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 „A sport a játék alatt tanítja meg az embert, rövid idő alatt a legfontosabb polgári 

erényekre: 

az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a 

tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút 

tisztességre és mindenekelőtt a "fairplay", a nemes küzdelem szabályaira" 

Szent-Györgyi Albert 

 

 

I. BEVEZETÉS 
 

A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: „Sport minden olyan fizikai 

tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erőnlét 

fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése vagy különböző szintű versenyeken 

elérendő eredmények céljából." 

 

Magyarország Alaptörvénye XX. cikke alapvető jogként fogalmazza meg, hogy mindenkinek 

joga van a testi és lelki egészséghez. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja - többek 

között - a rendszeres testedzés biztosításának lehetősége. 

 

Medgyesegyháza Város Középtávú Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az abban 

rögzített irányelvekkel orientálja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az 

önkormányzat, az oktatási intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek egymást 

kiegészítő tevékenységét. 

 

A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon 

feladatokat, amelyeket az Önkormányzat - mindenkori költségvetése adta lehetőségének 

függvényében - döntéseiben a testnevelés és a sport területén iránymutatónak tekint. 

 

A koncepció egyik kiemelt célja, hogy a testnevelés és a sport területén működő szervezetek, 

egyesületek számára a működéshez megfelelő tervezhető környezet teremtődjön városunkban. 

 

A koncepció másik kiemelt célja a lakosság egészséges életkörülményeinek biztosítása és 

javítása valamint a sportolás lehetőségének alapvető megteremtése. 

 

A koncepció elismeri, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a 

rekreáció fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport 

jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében, fizikai fejlesztésében, a jellem és 

személyiség formálásában. 

 

I. 1. Jogszabályi háttér 

 

• Magyarország Alaptörvénye:  

 XX. cikk 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított 

élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való 

hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a 

sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 

biztosításával segíti elő. 



 

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 

1. településfejlesztés, településrendezés; 

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 

való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak 

és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 

kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 

elnevezése; 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások; 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának 

biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 

6. óvodai ellátás; 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 

8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások; 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, 

valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 

ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás 

(csatornaszolgáltatás); 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi 

közfoglalkoztatás; 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét 

is; 

15. sport, ifjúsági ügyek; 

16. nemzetiségi ügyek; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 

19. hulladékgazdálkodás; 

20. távhőszolgáltatás." 

 

•  2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről (2012. 09. 01.től hatályos) 

27. § 

(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol 

közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt 

testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi 

tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján 

sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és 



a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet 

keretei között szervezett edzéssel váltható ki. Az iskola a kötelező tanórai 

foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezéséről. 

(12) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör 

működését. Az iskolai sportkör feladatait - az iskolával kötött megállapodás alapján - 

az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri 

foglalkozások megszervezéséhez -sportágak és tevékenységi formák szerint 

létrehozott iskolai csoportonként - hetente legalább kétszer negyvenöt perc 

biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző vagy a sport területén 

képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 

szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember is 

vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás pedagógiai 

továbbképzésben vett részt." 

 

•  2004. évi I. törvény a sportról 

„Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test 

művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet 

értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént 

és közösséget erősítő értékeit. 

Magyarország sportnemzet, amely e törvénnyel is tiszteleg azon tagjai előtt, akik 

tevékenységükkel dicsőséget, elismerést és megbecsülést szereztek hazánknak. Az e 

törvényben meghatározott célok megvalósítása biztosítja továbbá azt, hogy 

Magyarország sportoló nemzetté is váljék. 

A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, 

az egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. 

A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az 

egyén testi és lelki egészségét. 

A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a 

versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a 

munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén 

közösségért viselt felelősségét. 

Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van 

a sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, a 

szabadidő eltöltéséről, a diák-, főiskolaiegyetemi sportról, a fogyatékkal élők 

sportjáról vagy az egészség megőrzéséről van szó. 

Magyarország Országgyűlése elfogadja az Európai Sport Chartát, és sportról szóló 

törvényét azzal összhangban az alábbiak szerint alkotja meg." 

 

„55. § (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és 

sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről 

szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai 



sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek 

feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket. 

(3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl 

sportszervezési feladatai körében: 

a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének 

alapvető feltételeit, 

b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és 

továbbképzésében, 

c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, 

illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását. 

d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi 

sportkapcsolatokban, 

e) ellátja a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi 

feladatokat, 

f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal 

kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében, 

g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek 

biztosításában. 

(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén -adottságainak 

megfelelően - ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat. 

(5) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a 

sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport 

állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban részesülnek. 

(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi 

önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a 

sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a 

költségvetésükből a sportra fordítandó összeget." 

 

•   1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 

„10. § (1) A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási 

intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai 

életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, 

sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően 

alakítsák ki." 

 

 

További kapcsolódó jogszabály: 

 1996. évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének 

rendezéséről 

 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet a sportorvoslás szabályairól és a 

sportegészségügyi hálózatról 

 166/2004.   (V.  21.)  Kormányrendelet  az  állami sportinformációs rendszerről 

 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet a sport területén képesítéshez kötött 

tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről 

 54/2004. (III. 31.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról 

 16/2004.   (V.   18.)   OM-GYISM   együttes   rendelet   az iskolai sporttevékenységről 

 

 

 

 



II.    ALAPELVEK, IRÁNYELVEK 
 

A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az egyetemes 

kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő 

eltöltésének társadalmilag is hasznos módja, amely sportegyesületek, sportági 

szakszövetségek, sportszövetségek, és egyéb sportszervezetek keretében folyik. Az iskolai 

testnevelés kötelező jelleggel a nevelési és oktatási intézmények feladata. A sport jelentős 

szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában és 

hozzájárul a testi-lelki jóléthez. 

 

A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges alkotó 

eleme. A sport, a mozgás a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és 

teljesítőképesség fokozásának egyik leghatásosabb eszköze. Jelentős szerepet játszik a sport a 

testi nevelés személyiségfejlesztő hatásában, amely elengedhetetlen a felnőtté válás, a 

szocializáció, és az egészséges érett személyiség kialakulásának folyamatában.  

 

A szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség megtartásának, és újratermelésének 

természetes eszköze, amely életkortól, és nemtől függetlenül űzhető. A szabadidősport 

alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális, emberi kapcsolatok ápolására és annak 

megtartására. 

 

A verseny- és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, 

ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős 

szerepet játszik a hazafias érzelmek és a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Egyfajta 

természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is. 

 

A sportoláshoz való jog az állampolgárok - alkotmány által biztosított - alanyi joga. 

 

A nevelési - oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait, a 

lakosság szabadidő sportja a munkaképesség, a fizikai fittség karbantartásának egyik 

leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. 

 

A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata, minta és motiváció a rendszeres testedzéshez. 

 

A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggő és egymásra ható egészet 

képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati és 

társadalmi feladat. 

 

Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet lényegi 

jellemzői.  

 

Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, és 

értékeinek megfelelő támogatást nyerjen. A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport 

szervezettsége, az egymásra épülő versenyrendszer működőképessége. 

 

A városi sportkoncepció alapelvei: 

 az óvodai és általános iskolai testnevelés minőségi fejlesztése, a diáksport szervezettebbé 

tétele. 

 az óvodai és általános iskolai testnevelés létesítményi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, 

bővítése  



 az egyre nagyobb igénnyel jelentkező gyógytestnevelési rendszer kialakítása, 

esélyegyenlőség biztosítása 

 a minőségi versenysport fejlesztése, 

 a szabadidősport irányításának, feltételrendszerének és szervezeti felépítésének 

megszervezése, megteremtése, 

 a város tulajdonában lévő sportlétesítményeknek, a mai gazdasági élet igényeinek 

megfelelő hasznosításának, fejlesztésének megvalósítása. A létesítmények funkciójának 

megtartása, fejlesztése önkormányzati támogatás és a pályázati források mind szélesebb 

kihasználása, 

•  a lakosság és a civil szervezetek ösztönzése a sportolásra és figyelemfelhívásuk annak 

fontosságára, 

•  a sporttevékenység, mint kapcsolatformáló eszköz felhasználása a városon belüli 

valamint a térségi és testvér-települési kapcsolatok létrehozásában és ápolásában. 

 

 

III. ÁLTALÁNOS HELYZETÉRTÉKELÉS 

 

Ma minden társadalmi fórum elismeri a testnevelés és a sport fontosságát, az ifjúság 

egészségmegőrzésében és nevelésében betöltött szerepét, azonban minderre egyre szűkülő 

anyagi források állnak rendelkezésre, az ágazat valamennyi szereplője, így az Önkormányzat 

számára is. 

 

A gyermekek edzettségi, egészségi állapota az utóbbi időben tovább romlott, a rendszeresen 

sportoló fiatalok száma, az iskolai testnevelés presztízsével együtt csökkent, míg a 

mozgásszegény életmódot folytatók száma jelentős növekedést mutat. 

 

A lakosság szabadidősportjában, a rekreációs tevékenység keretében rendszeres testedzést 

folytatók köre elsősorban gazdasági és társadalmi okokból szűkült, ugyanakkor megjelent egy 

viszonylag szűk réteg, amely felismerve a rendszeres sportolás jelentőségét, beépítette azt 

mindennapi programjába és anyagilag is kész áldozni rá. 

 

A testedzést, az egészséges életmód megvalósítását kiszolgáló városi sportlétesítmények, 

sportpályák, játszóterek, parkok száma valamelyest növekedett, de a korábbi létesítmények 

állapota romlott.  

 

Medgyesegyháza Város sportfejlesztési programja célkitűzéseket fogalmaz meg a diák-, 

szabadidő és versenysport tekintetében az alábbiak szerint: 

 

- Az önkormányzat folyamatos feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a mozgás-

gazdag életmód iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében továbbra is fokozott 

figyelmet kell fordítani az óvodai és az iskolai testnevelés, valamint 

sporttevékenység személyi, tárgyi és létesítményi feltételei megteremtésére és 

fejlesztésére. 

- A sportolási lehetőségek bővítése és megfelelő szintű biztosítása. 

- Sportrendezvények megszervezésének támogatása a város, térségi és testvér-

települési kapcsolatok kialakítása, ápolása érdekében. 

- A szabadidősport a gyermek és ifjúsági versenysport koordinálása, szervezése 

fontos feladat valamint a város tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú 

ingatlanok működtetése és karbantartása ugyancsak önkormányzati cél. 



- A lakosság érdeklődésének felkeltése a sport jótékony hatásaira és a sportolás 

lehetőségeire. 

 

Jelenleg Medgyesegyháza legjobban kihasznált sportlétesítménye a Sportcsarnok, illetve 

további sportolási lehetőségeket biztosít a Városi Uszoda és a Sportpálya, illetve a város 

közterületei és játszóterei.  

 

IV.    A SPORT EGYES TERÜLETEINEK HELYZETE, LEHETSÉGES 

FEJLESZTÉSI MÓDJAI 
 

Alapvető feladat, hogy az Önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területeit előnyben 

részesítse: 

 óvodai nevelés 

 oktatási intézmények sportja 

 szabadidősport, 

 fogyatékossággal élők sportjának, 

 utánpótlás-nevelés, 

 a versenysport feltételeinek támogatása. 

 

IV. 1.) Óvodai nevelés  

 

1. Helyzetelemzés 

 

Az óvodai testnevelés során a kisgyermek először találkozik megtervezett, egységes 

intézményi rendszerben végzett testneveléssel. A különböző szakirodalmak alapján az ember 

3-12 éves kora között gyűjti a legtöbb tapasztalatot, a legmaradandóbb élményeket 

mozgáskultúrájának kialakításához. Az óvodai mozgásfejlesztés nagyon fontos az életkori 

sajátosságoknak megfelelő motoros képességek kialakítása szempontjából. 

 

Medgyesegyházán az önkormányzat által fenntartott óvoda, a Varázserdő Óvoda működik. Az 

óvoda egy központi telephelyen (5666 Medgyesegyháza, Hősök u. 2) és két további 

telephelyen (Bánkút, Kossuth u. 10; Medgyesbodzás, Széchenyi u. 10., amely telephely 

várhatóan 2012. nyarán megszűnik). 

 

A központi telephelyen 5 csoportszoba, a telephelyeken Bánkúton 1, Medgyesbodzáson 2 

csoportszoba működik. A központi telephelyen tornaszoba áll a gyerekek rendelkezésére, de 

mérete kicsi és egyéb feladatok ellátására is használja az óvoda.  A szabadtéri játéklehetőség 

főként az udvari játékokkal felszerelt óvodaudvar, illetve az óvodától nem messze található 

városi játszótér igénybevételével valósul meg.  

 



A telephelyek közül Medgyesbodzáson szintén van tornaszoba, viszont Bánkúton nincs. Ott a 

mozgást az udvaron és a csoportszobában oldják meg. 

 

Az intézmény eszközellátottsága mind a mennyiségi, mind a minőségi jellemzők tekintetében 

javuló tendenciát mutat. Az óvoda egyre korszerűbb és biztonságosabb játék-, és 

sportszerekkel bővíti eszköztárát, viszont az udvari játékok jelentősen avulnak, ezért azok új, 

szabványos eszközökre történő cseréje fontos lenne. 

  

Az óvoda a nagycsoportos gyermekek vízhez szoktatása érdekében rendszeres 

foglalkozásokat szervez a Városi Uszodában.  

 

Évtizedes múltra tekint vissza a Családi délután nevű sportnap, ahol a gyermekek és a szülők 

közösen vesznek részt vidám, játékos sportversenyeken a városi sportcsarnokban. Ugyancsak 

évtizedes hagyományként minden nevelési évben egy alkalommal a gyermekek és a szülők 

közös kerékpáros kiránduláson vesznek részt, amelyen a gyermekek nagy része megjelenik 

szüleik kíséretében és piknik jelleggel egy napot a szabadban töltenek.  

 

A Városi Gyermeknapon szintén mozgásos-játékos feladatokat végeznek a gyermekek a 

szüleikkel együtt az iskola és a Kossuth téri játszótér és park területén. 

 

2. Az óvodai fejlesztés feladata, irányai 

 

A Varázserdő Óvoda Nevelési Programja meghatározza az óvodai nevelés általános feladatait, 

melyek az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteit kielégítik. Ezen belül az egyik 

kiemelt feladat az egészséges életmódra nevelés. Az egészséges életvitel igényeinek alakítása 

ebben az életkorban (melyet az erőteljes testi fejlődés jellemez) kiemelt fontosságú. 

 

A fentiek alapján fontos: 

1. a gyermek mozgásigényének kielégítése 

2. a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése 

3. a gyermek testi képességei fejlődésének segítése 

4. a gyermek egészségének védelme, edzése 

5. az egészséges életmód, egészségmegőrzés szokásainak alakítása 

6. a fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

biztosítása. 

 

Az óvodáskorú gyermekek mozgásigénye nagy, így az adott feladatok nem megterhelőek 

számukra. A heti egy tornafoglalkozás, a mindennapos torna, a mozgásos játékok, a 

mozgáskotta alkalmazása fejlesztik a testi képességeket, a természetes mozgást, melyek 

előkészítik a gyermekeket az iskolai sportolásra, tornára. Hozzájárulnak a harmonikus, 

összerendezett, fegyelmezett nagy és kismozgások kialakulásához. 

 

Az intézményben a tornaszobában és a füves nagy udvarokon a tornának, a játékos 

mozgásnak, eszközökkel és eszközök nélkül spontán vagy szervezett formában az óvodai 

nevelés minden napján lehetőséget biztosítunk. 

 

A gyermekek ügyességének, állóképességének, erejének fejlesztésére jó lehetőség az 

óvodákhoz közeli játszótér kihasználása. A különböző szociális hátrányokból eredő 

hiányosságokat pótolják a különböző óvodai programokkal, projektekkel, pl.: vízhez 

szoktatás, sportvetélkedő, családi délután. Tudatosan fókuszálnak a H.H, a H.H.H gyermekek 



és szülők bevonására. Az óvodába járó gyermekek szüleinek lehetősége van, hogy óvodán 

kívüli sportolásra, labdarúgásra, úszásoktatásra, a nagycsoportosokat ingyenes néptánc 

oktatásra írassák gyermekeiket. Lehetőségek szerint részt vesz az óvoda olyan 

megmozdulásokban, ahol a város, iskola szerveznek különféle sportnapokat. 

Célkitűzés: 

- Az óvodában lehetőség van megfelelő szakember bevonásával speciális 

gondozó prevenciós és gyermek egyéni képességeihez igazodó mozgásos terápiás 

fejlesztésre.  

- A gyermekek sokoldalúbb mozgáskultúrájának fejlesztésére szükség lenne 

több udvari és termi eszközre, sportszerekre, amelyek ezt a célt szolgálják. 

- Nagyobb méretű tornaszoba kialakítása 

- Óvodaudvar területének lehetőség szerinti növelése 

- Óvodai közlekedési tanpálya kialakítása 

- Szabványos udvari játékok beszerzése, az elavultak selejtezése 

- Labdajátékokra alkalmas burkolt játéktér kialakítása 

 

IV. Iskolai nevelés, diáksport  

 

1. Helyzetelemzés 

 

Az iskolai sport magában foglalja az oktatási és nevelési intézmények tanulóinak testnevelési 

és sporttevékenységét, a tanórai és a tanórán kívüli, iskolában végzett sporttevékenységet 

éppúgy, mint az iskolán kívüli keretekben végzett testgyakorlást, testedzést és játékokat, 

túrákat, táborokat, mozgásos alkalmakat. Fontos a tanulók egészségének megőrzése, biológiai 

fejlődésük elősegítése, ennek részeként sportos életmódra, rendszeres fizikai aktivitásra 

nevelésük, továbbá a rendszeres sportolás és versenyzés iránti igényük felkeltése. 

 

Városunkban egy iskola működik, amelynek fenntartója a jogszabályok alapján a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ, viszont az üzemeltetést  - beleértve az épületek fenntartását és a 

működési feltételek biztosítását - továbbra is az önkormányzat végzi.  

 

Személyi feltételek: 

 1 fő testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő 

 2 fő testnevelés szakos tanár 

 2 fő tanító, testnevelés spec. koll. 

A napközis csoportvezetők is végeznek játékos mozgásfejlesztést. Szakszerű 

gyógytestnevelés szolgálja a résztvevő tanulók testi, fizikai állapotának a javulását.  

 

Tárgyi feltételek: 

 

 

1 db Sportcsarnok négy öltözővel, 20x40 méteres kézilabda pályával az iskola területén, de a 

Medgyesegyházi KÉSZ Kft. üzemeltetésében. Alkalmas: kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, 

röplabda, tollaslabda, asztalitenisz sportágak, küzdősportok, testépítés, talaj és szertorna és 

egyéb teremben űzhető sportok végzésére. 

 



 
 

 1 db 30x15 m-es szabadtéri aszfaltos sportudvar (kosárlabda, szabadtéri sportok) 

 

 

 
 

 Jókai utcai telephelyen csupán füves udvar áll rendelkezésre. 

 

A sportcsarnok használatában elsőbbséget élvez az oktatási intézmény, ezért tanítási időben a 

testnevelés órák helyszínéül, délután tömegsport foglalkozások és iskolai versenyek 

színhelyéül szolgál.  

 

Az iskolai használaton kívüli időben a településen működő sportegyesület szakosztályai 

térítésmentesen tarthatják itt az edzéseiket, illetve a szabad időpontokban az üzemeltető 

bérbeadás útján egyéb felhasználók számára bérbe adja sportcélokra. 



 

A sportfoglalkozásokhoz (kötelező és szabadon választott) az iskolán kívüli városi 

sportlétesítményeket is használják a gyermekek. A sportpályán testnevelés órák (atlétika, 

kültéri labdajátékok, versenyek) lebonyolítására, az uszodát a testnevelés órák keretében 

szervezett úszás oktatás során, valamint gyógytestnevelési foglalkozások alkalmával. 

 

Az intézményben az iskolai sportkörnek - a magántanulók kivételével - minden tanuló tagja. 

 

Az iskolában a mindennapos testnevelés a hatályos jogszabályok szerint van megszervezve. 

 

Célkitűzés:  

- A mindennapos testnevelés fokozatos bevezetéséből adódó helyigény 

kielégítése, különös tekintettel a téli időszakra. 

- A tanulók életében központi helyet foglaljon el a mozgás, felnőtt életükben is érezzék 

ennek szükségességét. Ismerjék meg a sportágak minél szélesebb körét, szeressék és 

műveljék a sport valamelyik ágát. 

 

 

A mindennapi testedzés kötelező és szabadon választható foglalkozásai 

 

A tanulók számára a mindennapi testedzést kötelező és szabadon választható foglalkozásokon 

biztosítja az iskola az alábbi keretek között: 

A) Délelőtti foglalkozások: 

 általános iskolában kötelező testnevelés óra 1-2-5 osztályban heti 5 óra, a többi 

évfolyamon heti 3 óra 

 könnyített testnevelés (a testnevelő tanár vezeti az orvosi igazolás figyelembe 

vételével) 

 gyógytestnevelés foglalkozásra azok a tanulók járnak, akiknek ezt a gyermekorvos 

szakorvosi vélemény alapján javasolja (gyógytestnevelő tanár tartja) 

B) Délutáni foglalkozások: 

 délutáni tömegsport órák 

 gyógytestnevelés 

 

A mindennapi testnevelés lehetőségei tanórán kívül 

 

A) A napközis csoportokban a napközi ideje alatt játékos, mozgásos, egészségfejlesztő 

foglalkozás minden nap tanári felügyelet mellett. Ezek a foglalkozások az időjárási 

viszonyoknak megfelelően lehetőleg a szabadban tartandók. A tanítók és napközis 

csoportvezetők az egészséges testtartás, légzés, és keringés érdekében naponta igyekeznek 

megmozgatni csoportjaikat. 

 

Cél: a tanórákon szellemi koncentrációban elfáradt gyerekek felfrissítése, fizikai aktivitásuk 

fokozása, az örömteli közös játék biztosítása. A csoportkohézió nő az együtt végzett mozgás 

révén. A tanulók együttműködése, együttdolgozása fejlődik a tanórán kívül végzett 

tevékenységben is. A különböző mozgáskészségű és aktivitású gyerekek segítik, motiválják 

egymást a foglalkozás során, mellyel toleranciájuk is nő. 

 

B) A felső tagozaton a mindennapos testnevelés megvalósítása érdekében a délutáni 

tömegsport órákon történik. 



C) A sportfoglalkozásokhoz (kötelező és szabadon választott) az iskolán kívüli városi 

sportlétesítményeket is használják. Az uszodát egész tanév folyamán használják 

testnevelés órákon, valamint a sportpálya létesítményét is. 

D) A délutáni sportfoglalkozásokat a tömegsport keretében szervezik. Ezeken a 

foglalkozásokon az iskola minden tanulója részt vehet. 

E) A tömegsport foglalkozásokon (az előre meghirdetett házi versenyekre és egyéb 

sportfoglalkozásokra) az iskola biztosítja, hogy a tanulók testnevelő tanár felügyelete 

mellett valamennyi tanítási napon, igénybe tudják venni a sportcsarnokot vagy jó idő 

esetén a sportpályát. A szaktanárok által tanév elején meghirdetett szakkörökre a 

foglalkozást vezetőnél lehet jelentkezni. A jelentkezők október végéig eldönthetik, hogy 

egész tanévben kívánnak-e járni az adott foglalkozásra.  

 

Sportolási lehetőségek az iskolai tömegsport foglalkozásokon: 

 szivacskézilabda 1-4 évfolyam 

 kézilabda (fiú, lány) 5-8 évfolyam 

 intézményi Bozsik-program (labdarúgás) 

 egyesületi Bozsik-program (labdarúgás) 

 tájfutás  

F) Az iskolai alapítvány által szervezett kerékpártúrák közvetlen környezetünk természeti és 

kulturális értékeinek felkeresésére szolgálnak. Az iskolai kirándulások alkalmával 

távolabbi régiók megismerése érdekében hegymászást, barlang túrákat stb. szerveznek.  

G) Házibajnokságokat, játékos sportvetélkedőket tartanak egész tanévben. 

H) Önszerveződő csoportoknak minden évben házibajnokságokat szerveznek labdarúgás 

valamint kézilabda sportágakban. A tömegsport egészség-, és személyiségfejlesztő hatását 

még tovább erősítik a sportversenyek, melyeknek igen komoly hagyománya van az 

iskolában. 

 

IV. 3. Szabadidősport 

 

A lakosság, és ezen belül az ifjúság egészségi-, edzettségi állapota rossznak mondható egész 

Magyarországon beleértve Medgyesegyházát is, melynek alapvető oka a mozgásszegény 

életmód, a számítógép uralta világ. A gyermekek nagy része otthon a számítógép előtt tölti 

szabadidejét, a sportolás helyett. 

 

A Magyarországon születő gyermekek várható életkora a jelenlegi statisztikák alapján a 

legrövidebbek közt van Európában. Ennek egyik oka a tanulók egyoldalú (főként szellemi) 

túlterhelése, ami a még mindig magas napi tanóraszámokkal párosul. Az új neveléspolitikai 

irány, a mindennapos testnevelés egyfajta kiutat jelenthet a fizikai állapot javulása felé. Az 

igazán fejlett testkultúra azokban az országokban alakulhat ki, ahol a gazdasági feltételek 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság magas életszínvonalának megléte következtében több 

időt és pénzt fordítsanak szabadidejük sportolással való eltöltésére. Ezek a feltételek 

Magyarországon is egyre inkább fejlődő tendenciát mutatnak, így várható, hogy egyre többen 

kapcsolódnak be a városban működő szabadidős létesítmények és programok rendszerébe. 

 

A rekreációs sportok nagymértékben hozzájárulnak a társadalom munkaképességének 

megőrzéséhez, illetve újratermeléséhez, így fontos annak támogatása. A szabadidősport tehát 

kétségtelenül rendelkezik gazdasági haszonnal főként, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a 

szabadidősport fejlődése újabb és újabb vállalkozások beindítását idézi elő. 

A lakosság számára elsősorban a Sportcsarnok és a Városi Uszoda sportszolgáltatásai, 

valamint a versenysport területén a Medgyesegyházi Sportegyesület állnak rendelkezésre. 



Elmondható, hogy a városban működő sportolási lehetőségek köre szűk, csak bizonyos 

sporttevékenységek végzésére van lehetőség. 

 

A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe állítása 

szemléletváltozást igényel. A szabadidősport területén gondoskodni kell a város lakossága 

egészséges életfeltételeinek biztosításáról, a közösségi tulajdon adta lehetőségek minél 

hatékonyabb kihasználásáról. Ehhez kapcsolódóan lehetővé kell tenni az önkormányzati 

tulajdonban lévő sportlétesítmények, a sportcsarnok, a sportpálya lakosság számára történő 

hétvégi, tanítási szünidei minél szélesebb körben történő igénybevételét. A városnak 

ösztönözni kell a különböző szabadidősportok, önfenntartó szerveződések, a magántőkére 

épülő sportszolgáltatások elterjedését. Lehetőség szerint támogatni kell a nagy tömegeket 

mozgósító szabadidősport rendezvényeket, és ezen rendezvények népszerűsítését. 

 

A szabadidősport egyre szélesebb körűvé válása ösztönzi új sportvállalkozások létrehozását, 

amely a város számára is bevételeket jelenthet, továbbá Medgyesegyháza turisztikai 

vonzerejét is növeli. 

 

Medgyesegyháza adottságai lehetőséget biztosítanak a különböző szabadidő sportok űzésére 

(kerékpározás, túrázás, gyaloglás, úszás, futás). 

 

Célkitűzés:  

Fenti lehetőségeket népszerűsítve kell a lakosságot rábírni az egészséges sportolásra. 

 

IV. 4. Fogyatékossággal élők sportja 

 

Külön figyelmet kell fordítani a fogyatékosok sportprogramjainak, sporteseményeinek 

szervezésére, lehetőleg e  réteget is megnyerni a  Az önkormányzat célul tűzte ki valamennyi 

sportlétesítmény akadály-mentesítését. 

 

IV. 5. Utánpótlás-nevelés 

 

Az Önkormányzat felelőssége, az utánpótlás korosztály sporttevékenységének támogatására 

biztosítson anyagi támogatást, illetve ennek felhasználást ellenőrizze.  

 

Az utánpótlás-nevelés szempontjai között kell szerepelnie annak a célkitűzésnek, hogy 

eszközrendszerével kiválassza a legtehetségesebbeket és eljuttassa őket az élsport, 

versenysport területére, a kevésbé tehetségeseknek pedig késztetést adjon az egész életen át 

tartó sportos, egészséges életmód folytatására. 

 

Medgyesegyházán a helyi sportegyesület klasszikusan utánpótlás-nevelést folytat, hiszen a 

szakosztályok tagjai, versenyzői az óvodás-általános iskolás és középiskolás korosztályból 

kerülnek ki. 

 

IV. 6. A versenysport feltételeinek biztosítása 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata az anyagi lehetőségeinek függvényében fontos 

célnak tekinti a városban működő versenysport támogatását, mind anyagi, mind pedig 

feltételrendszerének biztosításával, segítségével. 

 

 



Célkitűzés:  

A felnőtt korosztályok versenyzési feltételeinek megteremtése a Sportegyesületen belül. 

 

 

V. SPORTEGYESÜLET 

 

Medgyesegyháza Városban egy sportegyesület működik, a Medgyesegyházi Sportegyesület.  

 

Az egyesületet 1920-ban alapították. Sokáig egyetlen szakosztállyal (labdarúgás) működött, 

majd az 1990-es évektől kézilabda, lovas, majd úszó és taekwon-do szakosztály is alakult. 

 

Jelenleg az egyesületen belül az alábbi szakosztályok működnek: 

1. Labdarúgás (utánpótlás korosztály) 

2.    Úszás 

3. Taekwon-do 

 

Labdarúgó Utánpótlás szakosztály 

 

Az Sportegyesület labdarúgó szakosztályában jelenleg csak utánpótlás korú sportolók vesznek 

részt a munkában, jellemzően az általános iskolában tanuló helyi és közeli településeken lakó 

gyermekek. A labdarúgók a Bozsik Programban, valamint az intézményi Bozsik Programban 

rendezett versenyeken vesznek részt az MLSZ támogatásával. Jelenleg öt korcsoportban, két 

testnevelő-edző irányításával készülnek a gyerekek a versenyekre. 

 

A szakosztályban jelenleg nincs felnőtt labdarúgó csapat, illetve felnőtt játékos. Anyagi okok 

miatt 2011. őszén a felnőtt labdarúgó csapat visszalépett a bajnokságtól, a csapat feloszlott. 

Ez sajnálatos esemény az egyesület, és leginkább a szakosztály életében, hiszen a jelentős 

számú utánpótlás korú tehetséges gyermek előtt hiányzik a példa, valamint megtörik a 

folyamatosság, hiszen a tehetségeket helyi ifjúsági és felnőtt csapatba kerülés reménye nélkül 

nagyon nehéz motiválni.  

 

A város sportszerető lakossága is hiányolja a felnőtt labdarúgást, hiszen évtizedekig a 

medgyesegyházi labdarúgó csapat meghatározója volt a megyei bajnokságoknak, 

mérkőzéseiken hétről-hétre több százan szurkoltak a sikerért. 

 

Az önkormányzat célja az, hogy – nem egyedül felvállalva a labdarúgás finanszírozását – 

lehetőségeihez mérten segítséget nyújtson a felnőtt labdarúgás ismételt elindítására 

Medgyesegyházán. 

 

Úszó szakosztály 

 

Az egyesület úszó szakosztály tagjainak száma 60 fő. Hosszú évek óta kiegyensúlyozott 

munkával, lelkes fiatalok és szülők támogatásával egyre több jó eredmény megszerzésével 

öregbítik Medgyesegyháza jó hírét.  

 

Az egyesület a Városi Uszodában tartja edzéseit, és a kisebb, tanuszodai méretű edzéshelyszín 

ellenére a szabványos medencékben rendezett versenyeken nagyon szépen helyt állnak a 4-18 

éves korú versenyzők, akik úszás mellett a búvárúszás szépségeivel is megismerkednek és 

versenyeznek.  

 



A szakosztály szűkös költségvetésből működik, az önkormányzat támogatása mellett a 

szakosztály tagjai és a szülők jelentős anyagi áldozatot vállalnak a versenyeztetés megoldása 

érdekében, hiszen a szakosztály tagjai a Diákolimpia mellett területi és országos versenyeken 

is rendszeresen, jó eredményekkel részt vesznek. 

 

Taekwon-do szakosztály 

 

Az Egyesület jelenleg működő szakosztályai közül a „legfiatalabb”. 2008-ban alakult a 

szakosztály lelkes helyi küzdősportot kedvelő fiatalok kezdeményezésére. A szakosztály 

tagjainak száma 25 fő körül mozog, akik Rusz István III. danos mester irányításával 

készülnek. Jellemzően a fiatalabb korosztályból kerülnek ki a szakosztály tagjai, akik az 

országos Diákolimpián, valamint hazai sportági versenyeken vesznek részt az anyagi 

lehetőségektől függően. A sportági szövetség szakembereinek értékelése szerint a 

Medgyesegyházai Sportegyesület Taekwon-do szakosztálya a megalakulása óta eltelt négy 

esztendőben a Tiszántúli régió egyik legerősebb bázisává nőtte ki magát.  

 

A szakosztály felvette a kapcsolatot a szerbiai Bajsa TKD Klubbal, így már külföldi 

versenyen történő részvétel lehetősége is adott. 

 

A szakosztály jelentős problémája az eszközfejlesztés szükségessége, mert a megalakuláskor 

beszerzett eszközök elhasználódtak, azok cseréje, pótlása sürgető feladat.  

 

VI. A VAROS SPORTLÉTESÍTMÉNYEI 

 

Medgyesegyházán több helyszínen van lehetőség sportolni, a különböző sportágaknak 

megfelelően. Fedett és szabadtéri sportlétesítmények is találhatóak a városban. A 

sportlétesítmények az Önkormányzat tulajdonában állnak, amelyek tulajdonjogát nem 

szándékozik átadni a sportszervezeteknek, illetve gazdasági társaságoknak. 

Elsősorban a nevelési, oktatási intézmények létesítményellátottsága, adott esetben pályázati 

lehetőségek igénybevételével azok fejlesztése a megoldandó feladat. 

 

Sporttelep 

 



Medgyesegyházán a település központjában, a Sport utcában helyezkedik el. Területe 

összesen közel 10 000 m2, amelyben szabványos, fű borítású labdarúgó pálya, füves 

edzőpálya, aszfaltozott, kombinált kispályás labdarúgó-, kosárlabda-, kézilabda- pálya 

helyezkedik el. A labdarúgó pályával párhuzamosan 800 fő (ülő) befogadására alkalmas 

fedett lelátó, valamint a játéktér mellett, azzal párhuzamosan nyitott lelátó van. A labdarúgó 

pálya körül 6 pályás, vörös salakkal burkolt futópálya van, amely alkalmas magas szintű 

atlétikai versenyek lebonyolítására. A játéktér rendszeres öntözésre kialakított, korszerű 

villanyvilágítással ellátott, esti-, éjszakai mérkőzésekre, versenyekre is alkalmas. A 

sporttelephez minden infrastruktúrával ellátott öltöző, szertár, raktár, büfé, szociális blokk 

tartozik, amely alkalmas a hazai-, és vendégcsapatok, valamint a játékvezetők, sportvezetők 

elkülönített öltözésére, tisztálkodására.  

A sporttelep 2006-ban került felújításra 5.000.000 Ft értékben, mely által a lelátó és a 

futópálya rekonstrukciója vált valóra. A felújítás lehetővé tette, hogy a sporttelep még több, 

még színvonalasabb sporteseménynek adjon helyet. 

A sporttelephez tartozó öltözőt 2012-ben a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 

fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében benyújtott 

nyertes pályázat alapján a Sportegyesület felújított. 

 

Sportcsarnok 

 

 

 



 

 

Medgyesegyházán a település központjában a Luther utcában helyezkedik el. 1991-ben épült, 

majd 2000-ben bővítésre, korszerűsítésre került. Alapterülete összesen 2500 m2, amely 

tartalmazza a korszerű, műanyag pályaborítású, nemzetközi szabványoknak megfelelő, 

kombinálható, esetenként kézilabda-, kosárlabda-, röplabdapályákat. A játéktérhez, attól 

részben szintben, és térben elkülönített nézőtér tartozik, amelyben 800 ülőhely és további 800 

állóhely tartozik. A létesítmény korszerű öltözőket, szertárakat, büfét, szociális helyiségeket 

is tartalmaz. A sportcsarnok világítása televíziós közvetítéseket is lehetővé tesz. 

A sportcsarnokban kialakított területen erőfejlesztő gépek találhatósak, amelyeket 

meghatározott nyitvatartási időben felügyelet mellett a város lakossága használhat. 

 

Fedett uszoda 

 



A fedett uszoda közvetlenül a sportcsarnok mellett helyezkedik el, külön – külön bejárattal, 

de a két létesítmény egymásból is megközelíthető. Összes alapterülete 1500 m2, amely 

tartalmaz egy szabványos 25 m-es úszómedencét, illetve egy kisebb gyermekmedencét, 

valamint szaunát és pezsgőfürdőt is. Az uszoda 2003-ban került átadásra, a legkorszerűbb 

technológiát alkalmazza. A víztisztítás automatikus, teljes vízcsere évente egy alkalommal 

szükséges. Nemenként elkülönített és nevelői öltözőt, valamint a hozzájuk tartozó modern 

szociális létesítményeket is magába foglalja. A létesítmény tanítási időben délelőttönként az 

óvodásokat és általános iskolásokat fogadja, délutánonként, illetve tanítási időn kívül, 

valamint hétvégén és ünnepnapokon Medgyesegyháza és a környékbeli települések polgárait, 

tanulóit. A fedett uszoda Dél – Békés egyetlen hasonló intézménye, amely minden évszakban, 

naponta várja a látogatókat. 

 

VII. SPORTVAGYON 
 

Az Önkormányzat felelős a tulajdonában lévő sportvagyon működtetéséért, fejlesztéséért. 

Korszerű létesítményháttér nélkül ma nem lehetséges sikeres versenysport, de nélküle az 

egészségmegőrzést biztosító szabadidősport sem éri el célját. 

A sportvagyon állapotának megőrzését és fejlesztését pályázati pénzből igyekszik megoldani 

az Önkormányzat. 

 

VIII. KAPCSOLATOK 
 

 

VIII.1. A Békés Megyei Önkormányzat Sportkoncepciójával 

 

A Békés Megyei Önkormányzat Sport Koncepciója (2009-2014) megfogalmazza azokat a 

problémákat, amelyek Medgyesegyháza város esetében is felmerülnek, ezek: 

 

„Egyre súlyosbodó gondot jelent a meglévő sportlétesítmények állagmegőrzése, az 

esedékessé váló felújítási és karbantartási munkák finanszírozása. Rendszerint elmaradnak a 

karbantartási munkák, amelyeket a későbbiekben csak aránytalanul nagy ráfordítást igénylő 

felújítással lehet kiváltani." 

 

A megyei Sportkoncepció elérendő célként, kiemelt feladatként fogalmazza meg a diáksport 

valamint a szabadidősport fejlesztését. 

„Meglévő értékeink megőrzése és lehetőség szerinti javítása mellett - figyelemmel a 

szabadidő megváltozott szerkezetére és idő tartamára - azokat a formákat kell előnyben 

részesíteni, amelyek hatékonyan biztosítják a szabadidő mozgással, sportolással való 

eltöltését. Törekedni kell komplex - a testedzés mellett a kultúra egyéb területeit is magába 

foglaló - szabadidő programok népszerűsítésére. A rendezvények jellegét, helyszínét és 

időpontját a lakosság érdeklődéséhez és igényéhez kell igazítani." 

 

VIII.2. Európai Unió és a sport kapcsolata 

 

Az EU, illetve az EU Tanács sporttal kapcsolatos elvei: 

- a sport tömeges jelenség, 

- a sport nagy fontossággal bír, hozzájárul az EU célkitűzéseinek eléréséhez, 

- tradicionális értékek hordozója, 



- az alapvető jogok megismerésének, gyakorlásának, a demokratikus ismeretek 

megszerzésének színtere: 

 képviseleti jog, 

 szabályok tiszteletben tartása, 

 környezet tisztelete, 

 tolerancia kialakítása, 

 az élet számára keretet biztosít, 

 elősegíti a munkavállalást: 

 munkahely teremtés 

 egészség megőrzés, 

- testvérvárosi és partnerkapcsolatok a sport területén 

- az élsport szerepe fontos, kihat az antidopping mozgalomra, 

- nem csak a fiatalok sportja fontos, 

- külön helyi létesítmények kellenek az élsport és a szabadidősport számára 

- a sport szociális szerepe nagyon fontos: 

■ bűnmegelőzés 

■ drogellenesség 

■ testi-lelki egészség 

■ rehabilitáció stb. 

- a sport kedvelt emberi tevékenység, 

- a sport áthidalja az etnikai, kulturális különbözőségeket, 

- a sport fontos gazdasági tényező. 

 

Az EU Tanács jelszava: SPORT MINDENKINEK! 

 

Magyarország 2004. május 1-jén az Európai Unió tagja lett. Ebből eredően bizonyos 

korlátozások mellett Magyarországra is érvényes az EU hivatalos joganyaga, melynek 

lényeges eleme, hogy az EU-n belül szabad a tőke, a munkaerő, a termékek és szolgáltatások 

áramlása. Ez a sport szféráját is nagymértékben érinti, hiszen segíti a sportolók külföldi 

munkavállalását, valamint a sportvállalkozások szabad letelepedését. 

 

 

VIII.3. Belföldi kapcsolatok 

 

 

Elő kell segíteni az iskoláskorú sportolók városi sportszervezetbe történő folyamatos 

irányítását, valamint a tehetséges vidéki sportolók helyi sportegyesület történő orientálását. 

Anyagi lehetőségeikhez képest az iskolák és sportegyesület is részt vesznek a belföldi 

versenyeken és többet a városban is szerveznek és tartanak, melyekre az ország különböző 

területeiről érkeznek sportolók (pl. taekwon-do, kézilabda, labdarúgás, atlétika). 

 

Cél: A versenyeken való részvétel lehetőségeinek bővítése a városban és azon kívül egyaránt. 

 

A sport különböző területei közötti - úgy, mint az iskolai testnevelés, diáksport, 

szabadidősport és a versenysport, illetve az e területen dolgozó sportvezetők - kapcsolatok 

javítása érdekében szükséges az illetékes szervezetek hatékonyabb bevonása, a feltételek 

javítása. 

 

 

 



IX. ÖNORMÁNYZATI SPORTFINANSZÍROZÁS 
 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának nincs külön a sport finanszírozására vonatkozó 

rendelete. A sportegyesületek és sportrendezvények támogatása az évente meghirdetett civil 

pályázati kiírás alapján történik.  

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 10/2001. (III.28.) Ök rendeletében az Év Sportolója 

kitüntető címet alapított. A címet évente egy alkalommal a Medgyesegyházi Napok 

alkalmával kerül adományozásra. A kitüntető cím a Medgyesegyházán élő, a sport területén 

tevékenységét, munkáját kiemelkedően és példamutatóan kifejtő medgyesegyháziak 

elismerésére szolgál. A kitüntető címmel az adományozásról szóló oklevél, valamint bruttó 

50.000 Ft értékű tárgyjutalom jár. 

 

Eseti jelleggel, Medgyesegyháza Város Önkormányzata az egyes sportrendezvényeket külön 

is támogatásban részesíti. 

 

Pályázati forrásból igyekszünk elvégezni a sportlétesítmények felújítását. A pályázatok 

önerejéhez lehetőség szerint Medgyesegyháza Város Önkormányzata hozzájárul, ezzel is 

támogatva a város sportéletét. 

 

 

 

X. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA 
 

 

A Sportkoncepcióban megfogalmazott elképzelések és célok megvalósítását elősegíti a 

következetes végrehajtásra való törekvés, valamint a széleskörű nyilvánosság biztosítása. 

A sportkoncepcióban szereplő feladatok, célkitűzések megvalósításáról a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Szociális és Oktatási Bizottsága a Képviselőtestületnek beszámol. 


