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ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 20-ai rendkívüli testületi ülésére.

Tárgy: DÖNTÉS KIEMELKEDŐ SPORTTELJESÍTMÉNY ELISMERÉSÉRŐL.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi – polgármester
Előkészítette: Sass Henrietta – igazgatási ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Udvardy Lucát és Varga Grétát a
település életében betöltött kiváló sportteljesítményéért elismerésben kívánja részesíteni.
A sportolókat kiváló sportteljesítményükért 50 ezer forint vásárlási utalványban részesítené.
Varga Gréta: Balatonakarattya egyik sportoló büszkeségét, Varga Grétát szeretném méltatni,
aki a sportok királynőjének tartott atlétikában ér el sorozatban kiemelkedő eredményeket.
Varga Gréta jelenleg a Tóthné Stupián Anikó által alapított veszprémi egyesület a Sportolj
Velünk Sport Egyesület tagja. Gréta sok-sok versenyen indult már életében, országos
bajnokságokon, mezei futóversenyeken, atlétikai diákolimpiákon, fedett pályás bajnokságokon
és ezeken a versenyeken legtöbbször dobogós helyezést ért el. Legnagyobb sikere az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, fő számában a 2000 méteres akadály-futásban elért második
helyezése. Már a felnőtt mezőnyben is megmérette magát, és ott sem vallott szégyent.
A sport mellett a tanulásban is kiválóan teljesít. A veszprémi Vetési Albert Gimnázium
tanulója. A gimnázium pedagógusai és Gréta tanulótársai is büszkék Gréta teljesítményére.
Legközelebbi nagy megmérettetése a 2020-ban megrendezésre kerülő Ifjúsági Európa
Bajnokság Olaszországban, ahol Gréta éremesélyesként indul majd.
Mint minden sportolónak, Grétának is a nagy álma egy olimpián való részvétel. Nagyon
szurkolunk neki, hogy ne csak kijusson egy olimpiára, de szép eredményt is érjen el, dicsőséget
szerezve ezzel nem csak Magyarországnak, hanem szűkebb hazájának, Balatonakarattyának is.
Udvardy Luca: 2 évesen kezdett teniszezni, Panna nővére volt a példa előtte.
13 évesen már sikereket ért el a korosztályos versenyeken.
Nagy ambíciókkal tervezi, hogy világelső legyen és Grand Slamből minél többet megnyerjen.
Eleinte sok sportot kipróbált, karatézott- röplabdázott- kézilabdázott, de a tenisz áll szívéhez
legközelebb.
Egyéniben szeretne nagy célokat elérni, nővére, egykori példaképe Panna lassan versenytárs
Izgulós, de szereti ha nézik az emberek játék közben
Úgy érzi, hogy a közeli célok viszik tovább.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni szíveskedjen.
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