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A testneve lés és a sport területe i - az óvodai testn evel és tő l az é lsportig - j e l e ntős szerepet
töltenek be az ifjúság nevelésében és a fiatalok személyiségének fotmálásában. Az
Önkormányzat a jogszabályokból adódóan kötel ezőe n, a mindenkori lehetőségeihez mérten
bi zt osítj a a kerületi lakosság részére az é letko ri sajátosságoknak megfe l e l ően a testnevelés és
sport gyako rl ásának feltételeit, függetlenü l attól. hogy óvodai- és iskolai tes tneve l ésrő l.
diáksportró l, szabadidősportró l , versenysportról, vagy egészségm egőrzésé ről van szó.
A 2013 -ban e lfogado tt kerületi sportkoncepcióban megfogalmazott feladatok d öntő többsége
megva lósul t, errő l fo lyamatosan táj ékoztatást kapott a Képv i se l ő-testül et és a sportért fele l ős
bizottság.
Az Önkormányzat sportkoncepc iój ának elkészítésére az E LBERTEAM-et ké11e fe l. Az
ELBERTEAM a helyi sporthagyományo k megőrzése me llett a fej lesztés irányait is
meghatározva készítette e l az Ö nkom1ányzat 2017-202 1. közötti időszakra vonatkozó
sportkoncepcióját (a továbbiakban: Sportkoncepció).
A Sportkoncepc ió ( 1. melléklet) kidolgozása során személyes találkozások keretében került
fe ltérképezésre a kerület sporté lete. Az itt szerzett infom1ác iók.ra, tapasztalatokrn támaszkod va
készült el a Sportkoncepció el ső változata, amely szakm ai keretbe foglalta a későbbi munkát.
Az e l ső változat egy kerületi sportfó rumo n került bemutatásra, ezt követően három tematikus
sportförum is megszervezésre került. (A tematikus sportfórumok témaköreit a Sportkoncepció
bevezetése ta11almazza.)
A koncepció társadalm i vitáj a az önkormányzati ti sztségv i selők, valamint a he lyi sport- és
civil szervezetek, a köznevelési intézmények. a szociális és az egészségügyi intézmények
bevonásával két fórum (2016. október 10„ 20 16. októ ber 17.) keretében zaj lott le. Az
Ö nkormányzat a Sportkoncepciót a honlapján is közzétette. A ho nlapon közzétett
Spo11koncepc ióhoz egy j avaslat érkezett (2. me lléklet).
A Sportko ncepc ió spo rtszakmailag hasonl ó e lveket vall . mi nt a 200 7-ben te lj es parlamenti
konszenzussal elfogadott XXI. Nemzeti Sportstratégia. Nem áll szemben a kü l önböző
sportági szakszövetségek sportágfej lesztési koncepciójával sem. és igyekszik továbbgondolni
a kerület korábbi spo rtkoncepcióját is.
A Sportkoncepció célja. hogy az Önkormányzat az országos és a helyi társadalmi, gazdasági
változások.hoz igazodva. azok várható hatásaira építve - fi gyelembe véve a jogszabályokban
előí rt kötelezettségeket - a kerü leti spo11éJet valamennyi szerep l ője és a he lyi lakosság
számára hosszútávon kiszámítható szerepvállalást határozzon meg a kerületi sportéletben.
A Sportkoncepció tágan é11elmezi a spo11 fogalmát. amely magában fogla lj a a testnevelés és
sportkultúra valam ennyi területét az ifjúság és a fe lnőttek testkulturális. rekreációs és
szabad idő s tevékenységétő l, rendszeres testm ozgásától a sze llemi sportokon át a
versenysportig, beleértve a testnevelés, testedzés és az egészségmegő rzés minden kapcso lódó

területét. (A lakosság háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat, és részben ennek
eredményeként rossz az egészségi állapota.)
A Sportkoncepció a he lyi spo11élet alábbi területeit elemzi:
• Iskolai testneve lés és diáksport.
• Sza bad i dő - és tömegsport.
• Verseny- és élsport.
Az iskolai sport esetében új elemként jelenik meg a Sportko ncepció ban, hogy a
sportegyesületek hogyan juthatnak be az isko lákba. Ez az iskolai diáksport és az utánpótlás
neve lés szempo ntjából lényeges elem.
A Sportkoncepció az iskolai és a diáksport, valamint a szabadi dősport elemzésén túl kitér a
verseny- és az élsport kerületi helyzetére és az önkormányzati szerepvállalásra is. Javas latként
szerepel egy XV. kerületi .,S portösztöndíj"' létrehozása a tehetséges, de hátrányos hel yzetű
gyermekek számára.
Szintén új elem. hogy a Képvi sel ő-testü let meghatározott szakmai elvek alapján ítélje oda a
„Kiemelt kerületi sportegyesület"' címet.
A létesítménykérdés területén az egyik fő önkormányzati feladat, hogy a szabadidej ükben
rend szeresen sportolni vágyók találj anak megfelel ő mennyiségű és minőségü sportcélra
haszná lható infrastruktúrát, amelyet el érhető áron vehetnek igénybe. Ehhez kapcsolódik, hogy
a kerületi versenysport számára is legyen elegendő mennyiségü és minőségű sportfe lül et.
Fontos kérdés, hogy a sportegyesületek 20 17. január 1-j étő l hogyan tudnak egy üttműködni az
állam i intézményfenntartóval és az érintett iskolákkal.
A Sportkoncepció kitér a támogatási rendszerre is. a finanszírozás kapcsán a két tengely:
tömegvonzás - eredmény elv alapján javasolja kiépíteni a támogatási rendszert. A
koncepcióban megfogalmazott támogatási rendszer újdonsága, hogy a sportági szürő a
sportágakat a kerületben két kiválasztott szempont, az eredményesség (a megállapodás szerint
a felnőtt és a fe lnőttet követő l egfe l ső utánpótlás korosztályban) és a tömegesítés (e lsősorban
az utánpótlás korosztályokban) szerint osztályozza. Lenne olyan sportág, ame ly eredményes
és tömegeket mozgat meg, lenne, ame ly eredményes ugyan, de nem mozgat meg tömegeket,
lenne. amely nem eredményes, de tömegeket mozgat, valam int olyan is, amelyik sem nem
eredményes, sem nem mozgat tömegeket. Az Önkormányzat ez alapján dönthet arról , hogy az
egyes kategóriákba tartozó sportágakat mi lyen mértékben finanszírozza. Ezt követően lehet
további szempontok figye lembevételével a kategóriákon belül is sonendet áll ítani .
Az Önkormányzat eleget téve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§-ában és a
Magyarország helyi önkom1ányzatai ról szóló 20 11. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 17. pontjában fog lalt kötelezettségének a kerületi testnevelési és sportfeladatokat,
illetve fej lesztési célkitűzéseke t a mellékelt koncepció szerint határozza meg a 20 1 7 - től 202 1ig terjedő i dőszakra.
A Sportkoncepcióban felvázo lt célok megvalósítására 20 17. 1. fé lévében intézkedési terv
készül.
Kérem a tisztelt
döntését.
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6. Meghívandók: Csokonai Kulturális és Sportközpont igazgatój a, a spo rtszervezetek
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7. Az

előterjesztést

ka pja: -

H atá rozati javaslat:
A Képvi se lő- testület úgy dönt, hogy a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budapest
Föváros XV. kerületi Önkormányzat 2017-202 1. közötti
i dőszakra
vonatkozó
sportkoncepcióját és felhatalmazza a polgám1estert annak aláírására. Fel kéri a polgám1estert.
hogy gondoskodj ék a Buda pest Főváros XV. kerül eti Önkormányzat 20 17-202 1. közötti
idő szakra vonatkozó sportkoncepciój ában felvázo lt célok megvalósítására 20 17. I. fé lévében
intézkedési terv e l készítettésérő l.
Fel elős:

polgámiester
elfogadásra 20 16. november 8 .. aláírásra 20 16. december 15 .. az intézkedési terv
elkészítésére 2017. j únius 30.
Határidő:

Jogszabályi hivatkozások:
Magyarország he lyi önkonnányzatairól szó ló 20 11. évi CLXXX IX. törvény 23 . § (5) bek.
17. pont;
A sportró l szóló 2004. évi 1. tö rvény 55. § (1). (2) bek.

A határozati javaslat elfogadásához egy szerű szavazattöbbség szükséges.
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1. Bevezetés

A XV. kerület új sportkoncepció és sportfi nanszírozási tervének elkészítésére a kerületi
önkormányzat adott megbízást az ELBERTEAM-nek. Az egyeztetések eredményeképpen, a
megegyezés szerint egy olyan anyag készült, amely

al apvetően

sportszakmai elveket vesz

figyelembe és így előkészíti a kerület vezetésének döntéseit a végleges sportkoncepcióról.
A tervezet tükrözi a XV. kerület sportos hagyományait éppen úgy, mi nt a társadalmi
berendezkedésének

sajátosságait,

fi gyelembe

veszi

a

sporttal

kapcsolatos

aktuális

kormányzati irányokat és támaszkodik a kerületben a sport területén dolgozók véleményére.
Jelen írás sportszakmailag hasonló elveket vall, mint a 2007-ben teljes parlamenti
konszenzussal e lfogadott XXL
kül önböző

emzeti Sportstratégia. Természetesen nem áll szemben a

sportági szakszövetségek ún. sportágfejlesztési koncepc iójával sem és igyekszik

továbbgondolni a kerület 20 17-ben lejáró. korábbi sportkoncepcióját is.
A munka menete során az ELBERTEAM info rmációkat kért és kapott a kerületi
önkormányzat apparátusában dolgozó, sporttal foglalkozó kollégáitól. Szemé lyes találkozások
keretében feltérképezte a kerület sportját, annak

szereplői t

és az

ő

véleményüket

e lképzelésieket. Az ebben a fo lyamatban szerzett információkra. tapasztalatokra támaszkodva
készült el az

e l ső

vázlat, amely szakmai keretbe foglalta a

későbbi

munkát. Ezen vázlatot az

ELBERTEAM egy teljes kerületi sportfórumon mutatta be az önkormányzat épületében a
vezető inek

kerület

és a kerület sportjának

szereplő inek.

Ezt

követően

kevés írásos észrevéte ,

gondolat érkezett, így az ELBERT EAM három ún . tematikus sportfórumot is tartott az
érde klődő

szakembereknek, amelyekre mi nden érintett a kerület sportjában dolgozó

meghívást kapott.
Az

e l ső

201 6. március 24-én a

következő

témákkal került megrendezésre.

A filozófi ai részben:
•

Az é letmi nőség javítása

•

Az egészséges kerület megteremtése

•

A harmonikusan

m üködő

társadalom létrehozása

A gyakorlati részben:
•

Az iskolai testnevelés és a diáksport

•

(A mindennapos testnevelés, a DSE-k, az MDSZ)
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A második 20 16. május 28-án a

következő

témákkal foglalkozott.

A filozófiai részben:
•

A valahova való tartozás élménye a XXI. században

•

Az esé lyegye nlőség növelése és az integráció

•

A gyakorlati részben:

•

A

szabadidő-

és a tömegsport (Hol? Kivel? Mit?

Mibő l ?)

A harmadik 2016. június 7-én az alábbi tematikával került megh irdetésre.
A filozófiai részben:
• A sport, mint innovatív

té nyező

(A versenyképesség növelése, a

foglalkoztatottság javítása)
• A spo1t és a tudástársadalom összekapcsolása
A gyakorl ati részben:
A verseny- és az é lsport (Sportági szűrő - mely sportágnak mi a valós helye.

•

szerepe, értéke a kerületben?)
Az itt megvitatott témák. konszenzussal megszületett javaslatok, ötletek mind beépültek a
sportkoncepció vázlatába.
Az ELBERTEAM tapasztalatai alapján el mondható. hogy a kerület sportjának
e l sősorban

a versenysportot

érintő

kérdések megvitatásában voltak aktívak és egy-egy

elemében érintették a testnevelés és sport viszonyrendszerét is, azonban a
összefüggő

szerep l ő i

szabadidős porttal

kérdésekben egyáltalán nem érezték fontosnak. hogy véleményt nyil vánítsanak.

Így a szabadidőspottta l kapcsolatban a sportkoncepció tervezete leginkább filozófi ai szinten
ad útmutatást.
A sportkoncepció elfogadását

követően

a

szükséges intézkedési terv elkészítése pontos

kü l önböző

filozófi ai és gyakorlati részekhez

határi dőkke l.

Az ELBERTEAM a XV kerület sportkoncepció és sportfinanszírozási tervezetének
elkészüléséhez adott segítségéért köszönetet mond
Hajdu László polgármester úrnak,
Dr. Pintér Gábor alpo lgármester úrnak,
Dr. Lamperth Món ika j egyző asszonynak.

s

Tóth Lajos, igazgató úrnak,
Ábri László igazgató úrnak,
Fodor Sándor úrnak,
Nagy Attila úrnak,
az önkonnányzat valamennyi munkatársának, aki akár csak adatokkal segítette a munkát,
valamint a kerület sportjában dolgozóknak, akik véleményükkel, ötleteikkel, kritikájukkal
gazdagították az anyagot.
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2. A filozófiai célok
2.1.

Az

Vélhetően

életminőség

javítása

a XV. kerületben lakók sincsenek tisztában azzal, hogy mekkora érték a saját

egészségük. Ez egyébként természetesen nem csak a kerületre,

sőt

nem is csak

Magyarországra, hanem a hozzánk hasonló történelmi sorsú országokra is igaz Kelet-, KözépEurópában. Az egészség és annak megvédése,

megőrzése

több szempontból is fontos: a

társadalom szempontj ából e l sősorban munkahelyek, a munkavégzési képesség okán lényeges,
ugyanakkor egy személy egészségéért
e lső

számú

fe le lős.

el sősorban

mégsem az állam, hanem maga az egyén az

Neki magának kell úgy gazdálkodnia a saját egészségével, hogy az minél

hosszabb, minél minőségibb életet biztosítson a számára.
Miközben a magyar emberek és így

feltéte lezhetően

a XV. kerületben lakók számára is a

legfontosabb a jó egészség, mégis az a tapasztalat, hogy a magyar emberek leginkább vágyják
a jó egészséget, de tenni keveset tesznek érte.
A fentiekbő l

következően

az e lső legfontosabb, hogy az emberek értsék meg. legyen tisztában

azzal, hogy az egészség mekkora érték. Ha ez a tény
bármilyen

egészségvédő , egészségfejlesztő

bevésődik,

akkor lehet valódi esély

programnak. legyen az akár az étkezési szokások

átalakítására irányuló, vagy a fizikai akti vitást szorgalmazó. Miután mindezek

önfegyelmező,

önkorlátozó, életmódbeli szabályokat módosító folyamatok, így annak belátása nélkül , hogy
az egészség érték, nem lehetnek hatékonyak. A Nemzeti Sportstratégia (20) úgy fogalmaz,
hogy „o lyan

attitűdre

és magatartásformáló aktivitásokra van szükség. amelyek túl az

ismeretterj esztésen, az érintettek aktív bevonásával a fentiek kialakítását szolgálj ák. Az
egészség értékóvó szemléletét az óvodák, az iskolák pedi g az egészséges életmódot és annak
értékóvó voltát
hatása révén
következően

erős íthetik.

érezhetően

A sportban

rejlő

pozitív

tényező k

javítható az egyén és a társadalom

egymást

erős ítő

(szinergikus)

életminősége. " Mi ndezekbő l

a XV. kerületi önkormányzat számára is kiemelt prioritás kell , hogy legyen az

életminőség javítása

a sport speciális eszközrendszerének fe lhasználásával!

Kiváló példát mutat e területen Paks és Nyíregyháza városa, ahol számos az önkormányzat,
vagy más központi szervezet biztosít rendszeres, szervezett és vezetett
é letminőség

mo zgáslehetőséget

az

javításának céljából.
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2.2.

Az egészséges kerület megteremtése

Senki álta l nem vitatott. hogy a rendszeres testmozgás. függetlenü l attól. hogy
fe lnőttről. idős e mbenő l , nő rő l.

vagy

férfiről

gyerekről.

beszé lünk , közvetlen pozitív hatással van nem

csak a közérzetre, hanem az egészségi állapotra is. Magyarországon saj nos rendkívül magas a
dohányzásból. egészségtelen táplálkozásból. valamint a mozgáshiányos életmódbó l fakadó
megbetegedések száma.
A rendszeresen sportolók körében kimutathatóan kisebb számban és mértékben jelentkeznek a
stressz okozta súlyos tünetek, mint például az alvászavar, a fej fájás, a retlux. A rendszeresen
sportolók közön lényegesen kevesebb a káros szenvedéllyel
é lők .

és

élő

dolgozók feltételezése szerint a mozgásgazdag életmódnak

érrendszeri

betegségben,

anyagcsere-betegségekben

emberek száma. A sportban
köszönhetően

sze nvedő

kisebb a szív-

betegek

aránya

a

rendszeresen sportolók közön. a nem spo1tolókkal összehasonlítva.
Cél tehát nem lehet más, mint , hogy a kerület lakóinak egészségi állapotát a sport segítségéve l
javítsuk! Mozgósítsunk minél több embert, a kerületben lakók minél szélesebb rétegét! Az
egészség

megőrzésük

érdekében az önkom1ányzat a feltételrendszer megteremtésével segítse,

hogy a kerületi emberek növelhessék sportaktivitásukat.
Hasonlóan fontos cél kell, hogy legyen a már megrom lott egészségi állapotú emberek
bevonása a rend szeres testmozgásba, a rehabilitáció részeként.
Javaso lt továbbképzési és kommunikációs programokat indítása az egészségügyben a sport
szempontj ából inaktív rétegek és korosztályok célzott megszólítása érdekében.

2.3.

A harmonikusan

működő

társadalom létrehozása

A sport Jegyen a közösségi kohézió alapja!
A harmonikus társadalom a XV. kerületben sem
képességeinek

fejlő dése,

képze lhető

el, - az egyének, a helyi emberek

fejlesztése mellett - a világban és Magyarországon is végbement

társadalmi változások okán itt is meggyengült közösségi kapcsolatok erősítése nélkül.
Régóta nem vitatott tény. hogy a sport a legalka lmasabb eszköz a közösségi kohézió
erősítésére,

többek között azért, mert régen kialakult és alig változó gyakorlata, technikája,

metodikája van.
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A sport a hétköznapok rendszeres

erőfeszí tést i gény l ő

lényege (a XV. kerülethez tartozó csapatok hazai
közösségi kohéziót

erősítő

tevékenysége, és a versenyek ünnepi

mérkőzése :

REAC kosárlabda. kézi labda),

hatását a jövőben dokumentálni és tudatosan használni. fej leszteni

kell.
A Nemzeti Sportstratégia (2007) úgy foga lmaz a spo rt és a zöld gondolat

összefüggései ről:

„A sporthoz szervesen hozzátartozik az egyén és a közösség egészsége mellett a
természetvédelem és környezetvédelem kötelezettsége 1s. A fenntarthatóság gondolatköre
teljesen rokon , szinergiában van a sport alapgondolataival (lásd pl. német vagy finn
sportfelfogást), hiszen a sporto ló legtöbbször rendszeresen a természetben, vagy speciálisan
kialakított védelemre szoruló sportkömyezetben végzi tevékenységét." Ilyenek lehetnek a
futókörök, a szabadtéri kondiparkok és hasonló létesítmények, amelyek szerepelnek az
önkormányzat tervei között.

2.4.

A valahova való tartozás élménye a XXI. században
e lőtti

A társadalom a rendszerváltás

években olyan módon kezdett atomizálódni, hogy a

piacgazdaság térhódításával a hagyományos egyesületi élet, a sport civi l jellege, az
állampolgárok mozgalmai és szervezetei még nem vo ltak képesek tömegméretekben
működni .

sportbó l,

A rendszerváltás után a sport helyzete megváltozott, az állam lényegében kivonult a
e bből következően

a sport által korábban végzett közösségfej lesztésre is lényegesen

kevesebb figyelem fo rdítódott.
A sport a XV. kerületben is, ahogy az egyetemes magyar kultúra részeként óriási szerepet tölt
be a közösségforrnálásban, a va lahova való tartozás él ményének növelésében, fej lesztésében.
A versenysportban elért országos

hírű

kerülethez való tartozás élménye, az

ebbő l

A helyi csapatok,

versenyzők

és

értékű

eredmények révén

növe lhető

a XV.

fakadó büszkeség és akár az egyén önértéke lése is.

eredményei révén

e rősödi k

a lokálpatriotizmus. Felmérések

alapján az emberek közel 90%-a büszke a sportolók sikereire. ismeri az olimpikonokat,
kiemelkedő

eredményeket elért

versenyzőiket. Ebbő l következően

ugyanez helyi szinten. a

kerületben is igaz lehet, fej leszthető és erre építkezni is lehet.
Magyarországo n a XIX. század végére
szerveződés

jellemző

széles

körű

alulról építkezés, civil

csak ki smértékben j ell em ző és ez így van a sportban 1s. A XIX!XX.

századforduló

társadalmi

társadalomjobbító technikája

mozgalmainak,
népszerű

civi l

akti vitása

és

ezzel

egy i dejűleg

volt, ennek ellenére szinte te ljesen eltűnt.
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Sajnálatos tény, hogy a rendszerváltássa l párhuzamosan a sport egyre nagyobb teret vesztett.
Egyrészt megjelent egy ol yan információs konkurencia. amely a mindennapi társadalmi
interakciók új formáinak megteremtéséve l átalakította a társadalmi viszonyokat, másrészt a
sport színterei

megszűntek.

beépítésre kerültek. vagy leépültek.

A kerület csapatai által, illetve a kerülethez
eredmények is

erős í thetik

a kerülethez való

köthető

egyéni sporto lók által elért

kötődést!

Ennek természetesen feltételei az

megismerésük. napi jelenlétük, de ugyan így az általuk
kipróbálása rendszeres
hogy az

amatőr,

űzé se.

Jó minta ene

űzött

ő

sportágak ismerete, akár

émetország, ahol az egyesületi spo11 lényege,

aki tagdíjat fizet , ugyanolyan versenyengedél lyel rendelkezik, mint a

világsztár spo11oló és a klubhoz, ezzel a településéhez való

2.5.

kiemelkedő

A sport, mint innovatív

kötődése

tovább

erő södik.

tényező

A cél a sportot. mint eszközt használva a versenyképesség növelése, a foglalkoztatottság
javítása !
Ennek érdekében, e területen kiemelt irányok lehetnek:
a sportolási

lehető ségek

széles ítése és a spo11olás gyakoriságának növekedése révén

hozzáj árul ás a kerület kis- és középvállalkozások versenyképességének javításához;
a rendszeres testmozgás következtében a munkavállalók javul ó egészségi állapotának
köszönhetően

a

munkaerő- kiesés

arányának csökkentése a kerületben;

a munkavállaló k produkti vitásának növekedése a kerületben a rendszeres sportolásnak
köszönhe tő

jobb sze llemi, fizikai és lelki kondíció eredményeként;

a tanulási, a koncentrác iós és a munkabírási képesség növelése a fizikai és szellemi
energiák összhangj énak megteremtése a sport révén.
A kerületi kerékpár- és kiránduló utak kiépítésével hozzájárulhatunk akár a turizmus
fejlesztéséhez is, de mindenképpen ahhoz, hogy lényegesen több ember fordulhasson m eg a
kerületben, a XV. kerületet akár célá llomásként tekintve, akár a

körn yező

turisztikai

célpontok megközelítésekor ökoturistaként haladjon át a kerületen.
Szintén a versenyképesség javítását szolgálja az iskol ai testne velés. valamint a diáksport
fejl esztését biztosító helyi továbbképzési programok tematikájának kialakítása a helyi
versenysport egyesül etekkel közösen.
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Aktív programok ka l munkahe lyek

te remthetőek

a helyi sportiparban és a non-profit szféra

területén.
Javasolt a kerület kommunikációs stratégiáj ának középpontjába a lakosság életmód
tudatosságát

fejlesztő

programokat állítani!

A sportfejlesztéseken,

első sorban

az infrastruktúra-fej lesztéseken (pl. futókör, kültéri

kondipark) keresztül hozzáj árulunk a lakótelepi környezet rehabilitálásához is.
A kerületi sportigazgatás kiemelt fi gyelmet és szakmai támogatást kell, hogy fordítson az
Európai Unió-s, valamint a magyar kormányzati pályázatok megtalálására és kido lgozására!
l ehe tősége krő l

Legalább ennyire fontos, hogy ezen

a sportszféra

megfe lelően

legyen

táj ékoztatva!
A

szabadi dősport

és a rekreáció minél szélesebb

népesség létszám növekedése, a fog la lkoztatottság
részesülő k

körű

elfogadtatásával a munkaképes korú

bővül ése,

a rendszeres szociális j áradékban

számának csökkenése ugyancsak a célok között szerepelhet!

2.6.

A sport és a tudástársadalom összekapcsolása

Régóta e lhangzó hamis kérdés, hogy a gyerek sporto l, vagy tanul? Ahogy nem lehet valós
kérdés az sem, hogy sport, vagy kultúra?
Elsősorban

a fi atalokat nem szabad az életminőségüket

döntően

meghatározó területek közötti

választásra kényszeriteni. Sem a sport, sem a kultúra nem maradhat ki a tudástársadalom és az
inforn1atikai társadalom vívmányainak használatábó l.
Az aktívan sportolók számának emelése mellett
az új tudás bevonása és a

minőség

sportban és sporton kívül is. A

fo lyamatos

m egl évő

ki eme lked ően
erősítése

fontos a sport minden területén

is. A tudás j elen van a kerü letben a

tudást kell importálni a sportba és a sportban

megl évő

tudást transzferálni az élet más területeire.
A magyar sport legnagyobb értékét a

meg l évő

humán

tőke

mesterek, a sportoló példaképek -, de saj nos sportban
szerveződik

j elenti - pl. a szent

meglévő

őrültek,

a

tudás még mindig nem

rendszerré sem országos szinten, sem a XV. kerületben.

A meglévő információk nem kell őe n dokumentáltak, mozaikszerüek, alacsony a kooperációs
szint, az információk nem
már adott volna a

szerveződ nek

lehetőség

tudáshá lóba. Az információs társadalom

fej l ődéséve l

egy sportszakembereket te ljes mértékben átfogó sporthálózat
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kialakítására. Ez egy

alapvető

robbanásszerű minőségi

fe ltétele volna a kerületben 1s a

változásnak. Yáltoztatásnak.

2.7.

Az

esélyegyen lőség

növelése és az integráció

A sportban dolgozók rendszeresen és szükségszerüen
kísérje és támogassa a

ki emelkedő

A

vevő

feladata, hogy figyelemme l

tehetségek bekapcsolódását a sport rendszerébe (p l. új

ösztöndíj rendszer a kerületben). Ezt
köznevelés rendszerében részt

visszatérő

főképpen

az önkormányzat és az egyesületek. valamint a

intézmények

együttműködéséve l

emzeti Sportstratégia (2007) így fogalmaz a sport és az

lehet, és kell elvégezni.

esélyegyenlőség összefüggéséről:

.. A spo1tirányítás önmagában nem képes kezelni komplex gazdasági - társadalmi válaszokat
i gén y lő

problémákat. de a szakma érzékenységének és eszközrendszerének folyamatos

fej lesztése fontos feladat. A sport képes a
sportgazdaság támogatásával a területi

szabadidő-gazdaság.
egyen l őtl en ségek

a

szabadidősport-gazdaság.

a

kiegyenlítésében is szerepet

j átszani.··
A sport ki vételes

lehetőséget

kínál azon személyek mindennapos

és integrálására. akik bármely szempontbó l hátrányos
nemzetközi szakirodalom. ide sorolja a

nőket.

életminőségének

helyzetűek

az élet már területein. A

a gyerekeket és az

időseke t

ahogy a bármely kisebbséghez tartozókat. vagy a bám1ilyen fogyatékkal
életminőségük

javítására

él ő

is, éppen úgy.

embereket. Az

ő

javítására. intcgrálásukra. tehát esélyeik növelésére. vagy hátrányos helyzetük

részleges, vagy telj es kiegyenlítésére a modern társadalom nem tud j obb eszközt kínálni, mint
a sporto t.
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3. A sport területei a kerületben

A sport a XV. kerületben is több területen j elenik meg. A spo11 célként megfogalmazható a
közoktatásban, mint a tanórai keretben
illetve a tanórai kereteken kívül

megj elenő

megjel e nő

testnevelés, minden napos testnevelés,

diáksport, legyen annak kerete szakkör, vagy

Diáksportkör, Diáksport Egyesület.
A sportkoncepció tervezete hangsúlyozottan arra törekszik, hogy a sportot, mint eszközt
mutassa be a kerület

fejlő désének,

A sport egyre fontosabb és
sportágakban,

fejlesztésének szempontj ából!

népszerűbb

mozgásformákban

területei a

megjelenő

szabadidőspo r1,

tömegsport

különböző

illetve a

rendezvények,

így

a

sportkoncepcióban ez is természeteses külön fejezetként jelenik meg, azonban itt ismét
fontosnak tartjuk hangsúlyozni , hogy a több alkalommal széles körben lefolytatott
egyeztetések során a kerül et

szereplői

ebben a témában nem nyil vánítottak véleményt, nem

adtak ötleteket.
A kerület életében is j elen van a versenysport, valamint az élsport is, am ely mindig egy olyan
vitás

terület, amellyel

kapcsol atban

a

politikum gyakran

hangsúlyozza, hogy

az

önkormányzatnak itt nincs, nem lehet fe ladata. A sportkoncepció, a kerület sportéletének
szereplő ivel

összhangban azon a szakmai vé leményen van, hogy a kerületnek igenis fe ladata a

versenysport-, akár az élspor1 támogatása is, hi szen a versenysportot, vagy az élsportot
eszközként értelmezve számos területen lehet segítségére a kerület egyéb területeken
megfogalmazott célj ainak e lérésében.
A sportkoncepció tervezete a sport megj elenési területeit feldolgozó fej ezetében a

kö vetkező

területeket igyekezett feltérképezni , feldo lgozni és a számos egyeztetés során felmerült és ott
konszenzussal támogatott gondolatokat beépíteni :
•

Iskolai testnevelés és diáksport,

•

Szabadidő-

•

Verseny- és élsport.

és tömegsport,

A fej ezet kidolgozása során an-a törekedtünk, hogy az minden tekintetben tükrözze a kerület
sportj ában dolgozók elképzeléseit, igyekezzen fi gyelembe venni a kerület

lehetősége i t,

esetenként bőv ítse azokat, ösztökélje együttműködésre a szerep l ő ket a sportkoncepció
tervezetének fil ozófi ai részében megfogalmazottak szellemében.
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Az iskolai testn evelés és a diáksport (A mindennapos testnevelés, a DS E-k,

3. 1.

az MDSZ)
Az iskolai testnevelés a köznevelés rendszerében az iskolában a tanórai keretekben zaj lik. A
törvény szerint a testnevelés órát kizárólag erre képesítésse l
illetve az

első

ésszerűségét

hat évfolyamban tanítói végzettséggel

és szakmaiságát a

testneve lő

törvény továbbra is ezt írja e lő, illetve teszi

rendelkező testneve l ő

rendelkező

pedagógus tarthat. Ennek

e l ső pe rctől

társadalom az

tanár,

vitatja, ugyanakkor

le hetővé .

A parlament által elfogadott új köznevelési törvény hatalmas

elő re l épésként kötelezően e lő írja

a mindennapos testnevelést illetve azt, hogy a köznevelés rendszerébe j áró gyerekek számára
mindennap

köte l ező

legyen a mozgás. Ez a különben sem

megfe l e l ő me nnyi ségű

és

minőségű

isko lai sportinfrastruktúrát (tornatermek, sportudvarok. tanuszodák. stb.) tovább terheli.
illetve a sportinfrastruktúra mennyiségi és

m i nőségi

hiányait még inkább

é rezhetővé

teszi.

Tem1észetesen a sportkoncepció tervezete sem kerülhette el, hogy e témát éri ntse.
Mindez tehát új

l e hető séget

teremt a sportegyesületek és az iskolák

együttműködésé be n

annak

érdekében, hogy a heti öt testnevelés óra valódi tartalommal telj en meg, azok mi nél szélesebb
sportági portfo liót mutassanak be a gyerekek nek , akik így talán könnyebben tudnak sportágat
választani. akár versenysport, akár .. csak„

szabadidő

sportos céllal.

A di áksport kérdése több más. már érintett témához hasonlóan rendkívül érzékeny. Sokak
véleménye, hogy a diáksport évtizedek óta nem más. mint a különben is
sportoló gyerekek számára egy új abb versenyzési

lehetőség,

vagy köte lezettség. ezúttal nem

egyesületi, hanem iskolai színekben. Számos sportágban, amelyek
iskolai keretek

szűkek

ve rsenyszerűen

(pl. ritm ikus gimnasztika). ugyanazok az

versenyszerű űzéséhez
edző k

az

állnak a gyerekek

mellett iskolátó l fü ggetlenül, csak éppen az eredményhirdetésnél nem az egyesület neve.
hanem az iskola neve hangzik el. Sajná latos módon a kerületi, városi versenyek is
megszűntek .

an1elyek keretében korábban valóban az iskolai sportcsapatok csaptak össze heti

rendszerességgel. Ma ezek helyett a sportágak nagy részében egyszeri alkalom egy-egy
kerületi verseny. A Magyar Diáksport Szövetség anyagi
többszörösére

nő ttek

az elmúl t hat

esztendőben .

Ennek

leh etősége i

kimutathatóan a

köszönhetően l ehetőség

nyílhat a

kerületi versenyrendszer újraélesztésére néhány sportágban. természetesen csak abban az
esetben. ha ehhez teljes

együ ttm űködés

biztosítható az adott sportágban

sportegyesület, az iskolák fenntartója, vezetése,

testneve l ő i

m űködő

kerületi

és a kerületi önkormányzat között.

Javasolt egy-egy mintaprojekt beindítása! A sportkoncepció tervezetének

elő készítése

során a

legnagyobb esélyt erre kosárlabdában látj uk.
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3.1.1. H ogyan juthatnak be az egyesületek az iskolákba?
Évti zedes konfliktus van az oktatási intézmények és az egyesületek között. - amelynek
középpontjában a gyerek ál l - hogy az iskolai

tan idő

rovására nem szívesen engedik a

gyereket sportolni és ugyanígy az egyesület sem készséges. ha edzést vagy versenyt isko lai
rendezvény miatt hagyna ki a sporto ló. A látszólagos ellenérdekeltség oka a nem
és a kevés sportfelü let. A nagy városokban, így

e l sőso rban

a

fővárosban

e legendő idő

és természetesen

annak részeként a XV. kerületben is a sportolni j áró gyerekek idejének egy jó részét veszi el
az utazás. A rendszerváltás

előtti

világ egyik jó eleme volt, hogy az egyesületek akkor

könnyen bejutottak az iskolákba. Egyrészt ott válogathatták ki a tehetségesnek látszó
gyerekeket a sport számára, másrészt az iskolai sportinfrastruktúrát is könnyebben
használhatták edzések cé ljára, mint ma. Ezzel szélesebb utánpótlás bázishoz jutottak, illetve
megspóro lták a gyerekek idejét azzal, hogy az edzések helyileg ugyanott zajlottak. ahol a
gyerek

egyébként

ideje

nagy

részét

töltötte:

az

iskolában.

Természetesen

ez

is

sportágspecifikus, hiszen csak azon sportágak esetében lehet igaz, amelyek számára
megfe l e l ő

az iskola i sportinfrastruktúra, tehát a sportág

űzése

nem igényel spec iális

sportpá lyát.
A címben

fe lvetett

kérdés arra

vonatkozik, hogy a

működő ,

kerületben

dolgozó

sportegyesületek milyen módon vehetnek részt a mindennapos testneve lés álta l kínált
lehetősége k

kiaknázásában.

illetve

a

mindennapos

testnevelés

okozta

sportszakm ai

nehézségek megoldásában. Továbbá miko r és milyen módo n haszná lhatják az iskolai
sportinfrastruktúrát a tanítási

id őben ,

illetve azon kívül , illetve hogyan kaphatnak

arra. hogy egyesületi utánpótlásuk
megismerését

követően

számára az összes

kerületi

gyerek

l ehe tőséget

fe lmérését.

tudjanak válogatni.

Természetesen a probléma megoldásában könnyebbséget jelenthetne, ha a sportkoncepció
tervezetének készülésekor tudni lehetne, hogy az iskolai spo rtinfrastruktúra használatára
milyen módon hat a köznevelés rendszerében
Kitő l ,

müködő

iskolák te ljes áll ami kézbe vétele.

milyen módon bérelhet például egy egyesület tornatermet a

kérdésben a legjobb
amely alapján a

működő

bérlő

teremhasználat. Ez

jövőben?

gyakorlatok m ind azt mutatják, hogy jó ha van egy táblázat.

tudja. hogy mi mennyibe kerül neki és nincs a

első

j övőbe n

ingyenes

látásra mindig indulato k kavar, ugyanakkor sokkal átláthatóbb és

tisztább viszonyokat teremt, ha mindenki fi zet. Természetesen ez csak akkor
a kerü leti támogatásban

Ebben a

részesü lő

működik

jól. ha

sportszervezetek a kerületi támogatás részeként (az eddigi

forrásokhoz hozzáadva!) megkapj ák a bérleti díj fedezetét. A bérleti díj ak megállapításakor
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javaso lt legalább egy kerületi egyesületi díj. egy kerületen kívüli egyesületi díj , illetve egy
egyéb. üzleti alapú díj megállapítása.
A további kérdés az, hogyan lehet elérni azt, hogy az egyesületek az iskolába szervezett
keretek között, egy tervezett rendszerben tudjanak bejutni és ne

személ yfüggő

legyen ez! A

sportkoncepció tervezete erre a problémára is igyekszik megoldási javaslatokkal élni .

3.1.2. Alsó tagozatban bemehetnek-e az egyesületek a sportág speciális
mozgásanyagával a képességfejlesztést csinálni?
A sportkoncepció tervezetének készítése során, szinte valamennyi egyeztetésen fe lmerült
igényként, hogy a kerületi egyesületek be tudjanak jutni az isko lákba, akár a testnevelési
órákra is. Ennek a korábbiakban jelzett törvényi szabályozás okán az a feltétele. hogy az órán
legyen bent olyan pedagógus, aki j ogosult a testnevét~ óra megtartására (testnevelő, illetve
<:"'•

az e l ső hat évfolyan1ban tan ító, vagy az adott edzőnek legyen erre jogosultsága).
Ez a megoldás csak
Gödö llő) .

e l sőre tűnik

nehezen

kivite lezhetőnek,

mert vannak jó gyakorlatok (pl.

Az ideális megoldás az lehet, ha a kerületben hagyománnyal

sportágakban
valamennyi

működő

iskolába

egyesületek

ed ző i

bejuthatnak.

Ott

figyelembevételével - az

első

rende l kező

egy tervezett és megszervezett rendszerben
természetesen

a

sportági

specialitások

négy évfolyamban a testnevelés órák keretében az adott

sportági mozgásanyagot használják a képességfejlesztés során. Így a kerületi gyerekek
megismerkedhetnek valamennyi a kerületben

e lérhető

sportág alapj aival, az egyesületi

edzők

minden gyerekkel kapcsolatba kerülhetnek. az iskolák pedig segítséget kapnak a mindennapos
testnevelés tartalmas megvalósításában!
A kérdés természetesen itt is
óraszám is fo ntos,
testnevelés órát a

ő

e lsősorban

a finanszírozás! A

testneve l ő nek

egyszer megkapja a bérét az óráért. A

testnevelő

kü l ső edző

(tanító) jelenléte nélkül , ha erre van

óráért miért, hogyan kapjon két em ber pénzt, ha az

edzőnek

(vagy tanítónak) az
csak akkor tarthat

m egfe l e lő

képesítése. Egy

nincs az óra tartásra jogosultsága?

Ugyanakkor a példák azt mutatják, hogy ez a megoldás jó szervezéssel nem jelent többlet
kiadást! Természetesen akkor, ha a korábbiakban említett módon m inden
iskolavezetés,

testneve lők,

Amennyiben ez

egyesületi

megteremthető ,

modell alakítható ki , amely

edzők,

szerep l ő

(fenntartó,

önkom1ányzat) part ner a megoldásban.

úgy a gondolat részletes kidolgozásával egy jó és

e l sősorban

a gyerekek számára jelent nagy

működő

l ehetőséget,

de -
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ezekbő l következően

ahogy ezt feljebb is jeleztük - jó az iskolának, jó az egyesületnek és
számos előnnyel jár a kerület számára is.

Fontos: semmi nem tiltj a, hogy a testneve lés órán megjelenjenek a kerületi sportegyesületek
szakemberei, csak szándék, tervezés és szervezés kérdése!

3.1.3. A tornatermek kiadásának szabályrendszere
Az

e l őző

témához hasonlóan a sportkoncepció tervezetének szinte valamennyi egyeztetésén

fö lmerült igényként, hogy a kerületi iskolákban
legyen egységes és

meglévő

tornatermek bérlésének rendszere

egyértelmű!

A kérdés megoldásában nehézséget je lent. hogy nem tudható, az isko lák teljes állami
keze lésbe vétele után a tornatermek bérbeadásával kapcsolatban ki lesz az illetékes. van-e
mód arra, hogy azok egy he lyi rendszerben akár az önkormányzat á ltal kezelt módon
kerülhessenek kiadásra? Javasolt olyan mego ldás kimunkálása, amely során a döntés a
felhaszná lókhoz minél közelebb, miné l egysze rűbb módon és a
együtt kezelve magát a sportpályát az öltözési és fürdés i

lehető

leggyorsabban történik,

l ehetőségekkel!

A díjszabással kapcsolatban megismételjük azt a tiszta és átlátható javaslatot, mely szerint a
bérl ők

tekintetében legalább három árkategória legyen:

a/ kerü leti támogatásban

részes ü lő

sportegyesület, vagy kiemelt kerü leti sportegyesület -

kiemelten kedvezm ényes ár;
bl

részes ü lő

kerületi támogatásban nem

sportegyesület, vagy nem kiemelt kerületi

sportegyesület - kedvezményes ár;
c/ egyéb üz leti alapú
Lehetségesnek és

bérl ő,

akár kerületen kívüli sportegyesület - piaci ár.

ésszerűnek

tartj uk az

idősávo k

létrehozását és

egyértelműsítését.

hogy

mikor, ki veheti bérbe a termeket!
Fontos, hogy a kerületi támogatásban

részesülő

sportegyesületek a kerületi sportinfrastruktúra

bérleti díját kapják meg a kerületi támogatás részeként, az eddigi összeghez adott plusz
kö ltségként, így a rendszer
felzúd ulást okoz, ám az
sportszféra helyi

egyértelmű

egyérte lmű

szereplő i ,

és

és átlátható lesz!

tárgyszerű

Ez a mego ldás

e l sőre

általában

kommunikác ióval könnyen e l érhető, hogy a

az érintettek hamar belássák, hogy a megoldás szám ukra nem jár

többlet kö ltséggel, viszont a rendszert átláthatóvá teszi és

ki szűri

az egyedi elbírálások
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l ehetőségé t.

amely mind az

i gén ybevevőknek,

mind a politikumnak támadhatatlanságot

biztos ít!

3.1.4. Az iskola, mint tömegbázis
Régóta hangoztatott, bár sokszor vitatott megállapítás, hogy a versenysport, bázisa az iskola.
szabadidőspo11

(Ez a tény a

sportágspecifikusan

e lté rő

területén sosem vitatott.) Természetesen e megállapítás

valóságtartalommal bír. hi szen vannak olyan sportágak. ahol

kiválasztás akár már óvodás korban megtörténik (p l. torna).
Annak érdekében, hogy minden gyerek a számára leginkább

megfe l el ő

sportágak közül

választhasson - a fent tárgyalt egyesület és iskola viszonyrendszeren túl - fontos lehet, hogy a
kerületi isko lákba j áró

gyerekekről

minél több és minél naprakészebb info rmáció, adat álljon

rendelkezésre. Ebben segítséget nyújthat a Magyar D iáksport Szövetség által szervezett
felmérések sora is. Ugyanakkor

lehetőség

azokat az adatokat tartalmazhatj a a

van egy kerületi rendszer ki alakítására is. amely

gyerekekrő l.

amelyek a kerületi sportegyesületek (vagy a

kiemelt kerületi sportegyesületek) számára fontos. Ezek fe lmérésben részt vállalhatnak a
kieme lt kerületi sportegyesületek is. Az így kapott adatok az egészséges kerület fi lozófi ájához
is illeszkednek, illetve nem elképzelhetetlen, hogy a spo11tól független vizsgálatok,
felmérések során kapott eredmények a sportban is fe lhasználhatóak, illetve a
egészségügyi.

vagy

kiegészíthetőek

felmérésével.

Magyar

Diáksport

Szövetség

által

kezdeményezett

meglévő

fel mérések

további , a kerület kieme lt sportegyesületei számára érdekes adatok
Javasolt az érdekeltek

részvételével kido lgozni egy

kerületi

szakmai

mini mumot!

3.1.5.

Miből,

hogyan finanszírozható, hogy az egyesületi

edző

tart

testnevelés órát?
A fen tiekben több alkalomm al is tárgyalt kérdés: az egyesületi

edzők

megje lenése a

testnevelés órákon, természetesen fel vet gazdasági, financiális kérdéseket is! Többlet
költséget az jelenthet, hogy az iskola ki fi zeti a bért az órát tartó tanárnak
Ugyanakkor, ha az ő felkészül tsége nem teszi

lehe tővé,

hogy

(testnevelő ,

megfelelő szi n tű

órát tartson, akkor az órán meg kell, j elenj en az adott kerületi sportegyesület

tanító).

sportspecifi kus
edzője

is, és ha

neki a köznevelési törvény alapján arra nincs jogosultsága, hogy iskolai tanórát tartson
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egyedü l, akkor az órát tartó tanárnak is jelen kell lennie. ez esetben két szemé lynek kell
fizetni az óráért.
A mego ldás tekintetében többfé le

lehetőség

mutatkozik.

kedvű testnevel ők

Van mód a vállalkozó

testnevelők

továbbképzésére, hogy a

kerületi kiemelt sportegyesü let általi

maguk legyenek szakmai lag alkalmasak az

egyesület által elvárt sportszakmai fe ladatok el látására.
növe l ő

A kerület a sporttámogatásnál pluszként, támogatást

elemként veheti

fi gyelembe, ha egy egyesület részt vállal a kerü let iskoláiban a mindenn apos
testnevelés miné l magasabb
E lképzelhetőnek

sz intű

sportszakmai megtöltésében.

tartjuk, hogy a kerül eti sporttámogatásnál a kiemelt kerületi

sportegyesületek számára e lvárásként fogalmazódik meg. hogy az egyesület részt
vállal a kerület iskoláiban a mindennapos testneve lés minél magasabb

szintű

sportszakmai megtöltésében!
Megfele lő

kerületi

szintű

egyeztetések eredményeként

hogy egy ilyen rendszer kidolgozása és
költséget.

Arró l

meg

vagyunk

e l ké pzelhető nek

működtetése

győződ ve ,

tartjuk azt is,

nem, vagy al ig j elent plusz

hogy

mindenképpen

költségnövekedést mutat ahhoz képest, amen nyi eredménnyel jár

e lenyésző

egészségmegőrzési,

tár sadalomszervezési és sportszakmai szempontból!

3.1.6. A kerületi bajnokságok rendszerének újraélesztése
Ha van sportági kezdeményezés ke rületi bajnokságra, azt támogassa az önkormányzat!
Korábban évtizedekig vo lt bevett gyakorl at, hogy számos sportágban, de
labdajátékokban az egész tanévet
bajnoki rendszer

működött.

fel öl el ő

Ennek

megfigyelésének

edzők

lehetősége

versenyeztetés, az akár heti
keretekben

nem

sportoló

a

módon. kerül eti szinten indu ló iskolák közötti

elő nyei

között

említhető

versenysport alapú foglalkoztatása és az ezekkel járó pedagógiai
úgy, mint az egyesületi

elsősorban

a gyerekek rendszeres,

e lő nyök

megjelenése éppen

számára a mainál lényeges több gyerek rendszeres

mérkőzés

szituációban

sűrűségü mérkőzése k

gyerekek szinte

1s. Tenn észetesen

a

rendszeres

fe ltételezték az egyébként egyesületi

mindennapos mozgását

a

mé rkőzésekre ,

versenyekre való fe lkészülésként, amely a sportszakmai e l őnyök mellett új abb pozitív
pedagógiai hatásokkal is bírt.
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A sportkoncepció tervezetének egyeztetései során több sportág kerületi
fe lvetették. hogy szükségesnek és jónak tartanák. ha a kerületben ismét

képv i selői

l ehetőség

is

volna a

kerületi amatőr bajnoki rendszer felépítésére és ezt az önkormányzat is támogatná!
Az ötletet érdemesnek tartjuk a továbbgondolásra és az ebben partner sportági

képv i se lők.ke l

együtt egy o lyan kerületi baj noki rendszer újból i kitalálását, amelyben

szereplőként

testnevelő),

megjelenik az iskola (igazgató.

akár a fe nntartó, az önkormányzat és a kiemelt

kerületi sportegyesület is. Ilasonló rendszerek

működtek

korábban, így igazán új at nem kell

kitalálni . Jelenleg, ha nem is pontosan így, de egy fajta helyi és rendszeres versenyrendszer
müköd ik például Fóton is!
Javaso lt egy sportágban minta projektként kipróbálni. amely az egyeztetések alapj án a XV.
kerületben a kosárlabda lehet, de más sportágak jelentkezése és aktív szerepvállalása esetén
akár egyszerre több sportágban is elindulhat.
A rendszer kidolgozásánál fo ntosnak tartj uk a fe ladatok, a kompetencia határok és a
finanszírozási fe ltételek pontos elosztását!

3.1.7. Testnevelés órát tartók végzettségének nyilvá ntartása
Annak érdekében, hogy a több alkalom mal a sportkoncepció tervezetében is em lített helyi
egyesületi rendszer és az iskolák összekapcsolása a gyerekek, a mindennapos testnevelés
hatékonysága. az egyesületek tömegbázisa és mindezek okán a kerü let érdekében
megtörténhessen. fontosnak tartjuk. hogy a kerületi iskolákban dolgozó

testneve l ő krő l

egy

miné l részletesebb adathalmaz álljon rendelkezésre!
Ennek minimálisan a

következő

infonnációkat kell tartalmaznia:

életkor
dipl oma (ideje. tartalma)
sportági jogosultságok (és azok szintje)
tapasztalat, korábbi

edző i

munka

egyéb sportos végzetségek. tapasztalatok
Egy ilyen táblázat segítheti a

testnevel őket

az egyesületi rendszerbe való bekapcso lódásba,

valamint további kompetenciák megszerzésében; segítheti a kerületi sportegyesületeket az
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iskolákban való megj elenés

egyszerűsítésébe n

éppen úgy, mint szakember bázisuk

szélesítésében.

lehető ség

3.1.8. Sporteszköz pályázati

Az iskolai testnevelés és sport egyik legnehezebb kérdése a

m egfele lő szintű

és

el egendő

sportszer, sporteszköz biztosítása. Különösen összetetté vált a helyzet azáltal , hogy a
mindennapos testnevelés örömteli bevezetése okán a
használatnak vannak kitéve, hogy egy

időben

hogy a mindennapi testnevelés órákon

meglévő

szerek, eszközök jóval nagyobb

lényegesen több szerre, eszközre vo lna szükség,

megjel enő

tartalmi

bővül és

okán számos új szerre,

eszközre is szükség lenne. Az iskolák fenntartásával kapcsolatos változások sem könnyítették
meg a sportszerek. - eszközök cseréjét, az új ak beszerzését.
Javasolt egy olyan fe lmérés elkészítése, anielynek elkészültéve l képet kaphatunk, hogy a
kerü leti iskolák és a kerületben

működő

sportegyesületek milyen sportszer. sporteszköz

parkkal rendelkeznek! Van-e ezek között átj árási

l ehetőség,

illetve milyen szinten

teremthető

az?
Az önkormányzat ezen felmérés eredményének ismeretében - akár egy közeli sportáruházzal
közösen - létrehozhat egy sporteszköz beszerzési pályázati rendszert, amelyben akár az
isko lák, akár a kerü leti sportegyesületek, de még inkább e két csoport közösen pályázhat
sporteszköz, sportszer beszerzésre. Így összehango ltan kisebb költséggel lehet fe lszerelni az
iskolai testnevelést és a versenysportot egyszerre.

3.1.9. A kiemelt kerületi sportegyes ületek és a velük

együttműködő

iskolák
Ebben a fejezetben, az eddigiekben

e l sősorban

a sportegyesületek szempontj ából közelítettük

meg a kerületi sportegyesületek és a kerül eti köznevelési intézmények kapcso latát. Fontosnak
tartjuk azonban, hogy a kerületi sportegyesületekkel érdemben
munkáj ukat

segítő , ő ke t

befogadó, a gyerekek számára az egyesületi

és az egyesületeket támogató iskolák,
Ezen a téren

e lképze lhető ne k

testneve l ő k,

együttműködő.

lehetőségeket

igazgatók is kaphassanak

k ül ső

az

ő

bemutató

motivációt!

tartjuk, hogy a rendszerben az önkormányzattól e célra

támogatást kapó kiemelt kerületi sportegyesületeknek is legyen kötelezettsége a velük
együttműködő

iskolák szakembereinek motiválásban.
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Azt sem tartjuk lehetetlennek, hogy az önkormányzat direkt támogatást, segítséget nyúj tson,
akár egy erre a célra alapított díjjal azon kollégáknak, akik az

első

bekezdésben

megfogalmazott módon vállalnak szerepet a kerületi iskolákba járó gyerekek egyesületi
munkájában! Olyan módot megva lósíthatónak tartunk, ahol az önkormányzat annak a
köznevelési intézménynek biztosít
stb.) használatában, amely

elő nyt

lehetőségek

a kerületi

együttműködés i

(tábor, kultúra, egészségügy,

megállapodást létesít egy-egy kiemelt kerületi

sportegyesülettel.

3.1.1 0. A 16 és 18 óra közötti iskolai

id ő sáv

központi kezelése az alsó

tagozatosoknak
Egy-egy korábbi téma tárgyalásakor 1s

felvetődött

már, hogy a kerületben található

köznevelési intézmények tomatermeivel kapcsolatos helyzetet több szempontból is érdemes
rendezni .
Ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a rendezés

al apvető

feltétele, hogy

egyértelmű

legyen a

köznevelési intézmények sportinfrastruktúrájának tulaj doni viszonyrendszere, azaz, hogy ki
felel a fenntartásért és kinek van j oga és

lehetősége

a tem1ek, sportudvarok kiadására.

A nyugati sportku ltúrákban természetesen bevett szokás, hogy az iskolai sportinfrastruktúra
e lsősorban

az adott iskola diákjait szo lgálja, így délután 4 óráig azt senki más nem

használhatj a, csak az a gyerek, aki abba az iskolába jár. Ez

i dőben

egybe is esik a köznevelési

törvény azon törekvéseivel, amely szerint a gyerekek 8 és 16 óra között az iskolában kell ,
hogy legyenek!
Ugyanezen, nálunknál

egye lőre

e téren

elő rébb j áró

sportkultúrák azt is

el ő írj ák,

hogy délután

4 és 6 óra között, csak a hely i közösség által fenntartott (a mi esetünkben a kerületi)
sportegyesületek használhassák a helyi iskolai spo11infrastruktúrát. (Itt ismételten javasolt a
korábban már említett dij szabási táblázat létrehozása, többféle á1Tal.)
Idegenek,

külsősök,

tehát azok, akik nem

e l sősorban

a kerület lakóinak sportolását szolgálják,

vagy bármely okból nem számítanak kiemelt fo ntosságúnak a kerületben, azok kizáró lag este
6 óra után tudjanak bejutni a kerületi közneve lési intézmények sportinfrastruktúrájába! (itt
isméte lten javasolt, hogy az általuk

fi zetendő

díj magasabb legyen. mint a helyieknek

megszabott díj!)
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Mindezekkel

e l é rhetőnek

jussanak sportolási

látszik az, hogy a kerü leti gyerekek könnyebben, olcsóbban

l ehetőséghez,

ráadásul olyan

idősávban,

hogy fele sleges utazással ne

teljen az idejük.

3.1.11. Az iskolai tornatermek felmérése: melyik terem, mely sportágakra
alkalmas
Annak érdekében. hogy a fe nt több témánál is részletesen tárgyalt

együttműködés

a kerületi

iskolák és a kerületi sportegyesületek között érdemi eredményeket hozzon. vagy akár csak
létrej öjjön, elengedhetetlennek látszik a kerületben található köznevelési intézmények
sportinfrastruktúrájának felmérése. Ebben megítélésünk szerint minimum a

következő

adatoknak kell szerepelniük:
az építés

idő pontj a

az utolsó fe lúj ítás

időpontj a

a terem, vagy sportudvar mérete
a jelenleg felfes tett sportágak
a pályák borítása
a rendelkezésre álló sporteszközök (kapu, há ló, stb.)
Egy ilyen kataszter segítségéve l megtudható le1me végre, hogy a kerületben üzött és
támogatott sportágak számára ma, milyen mennyiségü és minöségü sportinfrastruktúra áll
rendelkezésre. Az adatok ismeretében pedig újratervezhetövé váli k a ke1i ilet sportági
portfo liój a, legalábbis létes ítményszempontból. Továbbá va lós alapokra kerülhet a

j övőbe ni

sportlétes ítmények tervezése, létrehozása is.

3.1.12. Kerületi sportegyesület választó
Kiváló és régóta

működő

rendszer az ún. Nagy sportágválasztó. hasonlóképpen több vidéki

városban müködik a helyi sportegyesület választó is. Ennek kétféle formája ismert:
az egyik esetében egy nagy sportpályán

gyű lnek

össze a helyi sportegyesületek és az

iskolásokat hozzák oda a tanárok, vagy a szülök szervezetten. Ennek
sportegyesületeknek

megfe lelő

e lő nye,

hogy a

mennyiségü terük van. jól ki tudják építeni a

bemutatkozásukhoz szükséges speciális sportfelületeket. Hátránya azonban, hogy nem
garantált, hogy minden gyerek, akár. hogy minden iskola megj elenik a rendezvényen,
így sok gyerek maradhat é lmény és valódi választási

lehe tőség

nélkül.
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a másik esetben a helyi sportegyesületek egyszerre jelennek meg egy-egy iskolában,
hogy bemutassák

lehetőségeiket.

Ennek

előnye,

hogy valamennyi egyesület,

valamennyi gyerekhez eljut, így senki nem marad élmény és választási
nélkül. Hátránya, hogy egy iskolában sok sportág számára nem

lehetőség

teremthető megfelelő

tér ahhoz, hogy a sportágat valóban, életszerűen tudja bemutatni.
Javasolt, hogy a kerületi

lehetőségeket,

szokásokat, az iskolák számát és földrajzi

elhelyezkedését, valamint az egyesületek által felölelt sportági portfoliót figyelembe véve
szülessen döntés a kerületi sportegyesület választóról. Megtartása azonban

egyértelműen

javasolt.
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3.2.

A

szabadidő-

és a tömegsport

A sportkoncepció tervezetének kialakítása során a kerület sportjának

szere plő i

elmondhatták

gondolataikat. véleményüket annak érdekében. hogy az anyag valóban a kerületi
szakemberek, lakók, sportfelhaszná lók sajátja legyen. A több körös egyeztetések. fórumok
eredményeképpen a kerületi sportkoncepció valóban tükrözi a helyiek véleményét, érdeke it,
ám a

szabadidő -

és tömegsport területével kapcsolatban lényegében nem érkezett semmil yen

érdemi hozzászó lás sem írásban, sem szóban akkor sem , amikor egy-egy fórumnak
kifejezetten ez is témája volt. Így a jelen feje zet a kerület vezetése és az anyag íróinak
szakmai elképzeléseit tartalmazza röviden.
A sportban használt definíciók alapj án

szabadidősportnak

azt az aktív tevékenységet

tekintjük. ame ly során az egyén a szabad idejében rendszeresen sportol. mozog. végez
testmozgást. Rendszeresség alatt az európai szak irodalom legalább heti kétszer negyvenöt,
vagy háromszor harminc percet említ.
A tömegsport az, amikor egy alkalom mal, egy
Magyarországon szerencsére számos, régóta j ó l

időben

működő

sok ember mozdu l meg.

tömegsport rendezvényt ismerünk.

gondo lj unk csak a Balaton Átúszásra, vagy az egyre több szervezett futóve rsenyre, triatlon
versenyre. A tömegsport rendezvényeken való részvétel feltételezi az arra való felkészülést,
tehát a rendszeres sporto lást, testmozgást.
Magyarországon a

emzeti Sportstratégia (2007) fe lmérései alapján a lakosságnak csak

mintegy 9%-a sporto l. mozog rendszeresen és a köznevelés rendszerében tanuló gyerekek
háromnegyede kizárólag a testneve lés órán mozdul meg. Ezek az adatok például
Skandináv iában lényegesen magasabbak, ott a lakosság több, mint 70%-a mozog
rendszeresen. Jgaz náluk minden o lyan tevékenységet beszámol nak, amely során az emberek
megmozdulnak, így például a gyerekkocsi tolását. a kutyasétáltatást, vagy, ha valaki gyalog
megy munkába. iskolába. Ezek a számok hazánkban az elmúlt tíz
je l e n tősen.

esztendőben

sem vá ltoztak

ugyanakkor kétségtelen. hogy a kormányzati törekvések és a reklámok már

középtávon segíthetik a folyamtok pozitív változását.
A

szabadidő-

feladata

van

és a tömegspo11 területén az áll amnak és egy önkormányzatnak is komoly
e l sősorban

a

sporti nfrastruktúra

fej lesztésében,

megteremtésében

szakemberképzés rendszerének fej lesztésében és a tudáshoz való hozzáférés

a

l ehetőségének

megteremtésében, kiterjesztésében, valamint természetesen abban. hogy az embereknek
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lehessen ideje és pénze arra, hogy a rendelkezésre álló

l ehetősége ket

való ban igénybe tudják

venni .

3.2.1. Hol?
A hol kérdése arra keres választ, hogy a szabadidejükben rendszeresen sportolni vágyók
találnak-e

megfe l e lő

mennyiségü.

minő ségü

használható infrastruktúrát? Valamint a
elérhetővé,

nyitottak-e és

e l érhető

és

me gl évő

fö ldraj zi

elhelyezkedésü

sportcélra

létesítmények mi lyen módon válnak

áron nyitottak-e?

A sportinfrastruktúra felmérése és megtervezése során kétféle szempontot szokás fi gye lembe
enni . Egyrészt a

m egl évő

létesítmények karbantartása, felúj ítása, nyitottá tétele, tehát azok

olyan állapotba. helyzetbe hozása, hogy

megfe l e l ő

szinten és

állhassanak a kerület lakói számára. Másrészt fontos a
tehát

új

létesítmények

létrehozása.

meglévő

Természetesen

sportfelületek, amelyek kizárólag, vagy

m egfe lelő időben

el sősorban

ezek
a

rendelkezésre

sportinfrastruktúra
között

szabadidős

lehetnek

bővítése,

olyan

új

sporttevékenységet

szolgálj ák és olyanok is, amelyek részben, tehát a versenysportot. akár az é lsportot és a
szabadidősportot

is.

A XV. kerület most

m egl évő

amelyet használnak a

szabadidős

sportinfrastruktúrájában is számos olyan létesítmény van,
spotttevékenységet fo lytatók: isko lai tornatermek . stadion.

szabadtéri kialakított, vagy szokásjog alapján használt felületek.
Az önkormányzat tervei között is szerepelnek olyan új sportlétesítmények. amelyek részben.
vagy egészben szolgálhatják a szabadidőspo rtot:
új mu ltifunkcionál is sport- és rendezvé nycsarnok,
épített futókör,
szabadtéri közösségi kondiparkok,
játszóterek.
sportuszoda,
TAO-s munkacsamok(ok),
télen j égpályák a

meglévő

sport felületeken, iskolák udvarán.

stad ionfelúj ítás.
Ezek kialakítása során fontos szempont, hogy a fenntarthatóságukat már a tervezés során
vizsgálni kell.
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3.2.2. Kivel?
A

kive l kérdése

azt

vizsgálja. hogy

vaj on

van-e

elegendő

szám ú és

megfe l e l ő

felkészültséggel. tapasztalattal bíró szakember a kerületben. Ennek megáll apítására fontos
javaslatként szerepe l a sportkoncepci ó tervezetében, hogy készülj ön fe lmérés az iskolai
testnevelők
meg lévő

végzettségérő l

további

papírj ainak

szintj érő l.

ugyanúgy szolgá ljuk. mint a
E lképze lhető nek

legyen

elegendő

meglévő

éppen úgy, mint a sportegyesületekben do lgozó

edző k

Ezze l a versenysport utánpótlás bázisának fejlesztését
szabadidős

tartunk akár helyi

szintű

l ehetőségei nek

sporttevékenységek

bővíté sé t.

képzések, továbbképzések megszervezését is, hogy

számú szakember a kerü letben arra, hogy az emberek sportolását segítsék, a

és létrehozandó sport célú létesítmények használ ata megoldható legyen!

A kivel kérdés másik fele arra kereshet választ, hogy hogyan lehet társaságot,

később

közösséget alakítani a sportoláshoz, hiszen a sport sok addicionális pozitív hatással jár, ilyen a
közösségfom1áló hatása és a valahova való tartozás élményének

e rős ítése

is. A rendszeres

mozgás elkezdése sok esetben lényegesen könnyebb. ha azt az egyén nem egyedül kénytelen
megtenni, hanem egy már

megl évő

közösség tagjai segítik ebben, vagy többen kezdenek

hozzá és segítik egymást. Ennek megszervezése is lehet önkormányzati fe ladat. legalábbis az
el ső

lépések megtéte lekor: rendszeres közösségi futások, az önkormányzati tulajdonú

létes ítményekben

központi

szervezésű,

kipróbálással

egybekötött

bemutatók

(zenés

mozgások. önvédelmi sportok. stb. ). Ezekre is ki váló minta a nyíregyházi BUSZACSA
programsora.

3.2.3. Mit?
A

szabadidősportos

sport-,

mozgáslehetőségek

portfoliójának kialakításakor fo ntos a helyi

hagyományok mellett a fent tárgyalt infrastrukturáli s
álló szakemberek fe lmérése.

Az

l ehetőségek.

valamint a rendelkezésre

igényeket ezek mellett természetesen az aktuális

di vathullámok is alakítják. Ismerünk jó néhány olyan magyarországi telepü lést, ahol az

első

lépés az vo lt, hogy központilag. akár központi finanszírozással indítottak rendszeres sport
tevékenységeket (pl. Nyíregyháza, Paks) .
Az ismert közösségi sportolási tevékenységek között létezik olyan. amelyhez gyako rl atilag
nem szükségelteti k semmilyen épített létesítmény: séta, futás, kocogás. te1mészetjárás.
kirándulás és hasonló a természetben, speciális eszközt sem

igén ylő

tevékenységek. Itt sem

elhanyagolható szempont természetesen a he lyszí n alkalmassága, alkalmassá tétele és főkén t
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biztonságos mivo lta. ahogy az sem, hogy a siker egyik záloga lehet a ..szent
megtalálása. aki mindi g a motorja a

szabad i dő sportnak

ő rü l t'"

is.

Léteznek ol yan tevékenységek is. ame lyeknek minimális eszközigénye van. de még mind ig
nincs igazán speciális létesítmény fe ltétele. Tlyen például a nordic walking, a gö rkorcsolya.
stb. Ismét kj kell eme lni , hogy a helyszín bi ztonságossá tétele elengedhetetlen. Gondolunk itt
a balesetveszély minimalizálására is és a személyek biztonságérzetére is.
Léteznek olyan

szabadidős

célú sporttevékenységek is, amelyekhez

beruházások azért szükségesek,

amelyekrő l

egysze rű

szabadtéri

már beszéltünk a korább iakban, ilyenek például a

ma egyre divatosabb szabadtéri közösségi kondiparkok. futókörök és a hasonló mindenki
számára nyitott létesítmények. Ide ta11ozhat minden olyan rekreációs tevékenység. amel yhez
szükség van már épített szabadtéri létesítményre .
Tulajdonképpen szerencsének mondhatóak azok a spo11ágak is, amelyek számára a
iskola sportlétesítmények
küzdős portok.

(elsősorban

de a labdajátékok közül

akár versenysport cé lú, akár

elegendő ek.

to rnaterm ek)
e l sősorban

szabad i dősport

célú

meglévő

ll yenek a harcmüvészetek,

a kosárlabda és a röplabda is, hiszen ezek
ű zéséhez

például a gyerekeknek sem kel l

utaz ni uk. ugyanott mozoghatnak, ahol idejük nagy részét töltik: az iskolában.
Ny il vánvalóan összetettebb feladat azon sportágak, mozgásformák megszerettetése. vagy akár
e l é rhetőségük

bi ztosítása. amelyek

magánkézben

l évő

általi

űzése

speci ális sportlétesítményt igényel. Javasolt a

sportlétesítmények felmérése is és azokban a szabad

kihasználása,

vagy

akár

a

' szépkorúak·

Lengyelországban nem ismeretlen az sem, hogy a
önko1mányzat bi zto sít spo rto lási

leh e tőséget

idősávok

tö rténő

számára

isko lák

igénybevétele.

munkaerőp iacró l kiesők

számára az

annak érdekében, hogy az egyén versenyképes

maradjon, és így mielőbb legyen esélye munkát találni!

3.2.4.
A

miből ,

Miből?

a legnehezebb kérdés. hiszen

alapvetőe n

a

szabadidősport

dolga (lenne). Ugyanakko r egy önkormányzatnak is van számos

finanszírozása az egyén

le hetősége.

hogy segítsen

ezen a téren !
Az önko rmányzati tu lajdonú létesítmények ingye nes. vagy ked vezményes megnyitása.
Kedvezményes

szerződése k

létrehozása

a

kerületben

található

magántulajdonú

spo rtlétesítményekkel.
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Kedvezményes

lehetőségek

biztosítása a kerületben található sportruházatot, sporteszközt

árusító cégekkel, boltokkal.
Sportos képzések kedvezményes igénybevételének biztosítása a kerületben.
S ezekhez hasonló, a kerületi hagyományokat, szokásokat figyelembe

új

lehetőségek

vevő

és azokat

erősítő

kidolgozása.
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3.3.

A verseny- és az élsport

Versenysportnak

alap vetően

a sportolás azon formáját tekintjük, amikor a sportoló részt vesz

a szervezett versenyrendszerben és napi rendszerességgel készül is a versenyekre.
mérkőzése kre .

Az é lsport

pedig

a versenysporton

be lül

egy

minőségi

megkülönböztetés. Az élsportolók azok, akik a maguk spo11ágában

kategória,

kieme l kedő ,

akár

vi lágszínvonalú teljesítményt nyújtanak.
A versenysport és az élsport is komoly szen::pet játszhat egy telepü lés, egy kerület életében,
ha azokat eszköznek tekintjük a helyi társadalom szempontjából!

ftt beszélhetünk a sport speciális
a XXI. század egyik

fő

nevelő

hatásától kezdve. az egészségmegő rző funkcióján át,

problémájáról a valahova való tartozás

kapcsolatban a nemzeti, vagy helyi

büszkeségrő l

él ményérő l

és az élsporttal

is, sok más mellett.

Ugyanakkor fontosnak tartj uk, hogy egy telepü lés. egy kerület is pontosan tudja, hogy mely
spo11ágaknak mi a valós helye, szerepe, fe ladata a település. a kerület é letében. Ezért
mi ndenképpen szükségesnek tartunk egy úgynevezett sportági

szürő

rend szert, amely valós

vá laszt ad arra kérdésre, hogy mely sportág mi ért fontos a XV. kerület életében.
Hasonlóképpen lényeges kérdés. hogy mil yen szerepe van egy önkormányzatnak a
versenysport és az élsport finanszírozásában? Ha van szerepe, akkor hogyan

mé rhető.

tudható.

hogy az önkormányzati pénz miként hasznosul?

3.3.1. A versenysport és az élsport támogatása önkormányzati feladat-e?
Régóta tartó vita a sporttal fog lalkozó ember között, hogy vaj on a versenysport és az élsport
támogatható-e az állam, vagy az önkormányzatok által. Az Európai Unió lényegében ti ltja a
versenyspo rt egy részét

j e lentő

professzionális sport direkt állami. vagy önkormányzati

tán1ogatását. így ez a szabályozás Magyarországon is érvényben van. A politikum
(párthovatartozástól függetl enül) általában azt a

né pszerűnek

gondolt álláspontot képviseli.

hogy az államnak, vagy egy önkormányzatnak nem kell, nem szabad támogatnia a
versenysportot, nekik kizárólag a

szabadidős port

területén van támogatói fe ladata. Mindez

e lfogadhatói is abban az esetben, ha a versenysportot, az élsportot. mint célt tek intjük.
Ugyanakkor a sportkoncepció tervezete azt a sportszakmai álláspontot képviseli , hogy a
sportot, mint eszközt jelenítsük meg a helyi társadalom életében, így a XV. kerület
mindennapj aiban is. Ebben az esetben viszont az önkormányzatnak nem csak feladata, hanem
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jól felfogott érdeke is. hogy több területen is támogatója legyen a helyi versenysportnak. a
helyi élsportnak, élsportolóknak!
A sportkoncepcióval kapcsolatos valamennyi egyeztetésen. tematikus fórumon
résztvevők

vo lt a kerület sportjában

egyértelmű

á lláspontja, hogy az önkom1ányzat igenis vál laljon

szerepet a helyi versenysport és az élsport támogatásában, különösen tekintettel az utánpótlás
korú sportolók esetében!

3.3.2. Kit támogasso n a kerület a sportban?
Ha abban az alapvetésben megegyeztünk . hogy az önkormányzat támogatja a sportot, ezen
belül a versenysportot és az élsportot is, akkor ezt
következő

kötődés

követően

logikusan merülnek föl a

kérdések. Valójában kit támogat a kerület? Kit támogasson a kerület? Kerületi

pl usz értékként j elenik-e meg a támogatásnál. vagy sem? Minden gyerek ugyanannyit

ér az önkormányzatnak. vagy plusz érték, ha egy gyerek a XV. kerületbe jár iskolába? Esetleg
a valódi ér1ék csak az, ha egy gyerek a XV. kerületben is lakik?
Általános igazság a témában - megítélésünk szerint - nincs. Léteznek olyan önkormányzatok,
amelyek különbséget tesznek gyerek és gyerek között aszerint, hogy hova jár iskolába és
aszerint, hogy hol lakik. Ilyen helyeken a finan szírozásnál például van olyan megoldás, hogy
minden gyerek egy egységet ér. de az a gyerek, aki az adott településen is jár iskolába, plusz
egyet, aki a településen is lakik még további egyet, így egy sportoló gyerek értéke a
finanszírozásnál lehet egy,

kettő,

vagy három egység. Létezik olyan megoldás is. ahol az

önkormányzat hozzájárulást kér attól a

települ éstő l.

ahonnan a gyerek bejár sportolni , és nem

hogy nem ad hozzá támogatást az adott egyesül etnek. hanem a kvázi fej kvótát a sportoló
gyerek anya

te l epü lésétő l

kéri el. Ennek a fil ozófia alapja az, hogy az önkormányzat csak azt

a gyereket támogatja, akinek a szülei az adott település választópolgá rai. Ugyanakkor
ismerjük azt a megoldást is. mely szerint minden gyerek egyené11ékü, függetlenül attól, hogy
hol lakik. hova jár iskolába, ha az adott település színeiben sportol, akkor annak a
te lepülésnek viszi a j ó hírét, neki szerez dic sőséget.
A XV. kerületben a számok azt mutatj ák. hogy minél kisebbek gye rekek. annál inkább
hel yiek. kerületi lakosok. Miné l magasabb korosztályt vizsgálunk, annál inkább megjelennek
a kerületen kívül lakók. Ugyanez az összefüggés

megfigye l hető

ott is, ahol egyre inkább

eredménycentri kus a versenysport, itt is egyre több a kerületen kívüli lakos.
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A sportkoncepció tervezetének egyeztetése i során az ELBERTEAM m inden alkalommal
felvetette ezt a kérdést és számos érv hangzott el a kerületi sportélet

szerep l ő itő l.

de a

temati kus fórumok végén az a konszenzusos javaslat rajzolódott ki. hogy a kerület fil ozófiája
az legyen, minden gyerek ugyannyit ér. aki a XV. kerületben sportol, függet lenül attól, hogy a
kerületbe jár-e iskolába és/vagy a kerületben lakik-e.

3.3.3. A helyi minta fontossága!
A sport egyik legfontosabb értéke, hogy valós példaképeket teremt. Az

ő

felépítésük azonban

már egy bonyolultabb munka, hiszen nem elég a jó eredmény, vagy a jó minta, szükség van a
sportoló környezetére, a médiára, akár a politikumra is. Ismerünk számos olyan sportolót, aki
közismert és

népszerű

lett. pedig eredménye i esetleg nem

kiemelkedőek

és tudunk olyan
népszerűvé.

fantasztikus sikereket halmozó sportolóról is, aki mégsem vált igazán ismertté.
A nemzeti

hősö k

mellett szükség van az ún. local herokra (helyi

hősökre)

is. A XV. kerület is

rendelkezik régi nagy sportolókkal éppen úgy, mint jelenleg országosan eredményes
versenyzőkkel ,

példaképpé,

vagy olyanokkal, akik „csak" a helyi kis közösségben válhatnának

követendő

mintává. Fontos a ve lük való kapcsolattartás, hogy a kerület

állandó infonn ációval bírjanak arról, éppen holt tartanak pályafutásukban. az

veze tői

i dősebbek

is

hogy

vannak.
A sportkoncepcióval kapcsolatos egyeztetések során a

résztvevő

helyi sportszakemberek több

alkalommal is fe lvetették, hogy fontos a helyi minta. Részben az
hősök

elő bbi ek ben

említett helyi

felépítése, részben a jó helyi gyakorl atok megismerésének. megismertetésének

l ehetősége,

hogy a

kü l önböző

XV. kerületi egyesületek, szakosztályok tudjanak egymásról,

ismerhessék meg egymás munkáját, sikereit! Így egyrészt a szülő könnyebben viszi sportolni
gyerekét, ha látja, tudja, hogy egy ugyanabból a
szintű

közegbő l

indul ó

gyerekbő l

ki lett, milyen

sportolóvá. emberré vált. Másrészt az egyesü leteknek, szakosztályoknak nem kell

ugyanazt kitalálni, amit egy másik helyi klub már sikeresen
Hogy ezen a területen is

e lőre

biztosítani a he lyi sporté let

művel.

lehessen lépni, érdemes lehet rendszeres talá lkozási

lehetőséget

résztvevői nek,

illetve fonto s a XV. kerület számára - akár régen,

dicsőséget

hozó sportembereket, sportolókat legalább helyi

akár ma - sporteredményeivel

szinten felépíteni és fo lyamatosan megmutatni a kerület lakóinak, hogy

ők

is itt élnek,

alkotnak.
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3.3.4. Hol sportolj on a gyerek a kerületben?
A korábbiakban is tárgyaltunk számos olyan témát. amellye l kapcsolatban még a
sportszakmán belül is állandó vita tapasztalható. Hasonlóképpen vannak érvek és ellenérvek
akkor is amikor az a kérdés

vetőd ik

fö l, hogy egy-egy sportegyesület, vagy szakosztály akkor

végez-e értékes munkát, ha csak az eredmény számít és kevés gyerekkel dolgozik, ak iknél az
egyetlen

m é rő,

hogy hogyan telj esítenek a versenyeken,

mérkőzéseken ;

vagy akkor, ha sok

gyerek.kel dolgozik, (szinte) mindenkit fe lvesz és fog lalkoztat, aki ott akar sportoln i?
A sportkoncepció

te rvezetérő l

tartott számos egyeztetés és tematikus fórum során is fe lmerült

ez a kérdés és amellett, hogy természetesen m indenki

el sősorban

a maga

szemszögé bő l

közelítette meg a megoldást, mégis sikerü lt kialakítani egy szakmai konszenzust,ami úgy
fogalmazódott meg, hogy legyen meg a választás
szabadidősport
ke ttő

lehetősége

a gyereknek, hogy

jelleggel, vagy é lsport céllal sportol! S az sem baj , nem is lehetetlen, ha e

között létezhet átjárás, nyilvánvalóan szakmai alapon.

Így akár egy sportágon belül is megférhet a kerü letben két egyesület, vagy szakosztály,
amelyek más céllal

működnek.

Az egyikük

egyé rte l műen

eredménycentri kus és m inél

magasabb osztályban, minél jobb eredményekért küzd, az ehhez szükséges létszámmal; a
másikuk pedig dolgozhat sok gyerekekkel, mindenkivel, aki az adott sportágban akar mozogni
és ebben az esetben a verseny, az ered mény csak eszköz e gyerekek nevelésében és
képzésében
Összességében tehát az a megáll apítás érvényes a XV . kerület sportjával kapcsolatban, hogy
érték az eredmény és érték tömegesítés is, amelyek jó l megférhetnek egymás me llett, s adott
esetben kiegészí thetik, erő síthet ik is egymást!
M indezek figyelembevételével ennél a témánál is fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a XV.
kerület sportági portfoliójának kialakítás egy ún . sportági
hogy a gyerekek számára legyenek valódi választási

szűrő n

lehe tőségek,

keresztül azért is fo ntos,

ugyanakkor ann yi

l ehetőség

legye n, hogy az egyesületek, szakosztályok is eredményes munkát tudjanak végezni az általuk
megfogalmazott célok elérése érdekében.

3.3.5. Hol érték az eredmény? Hol érték a töm eg?
A fentiekben tárgyaltuk azt a kérdéskört, hogy vaj on a XV. kerület sportj ában mi az érték? Az
eredmény, vagy a tömegesítés? S az a kerület sportj ában érdekeltekke l közösen kialakított
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álláspont diadalmaskodott, hogy a maga helyén

mindkettő

érték lehet és érték kell , hogy

legyen!
következő

A szakmai logika diktálj a a

kérdést: Hol érték az eredmény? Hol érték a tömeg?

Meg lehet-e ezt határozni sportáganként, vagy korosztál yonként? Van-e

egyértelmű

válasz

erre? Természetesen a sportkoncepció tematikus fó rumain ez is fe lvetődött így, és
igyekeztünk ezen a területen is az egész kerületre érvényes konszenzusos véleményt
kialakítani. A viták során is

egyé rtelművé

vált, hogy egy-egy sportágban egészen más az a

korosztály, amelynél már valóban fontos az eredmény, ahogy egészen más az az életkor is,
amikor az adott sportágakat érdemes elkezdenie a gyereknek.
A kerületben található és az egyeztetésekben
érdekét figyelembe véve a

kö vetkező

résztvevő

valamennyi sportág véleményét és

mindenki számára elfogadható megoldás született. Az

önkormányzati támogatás odaítélésénél az eredményesség szempontjából minden sportágban
a

fe ln őtt

korosztályban és a

felnő tt

korosztály al atti utolsó korosztályban elért eredményeket

tekintsük érteknek, ezek alatt, a kisebb korosztályoknál fókuszban a nevelés, a képzés. a
tömegesítés álljon!

3.3.6. Kerületi sportösztöndíj
A tehetséges, de hátrányos

he l yzetű

gyerekek számára javasolt egy kerületi sportösztöndíj

létrehozása! Ezt a kerület sportjának

sze replői

j avasolták, a sportkoncepció tervezetével

kapcsolatos egyeztetések során! Így e l ősegíthető az ő sport általi integrációjuk is.
Eldö ntendő

kérdés, hogy ki dönt és mi alapj án? Ttt az a sportkoncepció j avaslata, hogy az

önkormányzat határozza meg azt a keretösszeget, amely e célra éves szinten rendelkezésre
állhat és a kerület sportjának

szerep l ő i

közül azok, akik részt vettek a sportkoncepció

tervezetével kapcsolatban meghirdetett tematikus fó rumokon, j elölhessenek összesen 3 tagot a
késő bb i

döntéshozó testületbe. Az önkormányzat

tő lük

kérjen egy konkrét j avaslatot a

következő kre :

Éves szinten hány gyerek kaphat öszt öndíjat?
Milyen összeget kaphat egy gyerek havi szinten?
Mely sportági kört érintheti az ösztöndíj?
M indenképpen elvárás ke ll , legyen minden gyerek esetében a számára egyénileg megszabott
tanulmányi átlag te lj esítése !
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3.3. 7. Kiemelt kerületi sportegyesület legyen egy

odaítélhető

cím!

Fontos meghatározni. hogy mely egyesü letek és milyen alapon Yálhatnak kiemelt kerületi
sportegyesü letté!
Ennek feltéte lrendszere szintén pontosan meghatározandó. Lehetnek példáu l a

következő

alapfeltételek:
X éve kerületi székhellye l működik;
a sportfelszereléseken fönt van a kerület címere:
részt vesz a kerületi sportágválasztón:
szervez kerületi d iákolimpiát;
részt vesz a kerületi köznevelési intézményekben a mindennapos testnevelésben;
van legalább X igazolt sportolója;
rende lkezzen sportágfejlesztési programmal;
stb.

3.3.8. Információáramlás!
A

kerülettől

támogatást kapó egyesületeknek legyen egy közös informatikai báz isa az

adatokkal, információkkal. Ez lehet akár nyomtatott formában is.
Fontos, hogy ebben legalább az alábbi adatok j elenjenek meg:
egyesül et neve és
az egyesületben
az

ed ző k

e lé rhetősége i ;

működő

szakosztályok. sportágak;

neve, elérhetősége, végzettsége;

az edzések

i dőpontja

és helyszíne.

3.3.9. Sportágfejlesztési program (1 év, 3 év, 8 év)
A sportág fejlesztési program lényege, hogy a kerületben

működő

egyesületek - a kiemelt

kerületi sportegyesületek feltételként - rendelkezzenek rövid (1 év), közép (3 év) és hosszú (8
év) távú tervvel. amely az alábbi rendszerben tartalmazza legalább a céljaikat. a fe ladataikat.

3.3.9.1.

Jövőkép

Az egyesület határozza meg, hogy rövid ( l év), közép (3 év) és hosszú (8 év) távon honnan
hova akar eljutni !

35

Ez fe ltételezi egy pontos j elenlegi he lyzetkép fe ltérképezését éppen úgy, mint a pontos cél- és
fe ladat meghatározást az említett három

3.3.9.2.

i dő távban.

Szakmai színvonal meghatározása

A tervezés része kell, hogy legyen annak felmérése és megjelenítése, hogy a jelenlegi
helyzetben az egyesület mil yen szakmai kompetenciákkal bír! Az

sportvezetők. edző k

és az

esetleges további alkalmazottak milyen végzettségekkel, tapasztalatokkal , kompetenciával
bírnak. A

versenyző k.

j átékosok mióta

űzik

a sportágat, milyen múltjuk van, milyen

eredményli stával bírnak, hol helyezkednek el a sportágban Magyarországon?

3.3.9.3.

Kerületi támogatás

Fontos tudni , hogy az adott egyesület a maga által elvégezett munkán túl, céljai eléréséhez
milyen segítséget vár a

kerülettő l

Külső

3.3.9.4.
Az

e lőzőekhez

és annak megléte esetén milyen

elő relépést

vállal.

támogatás

hasonlóan fontos lehet tudni , hogy mi lyen

kül ső

körülmények együttlétére van

szükség, akár sportágban, akár a teljes magyar sportban ahhoz. hogy a

kitűzött

célokat

elérhesse az egyesület

3.3.10. TAO-ból sportlétesítmény építése a TAO-ban érintett sportágak
összefogásával és a kerület önrészével
Ahogy a

fővárosba n

mindenhol , így a XV. kerületben is prob lémát jelent, hogy az

egyesül etek számára használható sportfelület sosem

elege ndő.

A problémát tovább

súl yosbíthatj a. ha a köznevelés rendszerébe tartozó intézmények sportinfrastruktúrája is
kikerül a kerület fennhatósága alól.
M indeze kbő l következően

új . a kerület és/vagy a kerül eti sportegyesületek á ltal kezelt

sportfelületek létrehozására is szükség lehet. Ennek egyik megoldása, ha az önkormányzat és
a TAO-ban érintett sportágak (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, vízlabda)
összefogásával épülhetnek gyakorl ó sportcsarnokok!
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Itt az önkormányzat vállalása lehet az önrész biztosítása, a tervek és kiviteli tervek
finanszírozása. A

fővárosban

és több vidéki városban is jó példákat találunk az ilyen típusú

összefogással létrehozott sportfelületekre.

3.3.11. Testvárosi sport partnerkapcsolat

A sportkoncepció tervezetével kapcsolatban összehívott egyeztetések és tematikus fórumok
során többször is

előkerült

a kérés, hogy a XV. kerület

élő

testvérvárosi kapcsolata legyenek

használhatóak sportcélokra is
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4. Az önkormányzat szerepe a sportban
A törvény szerint az önkonn ányzatoknak nincs

kötelező

direkt fö ladata a sportban ,

ugyanakkor egyes becslések szerint az önkom1ányzati szféra még mindig mintegy kétszer
akkora mértékben finanszírozza a sportot, mint az állam. amely napjainkban szintén

j e l entős

mértékben veszi ki a részét a szféra eltartásából. A nyugat-európai modellek azt mondják.
hogy a teljes sportfinanszírozás
10- 12%-a áll ami ;
kb. 25%-a önkormányzati;
sportág és földraj zi adottságtól függően 0-50% szponzori ;
s a többi az egyén. a
Hazánkban is hasonló az

szü l ő .

elrendeződés,

azzal a nehézséggel, hogy az egyén, a

szülő

zsebében

sokszor nincs pénz arra, hogy önmaga, vagy gyermeke sportolását finanszírozza.
Mindezek me llett az önkom1ányzat vállalt fe ladata a sportban általában a sportolás
infrastrukturális fe ltételeinek segítése, biztosítása, a létesítmény, a
fe lkészültségű
működő

él őspo rtot segítő

utóbbi a rendszerváltást

szervezeti rendszer felépítése és

követően

é lő

sportigazgatási rendszer mára teljesen

nem

Sajnos ez

megel őzően

kiválóan

sport lelkének számító megyei és települési

eltűnt.

Vannak fo ltok, ahol a helyi

szervezeti keretet, hátteret biztosítani, de

működ i k.

működtetése .

gyors ütemben leépült. Az azt

magyar sportirányítás, az

m egfe l e l ő

szám ú és

szakembe r kiképzése és sok esetben foglalkoztatása, fizetése, valamint egy

és az

működő

megfe l e l ő

rendsze rszerűen

erők

igyekeznek

a területi sportigazgatás

A XV . kerületi önkonnányzat is mindig fontos nak tartotta. hogy valam iféle

hátteret, biztonságot nyújtson a kerület sportéletének és ezt így gondolj a most is.
Te1mészetesen nem

m egke rü lhető

a

kezdő

gondolatban fe lvetett kérdés sem, ami a

finanszírozás. Ezzel a témával a sportkoncepció tervezete külön is foglalkozik, hiszen a XV.
kerületi önkonnányzat is

j el entős

forrásokat biztosít direkt és indirekt fonnában a kerül eti

sport támogatására és ez a szándék a

jövő ben

finanszírozási rendszer átalakításakor az abban
ső t

is megvan. Fontos kiemelni , hogy egy

m egje l enő

pénz mennyisége nem csökkenhet,

annak növekednie kell. hogy a valódi értékalapú finanszírozásnak mindenki nyertese

Jegyen, aki komoly és tisztességes munkát végez.
A szervezeti rendszer ki vételével valamennyi in tárgyalandó téma más fej ezetben,
fejezetekben is
kül ö nböző

e l őkerülne k ,

így

e lőfordulhat

ismétlés is. am i nem hiba, hanem a témakörök

típusú csoportosításából fakad.
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4.1.

Létesítmény

A létesítménykérdés területén az egy ik feladat, hogy a szabadidej ükben rendszeresen
sporto lni vágyók találj anak

megfele lő me nn yi ségű, minőségű

sportcélra használható infrastruktúrát! Valamint a
ö nkormányzat és

el érhető

meg l évő

és fö ldraj zi

e lhelyezkedésű

létes ítményeket megnyithassa az

áron tehesse ezt meg !

Hasonlóképpen nagy fel adat az ö nkormányzat számára, hogy a kerületi versenysport számára
is Jegyen

e l egendő menn y i ségű

és

minőségű

sportfe lület.

A spo11infrastruktúra felmérése és megtervezése során kétféle szempontot szokás fi gyelembe
venni. Egyrészt a

m eg lé vő

létesítmények karbantartása, felújítása, nyitottá tétele, tehát azok

olyan állapotba, helyzetbe hozása. hogy azo k
rendelk ezésre

á llhassanak

sportinfrastruktúra

bővítése ,

lehetnek olyan új

a

kerület

lakói

megfe lelő

számára.

szinten és
Másrészt

megfele lő

fontos

a

i dő ben
me g lévő

tehát új létesítmények létrehozása. Természetesen ezek között

spo rtfelületek, amelyek kizárólag, vagy

elsőso rban

a

szabad i dős

spo rttevékenységet szolgálj ák és olyanok is, ame lyek részben, tehát a versenysportot, akár az
élspo rtot és a

szabadidőspo rtot

A X V. kerület most

is.

megl évő

amelyet használnak a

sportinfrastruktúrájában 1s számos olyan létesítmény van,

szabadidős

sporttevékenységet fo lytatók és a versenyspo rto lók is:

iskolai tornatermek, stadio n, szabadtéri kialakított, vagy szokásjog alapján használt fe lül etek
és a

műfüves

kispá lyák.

Az önko m1ányzat tervei között is szerepelnek olyan új sportlétesítmények. amelyek egyaránt
szolgálhatj ák a

szabadidőspo rtot

és a versenysportot is:

új multifunkcionális sport- és rendezvénycsarno k,
épített futókör.
szabadtéri közösségi kondiparkok ,
j átszóterek,
sportuszoda,
T AO-s munkacsarnok(ok).
stad io nfelúj ítás.
Ezek kialakítása során fontos szempont, hogy a fenntarthatóságukat már a tervezés során
vizsgálni kel1.
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A legnagyobb problémát azonban jelenleg az jelenti. hogy a köznevelési intézmények
sportfelületeinek

j övőbeli

használata

egye l ő re

nem látszik. Ideális esetben az önkormányzat

adja ki ezeket. a sportkoncepció tervezetébe n több helyen említett módon (kerü leti
sportegyesületnek bekerülési áron. más sport célokra egy áron és üzleti a lapú fel használónak
egy harmadik áron).

4.2.

Szakember

A szakember témában mindig azt vizsgáljuk. hogy vajon van-e

e l ege ndő

szám ú és

megfelelő

felkészültséggel, tapasztalattal bíró szakember a kerületben. Hogy ezt tudjuk, fontos
javaslatként szerepel a sportkoncepc ió tervezetében. hogy készüljön fe lmérés az iskolai
testnevelő k
meglévő

további

végzettségérő l

papírjainak

szi ntj érő l.

ugyanúgy szolgáljuk, mint a
E l képze l he tőnek

legyen

e l egendő

megl évő

éppen úgy, mint a sportegyesületekben dolgozó

edző k

Ezzel a versenysport utánpótlás bázisának fejlesztését
szabadidős

tartunk akár helyi

szintű

sporttevékenységek

lehetőségeinek

bővítését.

képzések, továbbképzések megszervezését is, hogy

számú szakember a kerületben arra, hogy az emberek sportolását segítsék, a

és létrehozandó sport célú létesítmények használata megoldható legyen!

4.3.

Szervezeti rendszer

A szervezeti rendszer a kerületben régóta

működő

és jól kialakított! Ez igaz az önkormányzati

oldalra éppen úgy. mint az ún . civil oldalra. A sportkoncepció tervezetével kapcso latban
szervezett valamennyi megbeszélésen. egyeztetésen. fórumon elhangzott ez m inden oldalról.
Így az önkormányzat oldaláról e l sősorban a szolgáltató jelleg további erősítése lehet cé l a
szervezeti rendszer tekintetében.

4.4.

Finanszírozás

Az ö nko rmányzati finanszírozás cé lja a kerület sportjának
fenntartása. a szakmai célo k támogatása és a kerület magas

m űködőképességének
szi ntű

bi ztosítása.

képviselete a sportban is!

Fontos a lapelv, hogy az önkormányzati támogatás hasznosulását az önkormányzat jól
követhesse, láthassa.
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Elengedhetetlennek tartjuk az ún, sportági portfolió kialakítását, azaz azon

szűrű

megalkotását

és használatát, amely megmutatja, hogy mely sportágnak mi a valós helye, szerepe a
kerületben.
Itt is meg kell említeni azt a kérdést, hogy vajon finanszírozási oldalról milyen új feladatot
jelenthet majd az önkormányzatnak, ha a köznevelés rendszerében

működő

intézmények

sportlétesítményei kikerülnek az önkormányzat fennhatósága alól. Ez adott esetben a
sportfelületeket jelenleg használó sportegyesületeknek nyújtandó további anyagi támogatást
feltételez
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S. Fin anszírozás, sportági

szűrő

- mely sportágnak mi a va lós helye, sze repe, értéke

a kerületben?
A sportági

szűrő

lényege, hogy a kerületben

m űködő

m űködtetett

sportegyesületek által

spor1ágakról kiderüljön. hogy helyi szinten mi a valós helyük, szerepük, értékük! A cél az,
hogy a kerületben egy olyan spo11ági portfo lió alakuljon ki, ame lyben minden gyerek
megta lálj a a nek.j
mennyiségű

kellő

és

i ll ő

sportágat és a kerület teherbíró képességének is

megfelelő

és költségekkel bíró sportág működjö n!

Fontos kiemelni e rész elején, hogy a sportkoncepc ió tervezetének

e lőkészítési

során tartott

egyeztetések és fórumok során az a konszenzus alakult ki a kerület sportjának

szereplői

között. hogy a XV. kerületben az eredmény és a tömegesítés egyforma értékkel bírjon!

5.1.

A ké t te n ge ly: „ tö megvo nzás" - e re dm ény

Tömegeket vonz,

Eredményes

de

és

nem eredményes

tömegeket vonz

em vonz

Eredményes.

tömegeket

de

és

nem vonz

nem eredményes

tömegeket

A fe ntiek sze llemében a sportági

szű rő első

lépése, hogy a sportágakat a kerületben a két

kiválasztott szempont, az eredményesség (a megállapodás szeri nt a
követő

legfe l ső

utánpótlás korosztályban) és a tömegesítés

fe lnőtt

(elsőso rban

és a

felnőttet

az utánpótlás

korosztályokban) szerint osztályozzuk! Így lesz olyan sportág, ame ly eredményes és
tömegeket mozgat meg, lesz olyan amely eredményes ugyan, de nem mozgat meg tömegeket,
illetve olyan, amely nem eredményes. de tömegeket mozgat, valamint olyan is amely sem
nem eredményes, sem nem mozgat sokakat. Az

e l ső

önkormányzati döntés így az kell, legyen,

hogy mely csoportba tartozó sportágakat. mi lyen mértékben fi nanszíroz. Ezt

követően

lehet

további szempontok fi gyelembevételével a csoportokon belül is sorrendet áll ítani.
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5.2.

H e ly i s zinten

n épszerű

Kérdés mennyiben fontos az a kerü letben. hogy egy-egy sportág helyi szinten
legyen?

Mérhe tően

például mennyi

néző

népszerű

jelenik meg az eseményeken ? Mennyire van jelen a

mindennapokban? Hány családhoz jut el? Mennyiben segíti a minden napos testnevelést? S
hasonló a XV. kerület szempontjából fontos

5.3.

népszerűség i

kérdések

ve thetőek

föl.

Helyi a dottságok

A helyi adottságok figyelembevétele során lényeges kérdés lehet a
kihasználásának

le h etősége,

meg l évő

infrastruktúra

az egyéb létesítmény igény, a fö ldraj zi adottságok (pl.

köz lekedés) okoz-e plusz nehézséget, költséget és hasonlók.

5.4.

Hagyo mány, identit ás ( lo gó)

A hagyomány a sportban is az egyik legfontosabb elem kell . hogy legyen! Érdemes
megv izsgálni minden kerületben

műk ödő

sportágnál, hogy mióta van j elen a XV. kerületben.

mil yen hagyományokkal bír? Esetleg kik azok a már történelmi személyiségek. akikkel
dicsekedhet?
Az identitás

egyértelm űen

a kerülethez való

kötődést

jelenti. Szerepel-e például az egyesület

E l ő n yt

jelenthet a jövőben, ha a kerület logój a

nevében valamilyen fo rmában a XV. kerület?

megje lenik a sportolók felszerelésén a versenyeken, a
va ló tartozás élményét

5.5.

erősítve

m érkőzéseken.

de akár -a valahova

- az edzése ken !

Utá np ó tl ás b an a tömeg és a

köt ődés

az

alapvetően

m eg h at á rozó

Fontos tisztázni. hogy e rész elején külön ki emelt tömegesítésnél me lye k a létszám határok.
ame lyeknél a támogatási összeg
Irt kell

nő.

megemlíte ni, hogy hosszú vita

tapasztalható) a kerület sportj ának

sze rep l ő i

után (ame ly egyébként

mindig mindenho l

arra a konszenzusra jutottak. hogy valamennyi

gyerek. aki a kerület bánnely egyesül eté ben sporto l, a finanszírozás szempontj ából
egye n é rték ű!

Tehát az a gyerek. aki a kerületen kívül lakik és a kerületen kív ül is j ár iskolába.

a sportfinanszírozás szempontjábó l pontosan ann yit ér. mint az a gyerek. aki kerületi lakos
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és/vagy a kerületbe is j ár iskolába, amellett, hogy a XV. kerület valamely egyesületében
sporto l.

Felnőttben

5.6.

az eredmény az

alapvetően

Az eredményesség szempontj ából - ahogy a j elen rész
konszenzus

született

eredménynek számít a

5.7.

a sportkoncepciót
felnőtt

és a

A szakemberek

fe lnő tt

kísérő

alatti

meghatározó

bevezetőj ében

is j eleztük - az a

egyeztetések, fó rumok során, hogy

legfe lső

korosztály.

( s portvezetők , edzők,

stb.) végzettsége

Ahogy azt a sportágfejlesztési program részben tárgyaltuk fontos a fe lmérni és megjeleníteni,
hogy az egyesület jelenleg milyen szak.mai kompetenciákkal bír!
Az

sportvezető k, edző k

és az esetleges további alkalmazottak milyen végzettségekkel,

tapasztalatokkal rendelkeznek, milyen kompetenciával bírnak.
A

versenyzők,

j átékosok mi óta űzi k a sportágat, milyen múltjuk van, milyen eredménylistával

bírnak, hol helyezkednek el a sportágban Magyarországon?

Budapest, 20 16. ,....... .

„

... "

„ .. ....... ." .

Hajdu László
polgármester

44

a(z) ... - .. ./20 16. ikt. sz.

Tisztelt

e l őterjesztés

2. melléklete

Vezetőség !

Részt vettem az a XV. kerületben meghirdetett
következő

sportvezetőségi

találkozón , a

cikl us - sportkoncepcióról volt beszélgetés.

Átolvasta m a XV. kerületi honlapon megteki nthető összefogla lást.
Kérem , véleményemet fogadják!
A dokumentumban nem egy helyen megem lítették, hogy "a több alkalommal széles
körben lefolytatott egyeztetések során a kerület

sze replői

nyilvánítottak véleményt, nem adtak ötletet" la

szabadidő-

ebben a témában nem
és tömegsport témába n/,

nem érezték fontosnak."
Ezért ez az összefoglalt anyag , csak - "leginkább filozófiai szinten ad útmutatást"
Én , emlékezetem szerint mondtam ebben a témában javaslatot, de ha nem így
emlékeznek, az sem gond , írnék pár sort ezzel kacsolatban most.
Az atlétika és a duatlon sportág

n é psze rősitését

atlétika sportági oktatóként, kölyökatlétika

segitettem, ha módomban állt ,

edzőké nt.

Itt

n őtte m

jelenleg is itt élek csa ládommal. Tisztában vagyok a sportolási

fel a kerületben,
l ehetőségekkel ,

minden szempontot figyelembe tudok venni, ha a arról kérdeznek , hol, mit és hogyan
sportolhatnának a kerületünkben gyermekek, fiatalok, fe l nőttek és

idősebb

korosztályúak Rákospalotán , Pestújhelyen , Újpalotán , a kerület városrészein.
Minden alkalmat meragadtam és több helye n megem litettem -

városvezetőknek

is - ,

hogy a XV . kerület egésze lehetne az a mintaproject, ami felölelné az

adottságaiban a

szabad idő

- és tömegsport értékszemlélet hiteles láthatóságát.

Mindezt hogyan„„
Alkuljon egy Sport és Zöldpont Iroda!

Minden kerületi városrészre kijelölhetnénk egy sportkoordinátort, aki feltérképezi a
szabadtéri és fedett helyszineket a sportesemények megszervezéséhez,
lebonyolitásához, és j avasolják a városvezetés
minden

vezetőnk

t i sztségviselőinek ,

hogy

lehető l eg

közül valaki képviseljen egy városrészt és hívja versenyre,

bemutatóra a szomszédait. Minden sportágat mutassunk be amit csak lehet, és
minden szezonban re ndezzünk hasonló eseményeket a városrészeink kihívásával ,
megmérettetésekhez.
Javasoltam, hogy azokon a rendezvényeken , melyre meghívja a város részünk
önkormányzata a testvérvárosaink képviseletét és színpadi, kultúrális
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eseményen vesznek részt közösen, akkor delegáljanak egy sportos csapatot is
játékos

vetélkedők , mérkőzések

lebonyo lításához,

Indítsuk el a Testvérvárosi Olimpiát!
Ez is egy olyan hagyomány lehetne, melyet a kerületünk

első kezdeményezője

lehetne egy nemzetközi sporttalálkozó szervezésére, - tudtommal nem
rendeznek még sehol Testvérvárosi Olimpiát.
Hangsúlyozzuk azt, amink van , épitsük fel azt az egyedülálló sportpark
birodalmat, amit a városrészek adottságaiban már megvannak, de külön , nem
összehangoltan rendeznek sporteseményeket itt.
Van Újpalotán erdei tornapályá nk, mezei futást rendezünk minden évben és
kosárlabda Fesztivá lt, Rákospalotán stadionunk /ha felújítanák a salakpályát, már
atlétikai versenyt is rendezhetnénk , újra/, Pestújhelyen pedig duatlon helyszínt
találta k a diákolimpia megrendezésére az Észak-Pesti Kórház területén , és
kialakultak a kültéri sportparkok is fitness elemekkel.
Számos nagy területen - sport táborok, sport telephelyek -

kivitelezhető

sportbemutató és családi nap esemény rendezéséül is szolgálhat.
Viszont úgy gondolom, ha nem alakul egy "független sportiroda", amelynek a
müködtetése azért jönne létre, hogy pontosan a kerület lakosságát kiszolgálja
minden irányú igényekkel kapcsolatban , ami a sportolási szokásainkat és
életvitelünket segitse, meghatározza , akkor kis szálakon lesz csak változás.
Áthidalható egy probléma, de - összefogni azt a nagy egészet, amit a
sportkoncepció hivatott vázolni - , nem lenne jelentős

eredményű.

A kerületben dolgozó sportszakemberek összefogásával számos alkalmat
rendezhetünk együtt, hasonlóan mint a sportmajális programon.
Biztosan ki lehetne jelöl ni több napot, hogyan rendezzünk mi a kerületünkben
meg a "saját sportágválasztónkat" ....
Igen, körbe kell menni megint az iskolák igazgatóihoz, hogy jöjjenek ki egy "tanítás
mentes" napon a diákokkal, szüleikkel a megnevezett sporthelyszinre , és tegyenek
meg mindent ahhoz, hogy olyan élményhez juthassanak a megjelentek, amely
meghatározó lehet a rend szeres sportolásuk érdekében .
Jó lenne, ha az iskolák nyitottabbá tennék a lakosság nak a sportudvaraikat, a
lakótelep övezetnek ez a

l ehetőség

sokat jelentene . Ezek a sportudvarok garantáltan

kutyaürü lék mentesek, és állapotuk is jó. Csak az iskolák nem nyitottak a lakossági
sportolásra„.pedig az önkormányzat seg íti a felújításokat.. „
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Van nyitott tornaterem , nyitott udvar program, de nem egész évben látogatható
érdeklődésére!

a lakosság

Kössük össze a kerületrészeket, akár "váltóverseny" prog ramként beépitve, járjunk,
fussunk át a szomszédainkhoz, egy-egy sporteseményen va ló megjelenés ,részvéte l
miatt, közösen buzdithatjuk egymást.
- "Kerületi versenyrendszer kialakítása több sportágban" - az atlétika oktatására
kiképeztek több ezer pedagógust, benne kelllene hogy legyen a mindennapos
testnevelés levezetésében a sportág mozgásanyaga! Alakitsunk ki egy kerületi
pontrendszert, amely

alapvetően ösztönzően

hatna a részvételi szándékra.

A XV. Kerület egy irányított tömegsport bázissá kellene hogy alakuljon , a "kerü leti
szakmai minimum , a gyermekek felmérése", a sportegyesület választó, mind-mind
egy helyen.
Megemlíteném , hogy a Magyar Diáksport SZövetség komoly fe lmérést végezetet az
iskolákban a

testnevelőkke l ,

ezt az anyagot csak el kellene kérni és építeni egy

kerületi rendszert rá. Ha csak a

leendő első

osztályos

g yerm e kektől

kezdjü k el mi ,

kerületi szakemberek, az is j elentős lehetne ...
Volt egy probálkozásom , hasonlít a sportágválasztó programhoz, de vázlatom tö bb
időt

és több helyszint használna sportágválasztás tanácsoláshoz .. csatolom

dokumentumom , sajnos ezt a modellt még nem tudták támogatni ott, ahol
kopogtattam ...ta lán egyszer ennek is eljön az ideje és megkérdeznek, hogyan
valósitanám meg ... ha lesz rá anyagi forrás ...
A beszámoló megemlíti még:
"Az

első

önkormányzati döntés igy az kell, hogy legyen , hogy mely csoportba tartozó

sportágakat milyen mértékben finansziroz" - ezzel nem értek egyet!
Az

első

döntés legyen inkább az, hogy a

következő

ciklus sportkoncepció

programját felvázolják, kijelölik a feladatok végrehajtóit, és a várható költségeit
támogatják, hogy szervezhető , rendezhető legyen minden olyan esemény,
találkozó részvétel , ami a
fej lődését

szabadidő-

és tömegsport, valamint a versenysport

szolgálja!

Ehhez megfelelő szakemberek munkáját kell összefogni , irányítani. ezt egy
olyan intézmény kell, hogy ellássa, akinek vannak jelenleg ilyen szakmai
jellegű

munkatársai, vagy nyilt pályázaton ajánljanak megbízást. Olyan kerületi

stratégia felállítása szükséges, ami még eddig nem volt.
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"Nemzeti Sportstratégia: a sporthoz szervesen hozzátartozik az egyén és a közösség
egészsége mellett a természetvédelem és a környezetvédelem kötelezettsége is." ezért van szükség erdei iskola programra is például, ezért vonnám össze a
Sport- és Zöldpont Iroda müködtetés programjait..„

- ökoturistaként haladjanak át a kerületen" - ehhez el kellene kezdeni a Szilaspatak vonalán a futó - és kerékpáros sáv kialakítását! Minden szomszédos
kerületünkben IV., XVI., XVII./ évek óta fejlesztik ezt a patak menti vonalat .
/bocsánat, de Zugló városrésze - XIV. kerület - a Rákos-patak mentén
fejlesztett .. /
Nagyon sok kerületben élő család várja a fejlesztéseket, többeknek is hasonló
véleményét képviselem.
/A levelemben a kiemelt szöveg a véleményem , az idézett szöveg a
dokumentumból lett kiemelve, erre reagáltam./
Köszönöm munkájukat!
Tisztelettel: Muraközy Lajosné
mobil: 06 20 8079 865
Cím: 1157 Bp.

Erdőkerülő

utca 23.
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Tisztelt Vezetőség!
Szeretném felkérni, hogy amennyiben módjában áll, segítse
megalakulni a XV. kerületben egy olyan hálózat kialakítását, amely
nagymértékben segítené az ifjúság és a kerületben é lő családok
közösségi életét, korosztálytól függetlenül!

Kifejezetten hiányterület a természet,- környezet,- növény,- állat,erdő védelem programkezdeményezés, igen kevés civil egyesület
tud felvállalni és szervezni jelentős szemléletváltásra ösztönző
project kivitelezését!
/ez sajnos megfelelő anyagi forrás hiánya.. ./
Elképzelésem szerint egy olyan helyi kezdeményezést indíthatna el
a kerület vezetése, amely az oktatási tantervbe is beilleszthető és
egyedülálló!
Körprogramot hirdetnék, bármelyik területen
becsatlakozhatnának az érdeklődők!
Rekreációs egészségfejlesztés az erdei tornapályá nál /Pásko m liget/, majd a rákospalotai Szilas-tó és a Liva Malom látogatása,
előadással és befejezésül állandó kiállítás és tárlat fogadná az
érdeklődőket a Szántóföld úti tábor területén, kihasználva a
kisebb és nagyobb fedett faházak jó állapotát,
majd a sportpálya területét!
Készen állok szakmai munkámmal és hozzáállásommal segíteni egy
Zöld Pont és egy Sport Pont Iroda nyitását!
Nagyon örülnék, ha minimum két évre lehetőséget kapnék ennek a
programnak a kivitelezésére!
Célom, hogy a l eendő első osztályos gyermekek, akik az idei tanévben
kezdik el iskolába járásukat,
kiemelten kaphassanak tájékoztatást arról, milyen környezetben
élnek családjukkal!
Kérem, keressenek, beszélgessünk a kerület helvi értékek
védelméről!

Tisztelettel: Muraközy Lajosné
Atlétika sportoktató - kölyökatlétika
Mobil elérhetőség: 06 20 8079 865

edző
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Tisztelt Hajdú László Polgármester Ur!
Szeretném támogatását kérni a sportprogram-modell
levezetéséhez!
/2017. szeptember-2018. szeptember/
A kerületünkben átlagosan 6500 tanuló él, őket szeretném megnyerni egy
közösségszervezésű ,- fejlesztésű programba, e2" következetes, egymásra
épülő modellben!
Kerületünk környezet- és családbarát erősségét építeném fel Rákospalotán,
Pestújhelyen, és Ú jpalotán!
Értéket teremthetünk és védhetünk egyben!

Egyedülálló sportprogram elindítása egy éven keresztül lehetősége t adna a
ke rül eti gyerekek mozgáskészségének fej lesztéséhez, és ke llő motivációt
nyújtana a hosszú távú sportolásuk.hoz!
Szeretném továbbra is bevonni a Páskomligeti kise rdő területeit, vo lt
szerencsém megtapasztalni milyen vonzerej e van egy mezei futás,
akadályverseny eseményének rendezésére!

A sportprogram olyan rendezvényeket szervezne a gyerekeknek, amelyek a
kerület minden részében bemutatná a sportolásra alkalmas közterületeinket,
parkj ainkat, majd a tehetségesebbek a létesítménveinkbe és a műfüves
sportpályákra kihelyezett edzésekre járhatná nak oktatói kísérettel.
/e lengedhetetlen a versenyző i felkészítéshez a szabályos, kimért pálya
megismerése!/

Kialakulhatnának a „sportparkok", és így a gyerekek sportolásra
ösztönzését la kókörnyezetükben valósítanám meg!
Nem mellékesen megjegyzem, hogy generációkat lehetne együtt sportoltatni
a programban, hiszen a „ lee ndő sportparkok" megfelelő te rületűek ahhoz,
hogy többen végezhessenek gyakorlatokat.
/Ezt a programot szívesen levezetném a 60+ idősebb korosztá ly szá mára Levendula-program is, ill. a kísérő sz ülők és kisebb, óvodás korú
gyermeke k is gyakorolhatnának ugya nazon idő alatt, míg nagyobb, iskolás
gyermeküket oktatjuk!/
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A sportprogram éves költségvetése kb.:
- 3 fő sportoktató alkalmazása /minimálbér/fő - év/ - személyi költség,
kb. - 4.500.000.-Ft.
- meghívott edzők, oktatók tiszteletdíj a /alkalmanként kerül kifizetésre/
kb.-.500.000.- Ft.
- sporteszközök vásárlása, és azok tárolására bérelt helyiségek költsége,
kb.- 1. - 2.000.000.- Ft.
- póló és sportruházat kiosztása /versenyeken való egységes fe lszerelés
biztosítása/
kb.-.400.000.- Ft.
- megfelelő engedélyek kikérése a közterületek, parkok használásához,
kb. - /ez bizonytalan összeg, lehet ingyenes is/
- nyomdai szórólap megrendelések költsége,
kb.- 400.000.- Ft
- bemutató-film készítése a sportágválogatott gyerekekről /edzésfelvételekreklám-marketing célra/
kb.- 200.000.-Ft
- buszbérlés kö ltsége a kirándulások alkalmával
kb.- 400.000.- Ft
- táborozási támogatás,
kb.- 600.000.- 1.600.000 Ft /létszámtól függő tétel!/

Összesen kb.: - 10.000.000.- Ft
A sportprogram modell négy alkalommal rendezne
bemutatókat és versenveket egyben.
Ezeken a napokon azok a gyerekek, akik még lelkileg nem fel készültek a
versenyzésre, elvárás nélkül is megpróbálhatják a sok sportág megismerését, és
azon társaikat látva, - akik viszont versenyre jelentkeztek, fellelkesedhetnek, és
majd esetleg megmérettethetik magukat ugyanezen a napon. Kifejezetten a
szorongó lelkű gyermekek oldódnának fe l ezeken a rendezvényeken, hiszen
lehet, hogy pont emiatt nem választották ki őket a testnevelők a diáko limpiaiilletve több versenyeken való részvételre, nem tudták tehetségüket még igazán
megmutatni.

A bemutatók és versenyek időpontjai:
1. 2017. október
2. 2018. március
3. 2018. április
4. 2018. június
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A XV. kerület több parkjában lenne megrendezve, ugyanazon
pályák felállításával!
Lehetséges helyszínek: Árendás-köz, Kőrakás park, Kavicsos-köz, Nádastó
park, Sárfű utcai park, Kozák tér, Pestújhelyi tér, Széchenyi tér, Szántóföld
út, Vácrátót tér, stb., illetve mint említettem partnerek lehetnek az iskolák
pályái is és a kerületi létesítmények és természetesen a játszóterek
környéke.
/Ábri László ISK Igazgató Úrral beszéltem és egyeztethetőek a
sportpályák, táborok használhatóságának időpontjaisportágak toborzó központjait alakítanám ki, sportirodákat szeretnék
működtetni, létrehozni!/
Legyenek ők a kerületi sportágválogatottak!
Kérem, építsék be ezt a költséget a sportkoncepció alapjaként, mert
meghatározó lehet a kerületi gyerekek sportolási szokásának
megváltoztatásához, mint tudjuk, igen kevesen /az első osztályos iskolások
létszámából kiindulva - sportolásuk a tanév végére sem emelkedik 25°/o
fölé!/ járnak rendszeresen egyesületekbe sportolni!
/Részletesebb, kidolgozott ütemtervet is készítettem, csatolom egy másik
dokumentumban!/
Tisztelettel: Muraközy Lajosné - Atlétika sportoktató

a(z) . . . - .. .120 16. ikt. sz. e lőterjesztés 2. mellékl ete

Sportprogram modell
1. A sportprogram célja:
1. Óvodás és iskolás gyermekek felmérése
2. Tehetségkutatás
3. Tudatos kiválasztás, ajánlás a megfelelő sportágra, segíteni a

szülőket

1./a - A felmérés vizsgálata jelentős mértékben segíti a legmegfelelőbb
sportág kiválasztását.
2./a - A programban résztvevő gyermekek képzése az életkor, élettan
fejlődésszakasz figyelembevételével, megfelelő szakmai koncepció alapján
2/b - utánpótlás nevelő bázis megteremtése, segítve ez által a kerületekben,
városokban működő sportegyesületek szakosztályainak munkáját,
3./a - Tervszerűen alakítani és nyomon követni a gyermekek
telj esítőképességét és készségét
( fizikai, pszichikai, pedagógiai, és életmódra kiterjedően) , hogyan jutnak el a
játéhoz való szoktatástól, tanulásain keresztül az egyéni és csapatsportágban
történő teljesítésig.
2. A kiválasztás menete - edzéslevezetés:

A sportprogram-modell különlegessége, hogy l ehetővé teszi a jól szervezett
képzésben
résztvevő gyermekeknek, az alkatuknak, izomzatuknak, mentális
hozzáállásuknak legmegfelelőbb sportág kiválasztását.
Előkészítő fázis:

1. Ajó légkör és ajátéköröm megteremtése

2. Az atlétika, mint alapspo11ág, kiemelt szerepének hangsúlyozása
3. Mentális képzés
1/a - Az alkalmazott játékok gyakorlásával a technikai készségek is
fejlődnek

/bemelegítéskor a gimnasztikai gyakorlatok tanítása játékosan/
2/a - Meghatározó szerepe van az edzésmódszerben az atlétika
mozgásanyagának
- helyes futás megtanítása (kezek és lábak összehangolása), - futótechnika
- ügyesség fejlesztése
- dinamika
- ritmusgyakorlatok
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- lazaság
- erőgyakorlatok
3/a - Ez a program segít megvalósítani a mentál is képzést.
A mozgások összerendezettsége, a mo zgástanulás fontos feltétele az
idegrendszer fej lettsége és
kiegyensúlyozottsága:
a siker ill.etve kudarc elviselése
a fáradtság, fi zikai fájdalmak tűrése
- hibajavitásnál fi gye lmeztetés
- dicséret, jutalmazás, /elkerülhetetlen lelkiá llapotok a sportolónál/

Második fázis: sokoldalúság - motiváció
- A fokozatosság elvét betartva, több sportág szakedző inek, oktatóinak
segítségével
bemutató edzések szervezése, levezetése, gyakorlása
- A program ebben a szakaszában megvalósulhat a megfe lel ő
mozgáscselekvések megtanulásával a gyermekek adottságának
ki bontakoztathatása.
- Az életkori sajátosságokat úgy kell beépíteni az edzésmunkába, hogy a kitű zött
célokat a gyermekek telj esítsék.
- Konkrét képzés i, és nevelési feladatra van szükség, hiányosságok nélkül.
- Fokozatosan erősödik csontrendszerük és általános teherbíró képességük

3.

Edzőtábor-csapa tépítés:

A program azon idősza kaszaiban amikor az óvodák és iskolák tanítási
szünetet tartanak, megszervezzük az egész napos felügyeletet. /napköz is
tábor formája/
Ebben a korban jell e m ző a nagy mozgásigény, de fi zikailag nagyon
fáradékonyak,
a hosszú ideig tartó terheléseket nem viselik el.
Programok a tábor ideje alatt:
- Ez a l egke dvezőbb időszak arra, hogy bemutathassák az eddi gi
fej l ődés üket

a szül őknek, nevelőknek, a megrendezésre kerülő j átékos ügyességi
versenyek
és tornagyakorlatok során
családi versenyek, események rendezése, ösztönözve a szülőket is a
rendszeres sportolásra
aktív és rég i ismert sporto lók meghívása, fe lkérve őket
élménybeszámolóra
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-

szabadid ős

tevékenységek (filmvetítés, kreatív játékok)
kirándulás, séta a kerületek, városok erdeiben, ahol több lovardánál
megengedik az állatsimogatást

Végső cél:

-

a technikai gazdagodás,
fej lődés a játékszemléletben,
- versenyzővé válás az é lvonalban az egyéni képzés alkalmazásával,
később helytállás az élvonalban.
Egészségvéd ő, életmódformáló, preventív, rekreációs szerepe, a programnak
együttes hatása
A gyermekek fej l ődésében mutatkozik meg., nagyon jó alapot kapnak az
eredményes, sikeres élet kialakításához.

4. Sportpálya, sporteszközök, sportszerek, sportfelszerelések
szükségesek!
A sportprogram-modell több lépcsős, tervezett lebonyolításához
elengedhetetlenek
a megfelelő sporteszközök és sportszerek megléte, ennek hiányában be kell
szerezni :
- különböző labdákat (egyszerű gumilabda, tornalabda)
- foc i-, kézi-, kosár-, és röplabda
- különböző ütők (tenisz, tollas) és hozzávaló labdák
- karikák és ugráló kötelek,
- zsámolyok,
- tornaszőnyeg ( l ehetőség szerint tatami, küzdősportok gyakorlásához is
használva)

