
6/í
Bu d a pest Józsefvá rosi Onko rmányzat

Képviselő.testülete számára

Tisztelt Képviselő.testtilet!

Kű Lajos, az Aľanycsapat Atapítvĺány kuratórium elnoke levélben fordult

onkormanyzatĺll.i<hoz (1. számú melléklet), melyben támogatźstkér az Aĺanycsapat utolsó

nem magyar ftldben nyugvó tagsa, Kocsis Sándor hazahozata\ának és újratemetésének

érdekébeń, valamint az Aranycsapat Alapítvĺĺny szervezte Kárpát _ medencei osszmagyaľ
Nemzeti Diákbajnokság 2O|2. évi folyamatos ľendezvényeinek, igy a labdarugás és a
teremspoľtágak (asnalitenisz, bitkőzás,Ieány kéz1|abda és sakk) szervezéséhez.

Az Alapítv ány 2OO2 decembere őta szewezi a Karpát _ medencei osszmagyar Nemzeti
Diakbajnokságot a hataron tuli és arlyaorczági magyar és részben magyaÍ nyelvű iskolak

diákjai részére. Az A|apitvány bemutatkozźsát a2. szźtmu melléklet tartalmazza,

A támogatás jogi aLap1a,hogy A heĺyi onkormányzatolcról szóló ]990. évi LXv. n. 8 s (I)
bekezdése a telepĹĺlési önkormányzatoIrnak feladataként hatátozza meg a köz<isségi tér

binositásźi és a közmÍĺvelődési' tudományos, múvészeti tevékenység, sport tźlnogatását. A
I9l20O9. (V. 6.) szźmű ľendelet 45. $ (5) bekezdése 2. m) és a 3. d) pontjai tarta|mazzák a

Előteľjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester

A képviselő-test{ilęti iilés időpontj a:20l2'jú1ius 19. l ....... sZ. rlapirerrd

Táľgy: Javaslat támogatási szerződés megkötéséľe az Ararlycsapat Alapítvánnyal

A napiľendet ĺyiÍ'lzárt ülésen kell targyalni, a határozat éslvagy rendelet elfogadásához
e gyszertĺ/mino s ített szav azattöbb s é g s züks é ges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság vé|eményezi El

Humánszolgáttatásĺ Bizottság véleményezi tr

Hatát ozati iav as|at a bízottság szttmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyí Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testü letnek az e|őter i esztés me gtársy a|ás át.
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Humánszolgáltatási Bizottság javaslattevő és véleményezési hatásköľét a táľsadalmi (civil)
szervezeteket érintő kérdésekben, de a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe taľtozik.

Javaslom, hogy az onkormanyzat250.000 Ft-tal, azazkettoszázotvenezer foľinttal tĺímogassa
az AlapíNányt, és kérje fel a polgármestert a támogatási szetzódés aláírésź.ľa. (2. szźtmu
melléklet)

A fedezetet a Józsefuarosi onkormźnyzat 2012. évi költségvetésében a 11|07-01 cím
mrĺkĺjdési céltartalékon bęltil a polgáľmesteri saját kęręt ęlŐirányzatćłrőIjąvaslom bíztosítani.

A Képviselő-testiilet döntését a helyi önkormányzatohőI sző|ő 1990. évi LXV. ttirvény 2. $
(2)bekezdése és a 10. s (1) bekezdés d) pontja a|apjáĺhozzameg
Kérem az a|á.ł.b i határ ozati j avas lat elfo ga d ás át.

HłrÁnoz.tTl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. témogatja az Aranycsapat Alapítváný 250.000 forinttal Kocsis Sandor
hazahozatalának és újratemetésének cé|jábőI, illetve a Karpti-medencei Összmagyaľ
Nemzeti Diákbaj nok ság 20 12. év i szerv ezésének érdekében.

2' az onkormtnyzat 11107-0l-es cím múködési cél és általános taľtalék, ęzen belül a
polgármesteri saját keľet előiľányzatát 250.000 foľinttal csökkenti és a kiadás 11105-
ös cím mrĺködési célra éúadott pénzeszkoz elóírényzatát ugyaĺ ezen ĺisszeggel
megemeli.

3. felkéri a polgármestert az Ararrycsapat Alapitvánrrya| (székhely: 1062 Budapest,
Andrássy űt 23, nyilvántartási szźlrl: Pk.61l56l2002l2, képviseli: Kű Lajos) a
határozat 1. pontja szeľinti támogatási szeruódés aláirására bruttó 250.000 Ft
ĺisszegben.

4. felkéri a polgármesteľt, hogy a hatéĺtozatban foglaltakat az orlkormányzat
kciltségvetésénęk következő módosításĺínál vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: L-2'pont esetében: fllz.július 19.

3. pont esetébęn: 2012. jil|ius 27.
4. pont esetében: az önkormányzat k<iltségvetésének következő módosítása

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Kultuľális Iroda 
ĺ

Budapest,20|2.július 11. 
ľ dr, ,,ĺu ĺJ 
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Dl.eńśis ľiĺto
polgármester

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és mesbíZásábĺól:,ł -l/ t,/i ĺľUWr
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Ler,elezési cím: I{-1 0ó2 Buclapest, Aľacĺi út 22. . Tel.: +36 7 279 0446
E-mai|: osszlnagyar(rłaľanycsaPatalapitvanv.com ś Honlap: !v!vw.aranycsapatalapitvany.com

Dr. Kocsis Máté Úrnak
Józsefváľos polgármesteľének

Táľgv : Aĺanycsap at Alap ítvány támo gatási kéľelme

Tisztelt Polgármester Úr, Kedvęs Máté!

Hivatkozva személyes megbeszéléstinkľe mellékelve ktildöm az Aĺanycsapat Alapítvány
eddigi tevékenységének rövid ismertetőjét. Alapítványuĺlkat2011-ben Prima Primissima
Díjra jelÓlték' Ebben az évbenhaza fogja szź,J\itani BarcelonábőL az Aranycsapat utolsó
nem magyar ťoldbęn nyugvó tagsźlt, Kocsis Sandort. A hamvak újratemetésére ,,Kocka''
születésnapján, szeptember 2I-én fog sor kertilni a Szent István-bazilikában.

Kedves Máté!
Nagy tisztelęttel szeretnélek megkérni, hogy Kocsis Sándoľ hazahozata|ának és

újratemetésének ügyét, valamint az Aranycsapat Alapítvány szeÍvezteKárpát - medencei
osszmagyar Nemzeti Diákbajnokság 2012' évi folyamatos rendezvényeit' így a
labdarugás és a teremsportágak (asztalitenisz, blĺkőzás, Leány kézilabda és sakk)
szew ezés ét lehető sé geid szerint támo gatni szíve skedjél.
Előre is kĺj szcinöm tevékenys égünk támo g atásźłt!

A labdarugás július l-i, Üllői úti döntőire egyúttal tĺsztelettel meghívlak.
A program:
l 3.30: Megnyitóünnepség
l4.00: Elómérkozés: Lelkészek-Fradi öregfiúk _ Színészek
15.15: Dĺjntő - általános iskolás korcsoport (l5 év alattiak), játékido: 2x35 perc

16.45: Dontő _ középiskolás korcsoport (15-18 évesek), játékido: 2x40 perc
1 8. 1 5 : Ünnepélyes eredményhiľdetés

Szeretettel várunk az innepé|yes eredményhiľdetésre, illetve az azt megeIózo programokľa is,
ahogy azt időd megengedi.

A rendezvényen várhatőan jelen lesz többek ktiz<itt Melocco Miklós szobrászmúvész, Kubatov
Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke, Bácskai János, Ferencváros polgármestere, đr. Kiss-
Rigó László, Szeged-CsanádEgyházmegye püspöke, Sinkovits-Vitay András és Tolcsvay Béla
ęlőadómúvészek, Gyarmati Dezso, olimpiai bajnok vizi|abdáző, valamint az ARANYCSAPAT
tagjai közül Grosics Gyula, Buzánszky Jęnő, Várhidi Pál és Dr. Fenyvesi Máté.
Megtisztelő személyes megjelenésedre feltétlenül számítok!

Köszönettelés tisztęletteljes üdvözlettel: ,,, '.'7
.,//,'/ .',

4. í ,.n. ć,7. .-.-,
Ĺ .>.

Kíĺ Lajos
Aľanyc sapat Alap ítvány

Kuratórium elnök
KeIt:20|2,június 25.

Adataink:
Cím: Aľanycsapat Alapítvány,L06f. Budapest, Aradi űt22.
Pénzintézet: oTP Bank Rt. Belváľosi Régió, Budapest, Kiľály u. 49.

Szám|aszám: tI7 07 024 _ 20438249
Nyitvántartásb a vételi okĺľat számaz Pk.6lĺ,5 6 / 2002 / 2
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Hittel, sporttal és kultriľával
Alapítványunk 2OO2 decembere őta szervezi a Káľpát - medencei Osszmagyaľ Nemzeti
Diákbajnokságot a határon trili és anyaotszági magyar és ľészben magyar nyelvű iskolák
diákjai részére. CéIunk a sport és ahozzájuk kapcsolódó kuIturális események révén közelebb
hozni a magyarlaktanemzetrészeket. Nem csak a sportra, a kultúrára ĺs nagy hangsúlyt
fektetünk, tisztelgtink nemzetünk jeles történelmi személyiségei előtt.
Régi áImom valósult meg ennek a bajnokságnak az életre hívásával. Amikor 1998-ban,2I év
után ktilföldről hazajöttem, szerveztem egy csapatot híres politikusokból, újságírókból'
színészekből, vitághírű sportolókból, s elindultunk, hogy ismerjĺik meg a Trianon után
elcsatolt részeket. Bejátuk a Kárpát-medence egészét, segéIycsomagokat, épíĹőanyagot,
vetőmagot szállítottunk a ľászoruló testvéreinknek. Már ttjbbször beutaztam a történelmi
Magyaroľszágot, mikor affa gondoltam, biármilyen szépek is ezek az utazások, valami
olyasmit kéne csinálni, ami átfogja az egész magyarságot. Azon kezdtem töprengeni, hogyan
szolgálhatn ánk a sporttal a hatáľok feletti nemzetegyesítést. Így sztiletett meg bennem a

Káľpát.medencei Osszmagyar Nemzeti Diákbajnokság gondolata.

Indulás labdarúgással
2003' szeptembeľ 19-én Székelyudvaľhelyen dörrent el a startpisztoly, s kezđetét vette egy
soha véget nem érő történet. Az elmúlt években a futballtorna óriási rangot vívott ki
magának. A mintegy f00-250 résztvevő csapatból mindig a legjobb húsz csapat jön
Magyarországra. A döntők helyszíne mindenkor a s í'[: ;:łts]'a{ź ęé'.tF] Ě1 ł i

Fradi-pálya. Valahányszor, egészen halálĺáig dr.
Mádl Feľenc köztiáĺsasági elnök adta át a díjakat.
Az elnök úr mellett első alkalommal még ott volt
Puskás Ferenc is.
Mellettük olyan kiváló sportoló egyéniségek, mint
például Gľosics Gyula, Buzánszky Jenő, Várhidi
PáI, dľ. Fenyvesi lN'4áté, Ba|cző Andľás és

Gyaľmati Dezső is rendszeres résztvevői a
rendezvényeknek, ahol a nemzeti érzéseket erősítő
beszédekkel lelkesítik az Lfjű focipalántákat' A
felvidéki magyarsá,g prominens képviselője, Duľay Miklós és Budapest főpolgrármesteľe,
Tarlós István is többször vo|t az ünnepségek vezérszónoka. Dľ. Kiss.Rigó Lász|ő, a Szeged-
Csanádi Egyházmegye püspöke szintén rendszeresen bekapcsolódLk az aLapítvány munkájába,
ő celebrálta aZ első bajnokság megnyitóját a Szent István.bazilikában. Minden
rendezvényünk előtt ökumenikus istentiszteleten veszünk részt.
Sohasem maradhat el a kulturális műsor sem' Itt nem elég cselezni vagy gólt rúgni, azt is tudni
kell, hogy ki volt Szent István vagy Makovecz Imľe. Valamilyen évfordulóhoz kapcsolódva
mindig tartunk történelmi és irodalmi vetélkedőket. Fontos, hogy a mai magyar ifjúságnak
legyen nemzeti öntudata, és égjen benne anemzeti együvé tartozás felemelő érzése.



Az ARANYCSAPAT emlékének ápolása
Az aLapítvány fe|adatátnak tekinti, hogy az Aľanycsapatról és annak tagjairól méltóképpen
megem|ékezzen. Nem mindennapi ünnep volt 2003. november f5-én: aZ ,,évszázad
mérkőzésének,,, a londoni 6:3-as diadalnak 50 éves évfordulója' Mintegy százfős iinnepelni,
emlékezni vágyő vendégsereg gyüIekezett a Gellén Szállóban és persze ott voltak azok is,
akik előtt ma is kalapot kell emelnünk: Puskás Feľenc, Gľosics Gyula, Buzánszky Jenő és
Váľhidi Pál, aki a kispadon nézhette végig táľsai futball-parádéját. Közismert személyiségek
elérzékenyüIve köszontötték nemzetĺink biiszkeségeit, akik londoni történelmi győzelmtikkel
megľengették a futballvilágot.

Fé| évszázad elteltével is csak azt mondhattuk, hogy:

,,Szép volt Íiúk!''
Egy évvel később a Puskás Ferenc születésnapján
rcndezett partin ocsi bácsi máĺ nagyon beteg volt, talán
nem is tudta, hogy mi zajlik pontosan körülötte, de érezte.
A prímás az ünnepelt kedvenc nőtáját, a ,,Nótds kedvii volt
a7 apóm,,-athűzta, ő nem szólt, nem énekelt semmit, de
szemébőI patakzottak a könnyek. Grosics Gyula és
Buzánszky Jenő 85', valamint Várhidi Pál 75.

születésnapja éppúgy ünnep volt, mint Puskás Ferenccé.
Akik ott voltak, megható pillanatoknak lehettek tanúi,
melyeket egy életre nem felejtenek'

Új sportágak is bekapcsolódtak

A labdarúgás sikere sztilte az ot|etet.' más sportágakban is meg kellene próbálni, hátha van
érdeklődés a KĺĘát-medencei bajnokság iránt' Az elmúlt években a Btikłin és Kőszegen
lebonyolított leány kézilabda, asztalitenisz, sakk és bÍľIĺózás döntők ismeretében

kijelenthető, hogy ezekben a sportágakban is
sikeresen működik a kezdetekkor megálmodott
bajnokság' A széIeskörű összefogásnak
köszönhetően - a két vĺíros polgármestere és a Vas
megyei önkormányzat vezetése is felkarolta
iigyünket _ a rendezés mindig színvonalas volt. A
ľendezők szinte,,meseországot'' vaľázsoltak a
hatiárainkon t'il élő magyaľ baľátaink számő,ra. A
nagyszenĺ hangulatú rendezvényeken kiváló
spoľtbarátságok köttettek, mindig bukkantunk
igazi tehetségľe. A kultuľális műsorok keretében a
csapatok is bemutathatták tudásukat.

A Hessequa Kupa
2010-ben rendkívüli lehetőség adódott az Aĺaĺycsapat Alapítvány előtt. Az általunk
összeállított összmagyar diákválogatott Hungaľians néven képviselhette nemzetünket Dél.
Afľikában, a futball világbajnokság ideje alatt megrendezésre kerülő Hessequa Cup-on. A
torna pontos helyszíne a FokvárostóL 260 km-re fekvő Riversdale viírosa volt. A történelmi
Magyarország területén é|ő 14 éves fiúkbó| á||ő nemzeti csapatunk magabiztosan győzött
korcsoportjában. Ami nem sikeriilt Erwin Koeman válogatottjának, az a mi csapatunknak
sikerült.



Elismerések
Munkámat 2004-ben Széchenyĺ - díjjal ismerték el, ami
kellő motivációt és önbizalmat adott a folytatáshoz' nem
csak nekem' hanem munkatársaimnak is. Kellett is az

onbizalom, hisz egy évvel korábban sokan megmosolyogták
elképzeléseimet' A gondolat szép, de nem lehet
megvalósítanj. _ mondták a kétkedők. Nem is érkezett a
kormánytól központi támogatás. De mi nem ismeľtünk

,,elveszett |abdát,, és folytattuk a megkezdett munkát. 2008-
ban a Március 15.e Díj kitüntetésben ľészestiltem, majd a
Történelmi Yitézi Rend tagjai kozé fogadtak. 2009'
máľcius 15-én Fejér megye közgýlése a Fejéľ Megye
Díszpolgáľa címet adományozta számomĺa. Legújabb
elismerésiinkf}t1^ februárjában történt, amikor is a Sándor-
palotában átvehettem azt a passzust, amely arról szól, hogy

. '...-'l:<lj..... dr. SchmittPáiköztáłsasági elnök úr orömmelvállalja el a
i}'j!Ńt;tylÁŃHt Kárpát - medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság

fővédnłiki teendőit.

osszegzés

A hatiárokon átívelo diákbajnokság ľemek alkalom arra, hogy az egymástól hatrárokkal

elválasztva élő, mégis e1y nemzethez tartozó magyar fiatalok találkozhassanak, közös
élményeket szerezhessenek. A határokat meg tudják hűzni
nem lehet szétszakitani. Boldogok lehettink, mivelhogy a

szerbek máris másoljfü az <itletet, a románok is
készülődnek, legújabban pedig a németek tervezik, hogy
össznémet diákbajnokságot szerveznek, Strasbourgtól
Königsbergig, a mostani Kalinyingrádig. Tervezziik a
bajnokságot kiterjeszteni aZ egyetemistiákĺa is, később
szeretnénk kosárlabdával, atlétikával és más sportágakkď is
bővíteni apalettát.
Azonban ki keII emelnem, hogy az tisszmagyaľ
diákbajnokság célja elsősorban nem a sportteljesítmény,
hanem a magyaľ-magyaľ kapcsolatok építése' a nemzet
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a nagyhatalmak, de a nemzetet



egyesítése a spoľton keľesztiil. Persze lehetőség kínálkozik tehetséges fiatal sportolók
felfedezésére is. Ki akarunk jutni a tengeren túlľa, Kanadálba, az USA-ba, Ausztrráliába is, oda,
ahol nagyobb magyar közösségek élnek...

A jelszavunk már ismert: ,,Hittel, spoľttal és kultúľával.''

Kiĺ Lajos


