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A Békés Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Békési Férfi 
Kézilabda Kft ügyvezetői feladatait 2008. július 1. napjával látom el.  
 
Három alapcélom volt mikor elvállaltam az ügyvezetőséget: 

- Stabil anyagi feltételekkel bíró és tartozás nélküli Kft létrehozása 
- Egy szerethető, fiatal, versenyszellemű felnőtt csapat kialakítása 
- Az utánpótlás széles körű kialakítása és felépítése 

 
A 2011-es év legfontosabb feladata a felnőtt és az utánpótlás csapat rohamos 
fejlődésének szakmai és anyagi feltételének biztosítása volt.  
Az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy mi versenyszezonról beszélünk a 
beszámolók pedig naptári évre vonatkoznak. Így két bajnokságról is beszélni kell. 
A beszámolómban külön bontom a felnőtt és utánpótlás csapatainkat, illetve 
mellékletként található az év végi mérleg a felügyelőbizottsági jelentés és a 
könyvvizsgálói jelentés. 
 
Felnőtt csapatunkról: 
Felnőtt csapatunk koncepciója továbbra is maradt, hogy a csapatépítés tekintetében 
elsősorban békési és Békés megyei játékosok legyenek.  
Második fontos elvárás volt, hogy hazai pályán nem veszíthetünk mérkőzést. A 
közönség újra visszatért és buzdította a csapatot, szerethetővé váltunk, ami ez 
egyik fontos célkitűzés volt a bajnoki rajtnál. Nagyon fontos, hogy a Club vezetés, 
az edző és a játékosok között korrekt, jó kapcsolat alakult ki. Ez abszolút nem 
elhanyagolható tényező, ezt tapasztalatból mondhatom… 
Miután a tavaly előtti csapat a negyedik helyett szerezte meg ami az elvárásoknak 
megfelelő volt, nem maradt más célkitűzés minthogy előrébb végezni ennél 2011-
ben.  
Törekedtünk, hogy lelkes és kézilabdában még valamit elérni akaró fiatal 
játékosokat igazoljunk. 14fő a szerződéses felnőtt játékosunk száma. Ebből békési 
5fő, békési nevelkedésű 4fő, békésmegyei 4fő, nem békésmegyei 1fő. Így növelni 
tudtuk 93%-a békésmegyei a csapatnak!  A csapat átlagéletkora 26 év! 
Az elvárások a csapattal szemben: 

- a bajnokság végén a tabellának az első felében végezzen, ha lehet előrébb a 
tavalyi eredménynél (4.hely) 

- tegyen meg mindent a győzelemért 
- szerethető, a nézők számára szimpatikus csapat legyen 
- a fél profi körülmények ellenére is professzionális gondolkodású legyen 

 
A felnőtt csapatunk heti négy edzésen vesz részt és plusz a hétvégi mérkőzések.  
Az elvárás a csapattal szemben az előre lépés volt a 2011-es évben. Azaz előrébb 
kell végezni a tavalyi eredménynél. Ennek tudatában a végeredmény nem 
megfelelő, mivel a csapat hatodik helyen zárt és nem tudta teljesíteni a célt. Az már 
más kérdés, hogy a tavaszi mérkőzéseinken a sérülés hullám végig söpört rajtunk. 



A 2012/2013-es versenyszezonba a célunk a még több helyi fiatal beépítés úgy, 
hogy az eredményesség megmaradjon. Megfelelő utánpótlásbázisunkból tudunk 
meríteni, aki már pici részfeladatokat képesek teljesíteni. 
  
Utánpótlás nevelésünkről:  
 
Az újrászerveződő NB-I/B-s clubunk egy új alapokra helyezett utánpótlás nevelő 
koncepciót is megkövetelt. Ennek a lényege az, hogy nem egy-egy edzőben vagy 
egy-egy csapatban kell gondolkodni, hanem RENDSZERBEN! 
Azzal a céllal vágtunk neki három és fél évvel ezelőtt az utánpótlás kialakításának, 
hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, ahol a korosztályok egymásra épülve az 
NB I/B szintnek megfelelő serdülő és ifjúsági csapatot tudjunk versenyeztetni. 
Később pedig adhatják majd a felnőtt csapat gerincét. 
Úgy terveztük, hogy ez 5-6 év alatt valósulhat meg, de már most egy három és fél 
év elteltével tisztán látszik, hogy a tervezettnél előrébb járunk. Egy év alatt 50 
gyermek kezdett kézilabdázni. Ma a számuk 120 felett. Mára az ország utánpótlás 
élmezőnyébe tartozunk. Országos elődöntők és országos döntő rendezésével bíznak 
meg minket a Magyar Kézilabda Szövetségből, mivel látják, hogy rohamos 
fejlődésen ment keresztül Clubunk. 
Az utánpótlás nevelés szempontjából fontos a megfelelő szakemberek megtalálása 
és azoknak a rendszeren belül történő elhelyezése. Az utánpótlás koordinálásával 
Kádas Lászlót bíztam meg. Együtt egy olyan rendszert rajzoltunk fel magunk elé 
ami követhető, reális és Békést ismét az utánpótlás fellegvárává emelte.  
Régi jól működő sportbaráti kapcsolatainkat fölelevenítettük a gyulai, újkígyósi, 
békéscsabai, kétsopronyi és köröstarcsai kézilabda utánpótlással foglalkozó 
oktatási intézményeivel.  
 
Óvodától az érettségiig! 
 
Utánpótlás csapatokat versenyeztetünk óvódás csoporttól az érettségi csapatig. Két 
éve indítottuk útjára a "Kézilabda óvodától érettségiig!"szlogenünket. Ez több mint 
130 gyereket jelent. Minden gyerek minden nap edzésen vesz részt! Nem volt az 
utóbbi három és fél évben, hogy egyetlen egy edzés is elmaradjon! Hat edzővel 
dolgozunk az utánpótlásnál. A gyerekeket külön kapusedző és atlétaedző is 
tréningezi.  
Óvodásaink heti négy alkalommal ismerkedtek a sportág alapjaival, tanulták a 
rendszerességet, és a fegyelmet. 
Szivacskézisek két korcsoportban, heti öt edzéssel készültek az országos ADIDAS 
bajnokság mérkőzésire. Mindkét korcsoportban a megyei a régió valamint az 
országos elődöntőn veretlenül jutottunk tovább és kerültünk az ország legjobb 
nyolc csapata közé. 
Az 2001-ben születtek már nagy pályás szivacs kézilabdát játszanak, így ez még 
nagyobb kihívás a klubunknak. Csapatunkban rendkívül sok tehetséges fiatal 
bontogatja szárnyait. 



A szivacskézilabdás csapatainkhoz hasonlóan ez a társaság is veretlenül került az 
országos döntőbe. 
Az 2000-ben születtek már nagy pályás kézilabdát játszanak, így ez még nagyobb 
kihívás a klubunknak. Csapatunkban rendkívül sok tehetséges fiatal bontogatja 
szárnyait. A Magyar Kézilabda Szövetség ránk bízta ennek a korcsoportnak 
döntőjének megrendezését. Az MKSZ utánpótlás igazgatója így harangozta be az 
eseményt honlapjukon: „Nagy örömünkre szolgál, hogy a Békési Férfi KC Polgár 
Zoltán és Kádas László vezetésével magas szintű utánpótlás nevelő tevékenységet 
folytat, amelynek „jutalmául” elnyerték a korosztály országos döntőjének rendezési 
jogát, tovább népszerűsítve sportágunkat ebben a régióban is.  

A döntő sípszó elhangzásakor, amelyet az Éles-kézisulival játszottunk már egy 
gombostűt sem lehetett leejteni a városi sportcsarnokban. Az MKSZ vezetői meg is 
említették, hogy nem gondolták, hogy ennyien megjelennek, és ilyen jó hangulat 
lesz a nézők között. Mikor bedobtuk az utolsó másodpercekben a győztes gólt, 
felrobbant a csarnok. Kiszakadt mindenkiből az öröm. A szurkolók a pályára 
özönlöttek és éljenezték a győztes csapat tagjait és edzőit. Bizony-bizony a győztes 
csapatból is sokan sírtak, játékosok, edzők, vezetők és a szülők is. Az öröm 
pillanatai voltak ezek ott a pályán azokban a percekben, amelyet azért érdemelte 
meg ez a kis csapat és szerető közönsége, mert hitt a munkában és bízott abban, 
hogy jó úton járnak! Meg kell köszönni az edző kollégáknak azt a munkát, amelyet 
a szürke hétköznapokon végeznek, mert ez a döntő már csak a hab a tortán. 
Kihagyhatatlanok a szülők, akik mindenben kiveszik a részüket. Nincs olyan 
terület ahol ne segítenének.  Büszkeséggel tölt el, hogy jómagam is részese lehetek 
ennek a békési „kézilabda családnak”! 

Békés Város kézilabda történelmében utánpótlás vonalon először sikerült ilyen 
nagy sikert elérni hazai pályán.  
Serdülő csapatunk az országos bajnokság felső házában negyedik helyen végzett. 
Most már a felsőházban versenyeznek, ami a magas szintű eredményes szakmai 
munkát bizonyítja.  
Ifjúsági csapatunk az NB I/B bajnokság első helyét foglalja el! Ami most már az 
elvárásoknak és a realitásoknak is megfelel. 
Az utánpótlás korú kapusaink fejlődése érdekében heti egy alkalommal speciális 
kapus edzést vezet Szikora Gábor kapusedző.  
A mezőnyjátékosok mozgáskoordinációjának, és futóteljesítményének javítása 
érdekében Felföldi Gábor edző tart foglalkozásokat heti egy alkalommal. 
Eredményesen használtuk ki a Városi Uszoda lehetőségeit. Utánpótlás csapataink 
versenyeztetése folyamatosan biztosított volt.  
 
 
 
 



Az eredmények és a fejlődés alakulása számokban: 
2011 évi eredmények: 
 
2002es korosztály 
Országos Bajnok  
Megyei, Régió, Országos elődöntő 1 hely 
Szeged Kupa 2 hely 
 
2001es korosztály  
Országos 2 hely 
 Megyei, Régió, Országos elődöntő 1 hely 
Vörösmarty Kupa szeged 1 hely 
Szeged Kupa 1 hely 
Felkészülési Torna 1 hely 
Cell – Cup Veszprém 2 hely 
 
2000es korosztály 
Országos 5 helyezés 
Megyei, Régió, Országos elődöntő 1 hely 
Főnix Kupa Debrecen 1 hely 
Győr Nemzetközi Kupa 1 hely 
Szeged Kupa 1 hely 
Vörösmarty Kupa szeged 2 hely 
 
1999es korosztály 
Országos 3 helyezés 
Megyei, Régió, Országos elődöntő 1 hely 
Főnix Kupa Debrecen 1 hely 
Szeged Felkészülési Torna 5 hely 
Szeged Kupa 3 hely 
Cell – Cup Veszprém 5 hely 
 
1995ös korosztály 
Országos 4 helyezés 
Megyei 1hely, Régió 1hely, Országos elődöntő 2 hely 
Főnix Kupa Debrecen 4 hely 
 
Nagyom jól látszik a fejlődés. Az, hogy honnan indultak csapataink és hol tartanak 
most. Öröm, hogy Békés elmondhatja több országos bajnok csapattal rendelkezik. 
Részt vettünk a Szegedi Pick Tornán, a Debreceni FŐNIX Kupán, a Győri Balázs 
Béla, valamint a Szentesi, és Hajdúnánási Nemzetközi Kézilabda Tornákon.  
A Magyar Kézilabda Társadalom vérkeringésében ismét ott vannak a Békés 
csapatai.  
 



Jelenleg 7 korosztályban van a versenyeztetés közel 120 játékos, akikkel 
foglakozik a Klub. 
 
Ifjúsági 15-18 Fő 
Serdülő 20-22 fő 
Kisebb Korosztályoknál 1 csoport 30-35 fő 
                                        2 csoport 20-22fő 
Óvodás korcsoport    15-20fő 
Ez a közel 120 gyermek nem hagy ki egyetlen napot sem, amikor ne venne részt 
edzésen! Mindennap szervezett keretek között szakirányítás mellett használják ki 
szinte a város összes fedett csarnokát, tornatermét.  
 
Szülői munkaközösségek! 
  
A szülők hozzák gyermekeiket edzésre tudván jó kezekben vannak. Öröm látni 
amikor például egy szerdai edzésen a sportcsarnokban egyszerre több korosztály 
tréningezik és közel hetven szülő is nézi gyermekét az edzésen. Ez pedig „csak” 
edzés. Van e másik ilyen sportág a városban, ahol ennyi néző tekint meg edzést. 
Sokan bajnoki nézőszámnak is örülnének ekkora számnak. Nem másnak az 
eredménye ez, csakis annak, hogy a rendszer jól működik. Felépítettük, 
megtöltöttük tartalommal és fenntartjuk. Korosztályonként külön szülői 
munkaközösségek jöttek létre. Rettentő sokat segítenek munkánkban. Ha kell 
autóba ülnek és szállítják a csapatot erejükhöz mérten. Ha kell mezt mosnak. Ha 
kell egy hétig velünk vannak edzőtáborainkban és főznek, mosogatnak segítenek 
mindenben. A nyáron utánpótlás évzáróként hagyományteremtő főzőversenyt 
hirdettünk Dánfokra korosztályok szerint. Hét korosztály, hét szülői közösség, hét 
féle ételt készített. Igazságos döntetlen született és jól lakott mind a 180-200 fő.  
Amennyire a kis csapatok összekovácsolódtak, annyira ők is összeálltak egy nagy 
Kézilabda Családdá! Ami pedig a legfontosabb buzdítják a csapatokat és minket. 
 
Korrekt kapcsolatokat alakítottunk ki a város oktatási intézményeivel, valamit a 
környező települések hasonló korosztályú csapataival.  
A cél továbbra is változatlan, szilárd, erkölcsi, és fegyelmi alapokra helyezett 
eredmény centrikus utánpótlás nevelés. 
Mostanra ismét országos szinten is jegyzett utánpótlás nevelő clubbá váltunk. Újra 
van Békésnek öt régió válogatott játékosa és három serdülő válogatott. Három és 
fél év alatt! 
Továbbra is az eredmény centrikus nevelő munkát folytatjuk, amely talán lassan 
elhagyja a tömegsportot vagy már el is hagyta. Ebben óriási szerepe van még a két 
éve beindult sportosztálynak, ahol a legnagyobb százalékát mi adjuk a tanulóknak.  
Az osztályban tanuló gyermekek és szülők nagy megelégedésére. Öröm 
számunkra, hogy a gimnázium is csatlakozott a sportiskolai képzéshez, ahová már 
jó néhány tanulót sikerült ide hoznunk városunkba. 
A spotosztály gerincét a kézilabda adja. Ezzel a beiskolázást is segítjük. Fontos a 
város szempontjából a sportosztály fenntartás, mivel a rohamosan csökkenő 



létszám mellett más település gyerekeinek is bekerülhetnek. A mostaniban is 
megtalálható tarhosi, köröstarcsai, de még újkígyósi is. Jó tanuló és jó sportoló 
gyerekek kerülnek ebbe az osztályba. Továbbra is tartania kell a városnak ezt az 
irányt, mert e nélkül könnyen ismét szürkeségbe burkolózhatunk. Ezt nem csak a 
kézilabda nevében is mondom. 
 
Egy csapatnál legfontosabb a biztos anyagi háttér. A következő szezonban is 
tartható az idei büdzsé? 
Alapcélunk közé tartozik, hogy egy tartozásoktól mentes szilárd Kft-t építsünk ki. 
Ez már tavalyelőtt is sikerült. 2011-es évünket is felügyelő bizottság és 
könyvvizsgáló ellenőrizett minden bizonylatunkat kiadás bevétel oldalon egyaránt. 
Mindent rendben talált és a képviselő testület elfogadására ajánlotta. Nagyon nehéz 
következő év elé nézünk. Az Önkormányzat 20%-al csökkentette támogatásunkat, 
ezzel nagyjából az utánpótlásra fordított összeg. Mivel céljaink továbbra is az 
előrelépés mind felnőtt mind utánpótlás szinten, így nagyon komoly megszorítások 
mellett tudtuk csak ezt elérni. Nagyon nehéz vagy tarthatatlan a szinten tartás 
nemhogy a fejlődés. Az elmúlt 3 év munkája ami megteremtette az elmúlt hét év 
álmait vége lehet. A menekülésünket az új sport törvény segítette. A Társasági 
adóból befolyt összeg az, ami életben tartotta rendszerünket. Nehogy valaki is arra 
gondoljon, hogy majd abból majd el lesznek. Ez arra volt segítség, hogy a 
szereinket felújíthassuk, amely tíz éve nem történt. Új mezeket vehetünk országos 
döntőben résztvevő csapatainknak. Az utazási költségeinkre volt fedezett és nem a 
szülőket kellett állandóan megkérni, hogy szállítsanak minket mérkőzésekre. 
Amire még futotta az pedig az edzők bérezése akik eddig minden ellenszolgáltatás 
nélkül végezték mindennapi munkájukat, és töltötték az ország sportcsarnokaiban 
hétvégéjüket. A pályázat június 30-ig tart. Ezután épp fogunk tartani mint előtte. Át 
kell gondolni mennyire fontos a kézilabdasport a városban. Át kell gondolni, hogy 
a 120 gyermek néhány hónap után mit fog csinálni. Néhány támogatót vesztettünk 
a gazdasági helyzetük miatt, de számuk még korrigálható. A legfontosabb, hogy 
nem szabad hagyni, hogy ez a felépített utánpótlás elvesszen. A városban az 
egyetlen sportág, amely ilyen szinten kiépített utánpótlás rendszerrel rendelkezik az 
pedig a kézilabdáé! A 2008-as ügyvezető váltásnál az önkormányzati képviselők 
nagy kérése volt, hogy amit megszavaznak azzal gazdálkodjunk és ne menjünk 
minden hónapban kéregetni plusz támogatásért, ahogy addig történt. Egyetlen 
egyszer sem tettük ezt! Ellenben kialakítottunk egy szerethető felnőtt csapatot és 
kiépítettük az ország „elitjébe” tartozó utánpótlását, mindkettőt a nulláról. Azóta 
épp a felére esett vissza anyagi támogatásunk, amely fordítottan arányos a 
sikereinkkel. Három csökkentést átvészeltük sok munkával, mellette a fejlődéssel.  
Félő, hogy nincs tovább „lyuk a nadrágszíjon”. Az utánpótlás csak ilyen szinten 
érdemes csinálni és ilyen szinten működik a jövőre nézve, mert minden más csak 
tömegsport vagy „maszatolás”. Nem is beszélhetünk már tömegsportról, mivel 
többszörös országos döntős csapatok vannak itt, amelyből nagyon sok tehetség van. 
Ha tudunk tovább dolgozni ezen a szinten akkor sok-sok első osztályú és válogatott 
játékost adhat Békés. Nincs ennél fontosabb a Club és a városi sportéletben.  



Kérem a Képviselő testületet, hogy ezek mentén gondolja át a kézilabda 
támogatását és kérem a beszámoló elfogadását! 
 
 
 

 
      Polgár Zoltán 

ügyvezető    
 






