig tökéletesen ki fogja szolgálni és az utánpótlásnak
megadja a lehetőségét. A gyógytestnevelés óra nem kettő, hanem három, amiből egyiknek
gyógyúszásnak kellene lennie. Vajon beférnének-e, miért nem tanul meg minden gyerek úszni?
Holott a tartás legfontosabb része az, hogy a gyerek ússzon! A német speciális tagozatnak 15
éven keresztül tanított úszást, és két éven keresztül a város összes óvodását is tanította úszni. A
feltétel nélküli megadás, a szorgalomra, a folyamatos munkára nevelés az úszással valósul meg.
Miért nem kapja meg ezt a város minden gyereke ingyen? A kérdések nyitottak. Atléta edző is és
nagyon sok gyerek kerül ki Ajkáról kiváló atléta eredménnyel. Részt vett annak idején az
Alumínium serdülő B atlétikai szakosztály munkájában és a gátfutástól kezdve mindent tanultak,
de jelenleg még gátjuk sincs a sportcsarnokban, diszkosz és gerely sincs. Rácz Tibornéék ezen a
héten két országos bajnokságot nyertek a diákolimpián, mindkettőt a hatodik osztályosokkal. Az
a munka, amit Ők végeznek, mindenképpen elismerést érdemel. Minden iskola kapja meg a
megfelelő anyagi és infrastrukturális lehetőséget, mert másképp nem tudnak kiválóságokat
nevelni. Úgy gondolja, hogy le kellene ülni, hiszen ennyi tapasztalattal sok mindenben tudna
segíteni.
Jákli Péter
Véleménye szerint is minden az iskolában dől el. A mindennapos rákérdezés a gyerekeknél
valóban úgy működik, hogy verseny előtt rákérdeznek, ugye ott leszel délután a versenyen?
Polgármester úr az anyagi részére és az infrastruktúrára válaszol. Például a távolugró nekifutót
azt úgy pályázták meg, kaptak rá egy bizonyos összeget, Németh Miklós cége készítette el, de
sajnos a minősége már nem a legjobb. Mint a koncepció összeállítója, megköszön minden
hozzászólást, illetve az írásbeli véleményeket is. Igazából ez egy tervezet. Fazakas Tamás
említette, hogy egy kicsit hosszúra sikerült, ám amikor dolgozott rajta arra törekedett, hogy
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minden részterület benne legyen. Azt ígéri, hogy valamennyi hozzászólást és írásbeli véleményt
megpróbálnak beleépíteni, ami beleillik a koncepcióba, és majd így kerül a képviselő-testület elé
újból.
Volráb Róbert
Az Extrém Sportot képviseli Ajkán. 20-30-40 körüli létszámmal működnek, görkorcsolya,
gördeszka, BMX, eléggé szerteágazó. 2009-ben átadták az extrém sportpályát, mely egy
alapszintű felszereléssel lett átadva, mely úgy volt, hogy majd később tesznek hozzá felszerelést.
A Vörösmarty iskolában tettek egy hasonló élvezeti értékű felszerelést, emiatt az extrém
sportpálya, amiért annyit dolgoztak üres lett. Igazából nem azt mondja, hogy a Vörösmartyban
kellene megszüntetni a pályát, hanem az extrém sportpályát kellene valamilyen szinten pályázati
pénzből olyan szintre felvinni, hogy vonzerő legyen. Ebben az évben június 28-án kihasználják a
pálya adta lehetőségeket és rendeznek egy extrém sportnapot, ahova mindenkit szeretettel
várnak.
Utassy István
Már három órája tárgyalnak. Rövid válaszokat szeretne adni. Marton úr szerint az önkormányzat
azért foglalkozik a sporttal, mert a feladatok egy részét elvonták, de felírta, hogy a pénzt is. A
város a tavalyi költségvetés feléből gazdálkodik. Nagyon sok sportvezető és testnevelő tanár van
most itt jelen, kollégái közül, aki már túl vannak a 40-en. A gyermeklétszám néhány évvel
ezelőtt a mainak a duplája volt. Sulák Ági bizonyára jól emlékszik még arra, hogy a Kossuth
iskolában felvételizni kellett a tagozatos osztályba, most pedig úgy kell összevadászni a
gyerekeket. Hetente öt óra kötelező testnevelés óra van. Sok olyan gyerek van, aki nem szívesen
vesz részt a kötelező órákon. Lehet, hogy a három kötelező testnevelés hasznosabb volt, és utána
még az edzésekre szívesebben eljártak a gyerekek. Mint expedagógusnak, ez a magánvéleménye.
Azzal pedig nem ért egyet, hogy első osztálytól már testnevelő foglalkozzon a gyerekekkel.
Nagyon sok olyan jó tanítót ismer, aki legalább olyan szinten tud foglalkozni a kisgyerekekkel,
mint egy testnevelő, de ezen lehet vitatkozni. A következő téma az életmentő készülék.
Szombathelyen volt egy olyan városi akció, hogy szinte mindenkit meg akartak tanítani arra,
hogyan kell bizonyos esetekben közreműködni. Nagyon jó példa erre az Úrkúti tragédia, ahol ott
volt sok felnőtt és nem tudták, hogy mit kell tenniük a gyerekkel, aki félrenyelt és sajnos
meghalt. Szóba került az is, hogy a képviselők látogassák a rendezvényeket, teljesen egyetért
vele, de az sem árt, ha a klubvezetők egymás versenyeit látogatják. Kiderült az is a pályázat
kapcsán, hogy sokaknak, akik kritizálnak, fogalmuk sincs arról, hogy a másik klubban milyen
élet zajlik. A pályázatokkal kapcsolatban kéri a klubvezetőket, hogy akik a kiemeltek közt
szerepelnek, vagy valamilyen finanszírozási szerződésük van az önkormányzattal, az ne
pályázzon. A szakmai vitában szívesen vesz részt a kollégákkal, de mint volt intézményvezető
tudja mondani, hogy sok összetevője van annak, hogy ki mit tanít egy iskolában. Most csak a
testnevelés órát ragadták ki az intézményrendszerből, de amennyiben tartanak egy matematikai
munkaközösségi foglakozást, akkor a matematikusok fogják elmondani, hogy milyen problémák
és hiányok vannak. Sokszor azt kell eldöntenie egy pedagógusnak, hogy mikor fárad el egy
gyerek, nehogy kiégjen a nagy versenyeztetésben. Nagy kérdés számára az is, hogy a testnevelő
mikor fárad el, és mikor fárad bele ebbe a küzdelembe. Ez a koncepció hosszú távra szól, a
képviselő-testület fogadja el, de a végrehajtása az új testületre marad. Megköszöni a figyelmet.
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Schwartz Béla
A sportkoncepcióról van szó, de lényegében a testneveléssel, a sporttal kapcsolatban minden
előjött ezen a megbeszélésen, aminek nagyon örül. Egy dolgot szeretne leszögezni, hogy a
sportlehetőségek tekintetében Ajka egy gazdag város, országosan is jó helyen áll, melyet a
létesítmények tekintetében is meg tud erősíteni. Példának említi az óvodai tanuszodát. Az extrém
sportra is 40 milliót költött a város és tőlük is várnak teljesítményt. A létesítmény fontos dolog,
de az is, hogy fejlődjön az adott sportág és még többet érjenek el. Tornacsarnok tekintetében is
vegyes a kép, mert igazából kettő van az igazán használható csarnokból, a többi csak tornaterem.
Igaza van Sulák Ágnesnek, hogy építeni kell tornacsarnokot, de itt előírások vannak a
négyzetméter, a parkoló, stb. tekintetében. Valóban nő a Molnár Gábor iskolába,
gyógytestnevelésre beiskolázottak száma, romlik a gyerekek állapota. A bányászpályával nem
egyszerűen egy utánpótlás központot fog a város megoldani, újra osztják azt a területet, ami ott
van. Kisajátítást kezdeményeztek, a bányászpálya körül még kéthektáros terület van, annak egy
részét odaadják a Molnár Gábor iskolának, hisz oda új létesítményeket kell építeni. Véleménye
szerint fontos volt, hogy itt a létesítményekről is beszéljenek, és a fejlesztési irányokat
meghatározzák, van amit rövid távon el tudnak dönteni, de van amit csak hosszú távon lehet
eldönteni. A doktornőről jut eszébe, hogy a lehetőségek értékelése egy nagyon fontos képesség.
Sajnos az ajkai ember nincs tudatában annak, hogy mit jelent a kórház léte Ajkán. Milyen
kényelmes dolog, hogy ilyen szolgáltatást tud nyújtani a város. Mennyivel előnyösebb
helyzetben van Ajka Tapolcával, vagy Sümeggel szemben. Össze fogják állítani és rendszerezni
fogják a hozzászólásokat, feldolgozásra kerülnek az észrevételek, javaslatok. Aki most nem jutott
szóhoz, de van mondanivalója, kéri, hogy írásban tegye azt meg.
Mindenki véleményére figyelmet fordítanak. Írásban kéri az ösztönző javaslatokat, konkrétan a
testnevelő tanároktól is várja azokat. Röplabdában a Nimsz Katitól vár egy időpontot, Marton
Jóskától a sakk fejlesztésére és a hazatelepülésével kapcsolatban ugyancsak egy elképzelést és
egy megoldást vár. Atlétikában Király Csaba írásban leadta a javaslatát, most az egyesületi
szabályokon gondolkodnak, tőlük is azt várja, hogy ezt valóra is váltsák. Juhász Ervin már
teljesítette az egyesület szabályzatára vonatkozó kérdést, de a sportolók újra csatasorba állítása
még egy feladata lesz. Ugyanezt elvárja Fülöp Imrétől is, saját magukra kidolgozva egy
ösztönzőt. Szeretné őket a következő napokban látni, de legkésőbb június 15-ig. A
kerékpárosoknak külön örül, hogy ilyen lelkesen álltak ehhez a kérdéshez, velük is szeretne
találkozni.
Megköszöni mindenkinek, hogy ilyen aktív volt és kéri, mindenki tegyen egy kicsit a fejlesztés
érdekében, hogy a jövőben Ajka sportja még nagyobb eredményeket tudjon elérni.
Megköszöni a meghívottak részvételét, majd az ülést 19.00 órakor bezárja.
K.m.f.
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