Nagykálló Város Önkormányzat
Sportkoncepciója
Nagykállóban több évtizedes hagyománya van a tömeg- és versenysportnak.
Az oktatási intézmények, különböző sportegyesületek, mint bázisintézmények
megfelelő hátteret teremtenek ma is a fiatalok, a felnőttek és élsportolók egészséges
sportolási lehetőségeinek biztosításához.

A város Önkormányzata kiemelkedő feladatának tekinti a sportoláshoz, a szabadidő
hasznos eltöltéséhez szükséges anyagi, intézményi, illetve sportlétesítményi háttér
megteremtését. A több évvel ezelőtt megépített Városi Sportcsarnok lehetőséget
biztosít jelentősebb sportesemények megrendezésére, a fedett téli, nyári sportolásra.
Nagykálló Város Önkormányzat költségvetésének keretein belül támogatja az
egészség megőrzését, fejlesztését, a szabadidős tevékenységeket, valamint a versenyés élsportot, az utánpótlás nevelést, a diák- és tömegsportot.
Nagykálló Város Önkormányzata éves költségvetési rendeletében biztosítja a
szükséges feltételrendszert Sportkoncepciójának megvalósításához. Meghatározza a
sportcélú tevékenységek és sportlétesítmények támogatásának felosztási elveit, a
támogatás nyújtás szabályait, feltételrendszereit.
Az éves felhasználási igényeket az egyesületek, sportszervezetek a Sport Bizottság
elé terjesztik, mely alapján a Bizottság javaslatot tesz az Önkormányzat Képviselőtestülete felé, elbírálás céljából.
Az állam és a helyi Önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai
A sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam és a helyi
Önkormányzatok a 2004. évi 1. tv 49. § értelmében:

 meghatározza a szervezett formában történő sporttevékenység gyakorlásának
jogszabályi feltételeit,

 gondoskodik – a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a
továbbiakban: Kt.) meghatározottak szerint – a mindennapos testedzés
feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá közreműködik ezek
biztosításában, a felsőoktatási intézményekben és felsőoktatási
kollégiumokban,
 elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtését,
 részt vesz a versenysport, az utánpótlás-nevelés, az iskolai és diáksport, a
főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja
finanszírozásában,
 az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők a
családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint
fogyatékosok sportját,
 korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását és ellenőrzi a
doppingtilalom betartását,
 ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését,
 a környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és esélyegyenlőséget biztosító
egyéb követelmények figyelembevételével sportrendezvények lebonyolítására
alkalmas létesítményeket hoz létre,
 gondoskodik a kincstári vagyon részét képező, valamint az állam vállalkozói
vagyonába tartozó sportlétesítmények fenntartásáról és rendeltetésszerű
hasznosításáról,
 támogatja a nem állami tulajdonban lévő sportlétesítmények építését,
karbantartását, korszerűsítését, akadály-mentesítését, illetve fejlesztését,
 gondoskodik a sportrendezvényeken a közbiztonságról, hozzájárul a
sportrendezvények biztonságos lebonyolításához,
 részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben,
 támogatja az olimpiai mozgalmat, a Magyar Köztársaság sportolóinak,
sportszervezeteinek részvételét az olimpiákon és más, kiemelkedő jelentőségű
nemzetközi sportversenyeken, ideértve a speciális világjátékokat, valamint a
fogyatékosok más kiemelkedő jelentőségű nemzetközi sportversenyeit is,
 támogatja a sportszakember-képzést és a sporttal kapcsolatos tudományos
tevékenységet, elősegíti a testkulturális felsőoktatás feltételeinek biztosítását,
 fenntartja a sportegészségügy állami intézményeit és országos hálózatát,
támogatja a sportorvosi tevékenységet,
 működteti az állami sportinformációs rendszert,

 támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló és sporttudományi képzést
A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai 55. § alapján:
1.) A települési önkormányzat
- meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról
- a Sportkoncepcióban megfogalmazott célkitűzéseivel összhangban
együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel
- fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket
- megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység
gyakorlásának feltételeit
2.) A helyi önkormányzat az (1.) bekezdésben foglaltakon kívül – a Kt.-ben
meghatározottak szerint
– biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működtetéséhez szükséges
feltételeket.
3.) 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.
Nagykálló Város Önkormányzat többször módosított 5/2003.(III.27.) Önk.
rendelete, Szervezeti és Működési Szabályzatának értelmében a Sport Bizottság:
közreműködik
a
összehangolásában

városi

sportegyesületek

tevékenységének

egyezteti, koordinálja a sportrendezvények tervét, ezek megvalósításához
segítséget nyújt
véleményezi a sportegyesületek éves költségvetési tervét, javaslatot tesz az
ennek alapján nyújtható önkormányzati támogatás megosztására,
felhasználására

javaslatot tesz a Bizottság hatáskörébe utalt sportcélú pénzösszeg
felhasználásáról
közreműködik a sportcélú sporttal kapcsolatos pályázatok elkészítésében
figyelemmel kíséri, és kiemelten támogatja az egyesületek utánpótlás nevelési
tevékenységét
meghatározza a helyi testnevelési és sportfeladatokat, valamint a fejlesztési
célkitűzéseket
Nagykálló Város sporttörténelmének rövid áttekintése
Nagykálló 1876-ig megyeszékhelyként meghatározó szerepet töltött be Szabolcs
Megyében, és sporttörténete is igen nagy jelentőséggel bírt. A mozgás szeretete
meghatározta az itt élő emberek életét, munkáját. A helyiek a sport jelentőségét
mindig nagyra értékelték, és bíztak abban, hogy a sport jövője mindig biztosított lesz
Városunkban.
Szakosztályok szép múlttal és ígéretes jövővel
1.) Kosárlabda
Ez a sportág városukban a legnagyobb múltra visszatekintők egyike. Már a második
világháború előtt, „Magyar Kupa” mérkőzést játszott az akkori nagykállói csapat a
válogatottal felálló budapesti MÁVAG ellen, és nem vallottak szégyent.
Később, éveken át számos nagy csatát vívtak Nagykálló fiai a megyei bajnokságban
szereplő Nyíregyházi Spartacus-szal, olykor le is győzve őket, noha az ő
körülményeik jóval kedvezőbbek voltak. Csapatunk ma is az NB. II.-ben játszik,
megelőzve sok nagy múltú vidéki várost is. Női kosárlabda nálunk felnőtt szinten
nem létezett, de annál több jókedvű férfi játékosról emlékezhetünk meg, ilyen játékos
Fenyőfalvi Ferenc, Polyák Sándor, Papp Sándor, Bölcskei György, Vajda László,
Kondor Miklós, Márton András, és a korábbi nemzedék Betkó János, Mogyorósi
Sándor és nem utolsó sorban Nagy Zoltán.
Az NB. II-es csapatunkból meg kell említenünk néhány kimagasló egyéniséget, ide
tartozik Kovács Tibor, Kovács Sándor, Csizmadia Zoltán, Papp Sándor, és a csapat

motorja Szabolcsi Attila. A fiatalok közül kiemelkedett Vajda László, Tisza
Andrásnak pedig a szervező, összetartó munkában volt jelentős szerepe.

2.) Kézilabda
Ez a sportág szintén ősi múltra tekint vissza Nagykállóban, igaz többször előfordult,
hogy anyagi okok miatt átmenetileg nem működött a szakosztály. A városi
kézilabdának olyan nagy egyéniségei voltak, mint Karikás György, Partizer Károly,
akik a fővárosban is szép sikereket értek el. 1961-ben az akkori csapat eljutott a
Spartakiádokra a győri döntőbe is, ahol az 5. helyen végzett. Később ugyanaz a
csapat Pécsről bronzéremmel tért haza. A kézilabdában kiemelkedő egyéniség volt
Fenyőfalvi Ferenc, aki az egyik szezonban 193 góllal a megye egyik
legeredményesebb játékosaként szerepelt.
3.) Sakk
Nagykállóban mindig voltak a sakkjátéknak hívei. Torma István elsősorban a
levelező sakkban ért el kimagasló eredményeket. Követője Dr. Szilárd Leó volt. A
hagyományos versenysakkot eleinte Kupeczki Zsigmond, Blanyár György és
országosan ismert költőnk Ratkó József képviselte. A diáksakkversenyeken a kis
Forró Sándor jeleskedett. A versenyek szervezését Orosz János vette kézbe.
4.) Asztalitenisz
Az Asztalitenisz Szakosztály 1947-ben alakult. Az első sikereket a Fellegi Sándor
katolikus, Szabad Károly református papok és Varga János, ifj. Kovács Sándor
összetételű csapat érte el. 1949-ben a serdülőkorú Vajda Sándor és Vajda László a
felnőttek között is sikeresen szerepelt, majd évtizedeken át a nagykállói asztalitenisz
sport meghatározó játékosai voltak. A sportágat a Vajda család neve fémjelezte.
Később a Vajda Sándor, Vajda László, Sőrés János, Margittai Miklós összetételű
csapat is sikeresen szerepelt, de a sportág sikereiben jelentős része volt a Fesztóri
fivéreknek, Miski Lászlónak, Varga Andrásnak, Szabó Károlynak, Tisza Kálmánnak,
Szuromi Lászlónak, Kévés Ferencnek, Nagy Sándornak, Papp Sándornak és Anisits
Ernő szakosztályvezetőnek.
A sportág siker korszakának csúcspontja 1972-ben volt, amikor a Vajda Sándor,
Vajda László, Lipcsei Tibor, Karsai Ferenc összetételű csapat megnyerte az NB II-es
bajnokságot. Kovács II Ferenccel, majd Remes Egonnal kiegészülve egy évig
szerepeltek az NB I-ben, de sajnos Lipcsei Tibor betegsége miatt a csapat kiesett.

Ebben az időszakban Nagykálló a sportág fellegvára volt. A csapat legfiatalabb tagja
Karsai Ferenc utánpótlást nevelő munkája kiemelkedő volt.
A legtehetségesebb fiatalok: Horváth József, Kiss Zoltán, Lőrinczi György, Lőrinczi
Zita, Tóth Pál, Sándor László, Bakó Károly, Horváth Sándor, Diószegi Béla, ifj. Vajda
Sándor, ifj. Papp Sándor. A siker korszak szakosztályvezetője Vágó János volt.
Karsai Ferenc Ceglédre igazolt, a nagykállói csapat NB II-ben, majd NB III-ban
szerepelt Vajda Sándor, Vajda László, Kovács II Ferenc, Csatári Balázs, Hernádi
László összetételben, kiegészülve a tehetséges fiatalokkal.
1982-ben Mészáros Sándor vette át a szakosztály vezetését és tevékenykedett
játékosként, edzőként és menedzserként. Kovács II Ferenc helyére Horváth József,
majd Sándor László került az NB III-as csapatba. Ebben az időszakban is voltak
tehetséges fiatal játékosok: ifj. Papp Sándor, ifj. Vajda László, Vajda Tamás, Tanyik
Csaba, Tamási István, Riczu Tibor.
Az újabb siker korszak 1989-től indult, amikor a Nyíregyházi Vízügy fiatal játékosai,
Nagykállóba igazoltak Dorogi János edzővel. A Sallai Zoltán, Király Csaba, Németh
Tamás, Bottyán Lóránt, Szőlősi Tamás, Tanyik Csaba, Tamási István összetételű
fiatal csapat az NB III megnyerése után 1991-ben NB II-be jutott fel. Ebben az évben
Orosházán, országos bajnokságon megnyerték a Gyopáros Kupát. András Miklós és
Frei Péter leigazolásával NB I-be jutott a csapat, és ebben az osztályban szerepelt
1994-től 1997-ig.
1997-től az NB I A-ban már profi csapatot indított a szakosztály, főállású
sportolókkal. A Laczkó Sándor, Szűcs József, Bari Csaba, Tóth Gábor összetételű
csapat 7 évig volt a sportág legmagasabb osztályában.
2004-ben az extraliga alapszakaszát 100 %-os teljesítménnyel megnyerte, a
rájátszásban ötödik helyezést ért el. Anyagi gondok miatt 2004. augusztus 12-én a
csapat megszűnt.
A hét éves első osztályú szereplésben a csapat tagja volt még: Szabó Krisztián,
Hodász László, Czigler Antal, Bakk Imre, Lőrincz Barna, Kővári Balázs, Pálosi
Balázs, Molnár János, Péter Aladár.
Ifjúsági játékosok: Sárga László, Dengi Péter, Kádár Misi.
A férfiak mellett a női asztalitenisz is sikereket ért el. A sportág megalakulását
követően: Szűcs Margit, Szabados Margó, Jónás Ibolya, Noszály Ilona, majd azt
követően Lőrinczi Zita, Kovács Kati, Tóth Mónika, Vajda Krisztina szerepelt
eredményesen a nagykállóiak közül.
1990-től 1992-ig női csapata is volt Nagykállónak. A csapat tagjai: Lőrinczi Zita,
Kovács Kati, Molnár Klári, Gergely Aurélia, Czirják Éva, Babcsák Dóra.

5.) Atlétika
Ez a sportág nálunk elsősorban iskolai szinten volt fontos és eredményes. Nagykálló
iskola falai között nevelkedett a sokszoros magyar magasugró bajnok Noszály
Sándor, és futóbajnokunk Forró Imre is. Az ifjú növendékekkel Deák György majd
Veres Gyula foglalkozott. Fiaink jelentős eredményeket értek el távolugrásban,
rúdugrásban, szertornában, gátfutásban, távolugrásban, dobásban és
gerelyhajításban. Az 1970-80-as években Szabó Antalné, Klárika néni foglalkozott a
Gimnázium atlétáival. Ez idő alatt a sportnövendékek a Megyei Atlétikai
Versenyeken csapat és egyéni számban is szép eredményeket értek el. Munkácsi
Gyula és Lelesz László testnevelők irányítása alatt működő sporttagozat, 1998-ban
bejutott az Országos döntőbe. Többek között kimagasló eredményeket ért el Katona
Ágnes 100-200 m-es futásban, és távolugrásban. Az egyéni számban jeleskedett
Somogyi Erzsébet magasugrásban, Bene Zsanett távolugrásban, Simon Csaba pedig
távol-, és magasugrásban. A döntőben a dobogóért küzdött a lány távol-, és
magasugró csapat.
6.) Súlyemelés
Ahogy a megyében megalakult a Súlyemelő Szövetség, azzal egy időben
Nagykállóban is átálltak a birkózók súlyt emelni. Szondy György áldozatos
munkája, kitartása, hozzáértése következtében országos viszonylatban is elismert
versenyzők sora bontogatta itt szárnyait. Az első generáció tagja volt Száraz János
többszörös magyar bajnok, Száraz László, Hajdú Ferenc és Markovich József.
A Budai Nagy Antal Gimnáziumból indult Vágó Sándor karrierje, aki sokáig tartotta
szakításban a megyei csúcsot. Száraz László mind közül a legsikeresebb
versenyzőnek vallhatja magát, mivel miután Leninvárosba költözött, elnyerte az
1978-as Európai Bajnokság ezüstérmét, és pehelysúlyban minden magyar csúcsot
megdöntött.
Zentai László, Sánkó Dezső, Forró László és Bobonka Gyula értékes utánpótlásnevelő munkájának jóvoltából Nagykállóban a továbbiakban sem merült feledésbe a
súlyemelő sportág. A következő évek kiemelkedő egyéniségei közé tartozott Tóth
György és Karpacsev András, aki több megyei, és területi versenyről győztesen tért
haza. 1967-ben id. Szondy György kezdeményezésére intenzív kapcsolat alakult ki a
Kárpáton túl élő súlyemelőkkel, az első találkozónak Nagykálló adott otthont. Az
1986-os 60. országos bajnokságnak Nyíregyháza adott otthont, eben az időben a

Megyei Súlyemelő Szövetség főtitkára, később elnökhelyettese Kulimár János volt.
Az Országos Szövetség mindig elismeréssel szólt Nagykálló munkásságáról.
7.) Röplabda és Torna
Nagykállóban e két sportág nem igazán honosodott meg, de Tatos István testnevelő
tanár idejében, mindkét szakosztálynak volt fénykora. Röplabdában a felnőtt
csapatok a Falusi Spartakiádokon értek el egy-egy szép eredményt, a gyerekek
inkább csak mozgásigényük kielégítésére űzték a sportnak ez a fajtáját.
1955-ben, tornában az akkori csapat Hornyák Pál, Földesi Rezső, Kriston Sándor,
Várnai György és Vida Sándor személyében területi döntőt nyertek. Az 1956. évi
Országos Spartakiádról szintén aranyéremmel tértek haza, öregbítve ezzel
Nagykálló hírnevét a sportvilágban. Ezt a szakágat az akkori II. számú Általános
Iskola igazgatója, Kriston Sándor vitte tovább. A későbbiekben a diákok Diószegi
Béla testnevelő tanár irányításával szép eredményeket értek el a Diákolimpiákon.
8.) Kajak-kenu
A legfiatalabb sportágunk alapjait Veres István rakta le 1987-ben. Mintegy 30 fővel
kezdte el az edzéseket a harangodi víztározóban. Az újoncok szépen és gyorsan
fejlődtek, 1988-ban a megyei bajnokságon a csapat a dobogó második helyére
állhatott föl, egyéniben pedig Horváth Krisztián aranyérmet tudhatott magáénak.
Diákjaink folyamatos sikersorozatot értek el a következő megmérettetéseken is.
Számos aranyérmet hoztak haza a Diákolimpiáról, és a Szegedi Károly
Emlékversenyről.
A fiatalok nem csak az evezésben értek el kimagasló eredményeket, hanem a telente
megrendezésre kerülő teremversenyeken is. Itt többek között többször dobogóra
állhatott az evezésben is igen eredményes Nagy Szabolcs, Kakukk Erika, Nagy
Anita, Tóth Mónika, Mocsári Tibor, Forró Sándor és Szőlősi Viktor. Nagykállóban a
kajak-kenu sportág a megye jelentős bázisává nőtte ki magát igen rövid idő alatt, de
a fényes sikerek az anyagi feltételek hiánya miatt éppen olyan rövid idő alatt meg is
szűntek.
9.) Labdarúgás
A labdarúgó szakosztály 1921-ben alakult, olyan nevekkel, mint Hernádi László,
Páskai Laci, Bernáth Pista, Liszkai József és Kertész Gyula.

Ezen kiváló játékosok sikert-sikerre halmoztak, de sajnos a háború mindent
lerombolt. Alig hogy elcsitult a fegyverek zaja a sportemberek szervezni kezdték a
jövőt.
Fesztóri Sándor vezető jegyző irányításával igazi sport paradicsomot varázsoltak az
uszoda mellé. Az állomás környékéről behozták a hatalmas tribünt, így fedett lelátót
kaptak a nézők. Az első mérkőzést szovjet csapatok ellen vívták, majd 1946-ban
beindult a megyei bajnokság. 1948-ban már jogot is szereztünk az NB III-ban való
indulásra. A csapatot olyan kiváló játékosok alkották, mint Vass László, Gelsi
Sándor, Sőrés András, Milotai András, Ramacher Jenő , Noszály András, majd
csatlakozott hozzájuk a kitűnő kapus Kerezsi László és a két kiváló játékos Győrfi
Károly és Erdőhegyi László. Az 1949/1950 bajnoki évadban bronzérmes a csapat.
1950 őszén még következett egy félfordulós bajnokság, de ugyanekkor megszűnt az
NB III. Ahogy ilyenkor lenni szokott hatalmas visszaesés következett be, de az
elvetett mag kikelt. 1959-től formálódik az új nagy csapat. Majd 1962-ban újra az NB
III-ban találja magát a gárda. A csapatot olyan játékosok nevei fémjelezték, mint
Vajda Sándor, Lelesz László, Ács János, Vágó János, Antal Mihály, Somogyi József,
Tisza István, Lipők Lajos, Veress Gyula, Szabó Tibor, Virányi László, majd később
Gemzsi, Zelenák, Balogh Zoli. Mint minden jónak ennek is vége lett, és következett
közel húsz éves asszisztálás a megyei I. osztályban. A húsz éves böjt alatt is voltak
szép pillanatok, melyek örömet okoztak a szurkolóknak. Ilyen emlékezetes esemény
volt 1987-ben, a Magyar Kupában való helytállás, mely végül a Szabad Föld Kupa
döntőjét eredményezte, melyet Székesfehérváron a Csurgó ellen játszotta a csapat.
Bár a szép számú közönség előtt 3:1-re kikaptunk szégyenkezésre nem volt okunk. A
kupában elért siker újra élesztette a nosztalgiát az NB III. után, mely 1992-ben újra
sikerült. Ehhez a sikerhez nagyban hozzájárult a Békéscsabáról hazatért Vágó Zoli
gólképessége, Farkas Béla edző fanatizmusa, valamint néhány játékos kiemelkedő
teljesítménye.
Így: Cziotkai, Viszokai, Kígyósi, Imre és Tóth.
Az utóbbi évek legnagyobb sikere az 1995/96-os bajnokság félidejében Boda Mihály
edző irányításával a csapat 2. helyezett a tabellán, a góllövő listát Vágó vezeti 14
góllal. A csapat kiváló játékosai: Cziotka, Kígyósi, Horváth, Boda, Vágó, Kaszab,
Boros, Balogh, Viszokai, Migonics, Heczel, Íjgyártó. Majd nyolcévnyi NB III. tagság
után 2000 nyarán a futball csapat elbúcsúzik a nemzeti bajnokság küzdelmeitől, és
megyei bajnokságban szerepel.

A sport egyes területének helyzete, lehetséges fejlesztési módjai
Helyzetelemzés az óvodai és iskolai testnevelésről, valamint a gyógy-testnevelés
helyzetéről
I. Nagykállói Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
1.) Az intézmény tagintézményenkénti tornaszobáinak, tornatermeinek száma,
kihasználtsága és állapota:
Megnevezés

Korányi Frigyes
Gimnázium

Kondi terem (db)
Tornaszoba (db)
Tornaterem (db)
Összesen (db)
Kihasználtsága (%)1
Állapota

Budai Nagy Antal
Szakközépiskola
1
1
1

1
1

3
100
megfelelő

2
100
2felújításra szorul

Kihasználtság reggel 8’00 és délután 16’00 óra között 100%-os. A tornaórák, a
gyógy-testnevelés oktatása és az edzések, iskolai sportfoglalkozások itt folynak.
Délután 16’00 óra és este 20’00 óra között a Korányi Frigyes Gimnáziumban a
kihasználtság csak részleges, körülbelül 50-60 %-os, és vannak az évnek olyan
szakaszai (szünetek: nyári, téli, tavaszi, őszi) amikor a kihasználtság szinte nullának
mondható. A Budai Nagy Antal Szakközépiskola tornatermében hétköznap
esténként a Shotokan Karate Klub, és az asztaliteniszezők tartják edzéseiket.
1

A tornaterem padlózata a nem szakszerű ragasztás miatt egyre balesetveszélyesebb,
mindenképpen szükséges a felújítása, vagy legalább az újraragasztása.
2

2.) Szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas sportlétesítmények száma, minősége:

Megnevezé
s

Korányi Frigyes
Gimnázium

Budai Nagy Antal
Szakközépiskola

Kállay Rudolf
Szakiskola

Sportpályá
k,
sportudvar
ok száma
(db)
Összesen
Minősége

1 sportudvar:
aszfaltozott
kézilabdapálya,
körülötte 180 m
salakos futópálya
1
megfelelő

1 kisméretű
aszfaltpálya
1 kézilabdapálya
2 kosárlabdapálya
(tavaszra várható)
2
jó

A Kossuth úti
Körösi Általános
Iskolával közös
sportpályát
használnak
2
jó

3.) Az intézmény eszközellátottsága:
Az intézmény eszközellátottsága sportszerek tekintetében jónak mondható.
Minden évben az eszközbeszerzési tervnek és a diáksport pénz összegének
megfelelően vásárolja meg az iskola a sportszereit. Az anyagi lehetőségekhez mérten
kiválasztják a testnevelők a legkorszerűbb és használható eszközöket, ezért a
sportszerek korszerűsége kielégítő, biztonsága pedig megfelelőnek mondható.
4.) Fejlesztés elképzelt irányai (tárgyi és személyi feltételek javítása)
Budai Nagy Antal Szakközépiskola Tagintézmény tornatanárainak véleménye:
Kérik a Sport Bizottság elnökét tegye lehetővé, hogy a Városi Sportcsarnokot
havonta 1 alkalommal két órára megkaphassák a középiskola tagintézményei,
s így lehetőség legyen arra, hogy sportkapcsolatok ápolása révén is
fejleszthessük a középiskola közösségi szellemét
Szüksége lenne a városnak egy fedett uszodára az egészséges életmód
kialakítása érdekben.
Korányi Frigyes Gimnázium tornatanárainak véleménye:
A szabadtéri salakpálya folyamatos felújítására, gondozási feltételeinek
kialakítására szükséges.
Szükségszerű egy szabadtéri füves pálya elkészítése, és ápolási feltételeinek
megteremtése.
A személyi feltételek adottak és jók.
Többször jeleztük a sportosztály hiányát általános és középiskolás szinten.
Kérjük a Sport Bizottságot, hogy újra tárgyalja meg bevezetésének
lehetőségét.

A testnevelés általános és középiskolás fokon mindennapos.
5.) Intézmény vezetői elképzelések a Sportkoncepció elkészítéséhez, kialakításához:
Nagykálló Város Sportkoncepciójának elkészítésénél javaslom külön
fejezetben tárgyalni az egészséges életmódra nevelés kérdéskörét. E téma
kiemelt jelentőséggel bír az országos és helyi jogalkotásban is, ezért fontosnak
tartom, hogy városunk Sportkoncepciójában is helyet kapjon.
Szükségesnek tartom a városi, valamint az intézményi sportélet hatékonyabb
összekapcsolását. Hosszabb ideje hangoztatott véleményem az, hogy
Nagykálló Város intézményeiben folytatott iskolai testnevelés, valamint a
diáksport továbbfejlesztésének alapvető feltétele, az alsóbb fokú oktatási
intézményekben elindított sportosztályok szervezése.
Általános vezetői célomul tűztem ki azt, hogy a nagykállói diákok nagyobb
számban válasszák a Nagykállói Középiskola valamely intézményét. Ez úgy
kapcsolódhat össze a Sportkoncepcióval, hogy az általános iskolában
megszervezett emelt számú testnevelés órával működő osztályokra építve,
lehetőséget látok a középiskolában ennek folytatásaként emelt testnevelés
óraszámmal hasonló osztályok szervezésérre. Ilyen osztályok beindításához
azonban az általános iskola hasonló osztályának megszervezését
előfeltételként tekintem.
Megfontolandónak tartom a különböző sportágak támogatásánál a városban
meglévő szakember állomány nagyobb figyelembevételét.
Lehetségesnek tartom az intézményi sportkomplexumok hatékonyabb
kihasználását, az ehhez szükséges előfeltételek megteremtésével (Budai
streetball pálya).
Középtávon elengedhetetlen lesz a Kállay Rudolf Szakiskola fedett
tornateremmel való ellátása. Ez, egy új tornaterem megépítését, vagy a városi
oktatási intézményeinek ésszerűbb átszervezését, elosztását jelentené.
II. Nagykállói Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1.) Az intézmény tagintézményenkénti tornaszobáinak, tornatermeinek száma,
kihasználtsága és állapota:
Megnevezés

Szilágyi István

Kőrösi Csoma

Kőrösi Csoma

Általános Iskola
Kondi
terem
(db)
Tornaszoba
(db)
Tornaterem
(db)
Mérete (m2)
Kihasználtsága
(%)1
Állapota

Sándor Általános
Iskola (Korányi út)

Sándor Általános
Iskola (Kossuth út)

-

-

-

-

-

1

1

1

-

800
100

288
100

130
100

megfelelő

megfelelő

megfelelő

A tornatermek, tornaszobák a hét minden napján üzemelnek, kihasználtságuk a
nyári hónapoktól eltekintve igen magas. A tornatermekben hetente 72 testnevelés
óra van, és heti 20 alkalommal tartanak különböző tömegsport rendezvényeket,
szakköröket. A Sportcsarnokban elválasztó függönyök segítségével egyszerre 3
osztály is tarthatja a testnevelés órákat. A Sportcsarnokot a Budai Nagy Antal
Szakközépiskola tanulói napi 2 órában, a Kállay Rudolf Szakiskola diákjai heti 8
órában használják. Hétköznapokon 16’00 óra után és hétvégeken a nagykállói
sportegyesületek tartják edzéseiket, mérkőzéseiket, és ilyenkor zajlanak a felnőtt
kispályás bajnoki futballmérkőzések is (jelenleg két kategóriában 30 csapattal).

1

2.) Szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas sportlétesítmények száma, minősége:
Az intézményegység mindhárom tagintézménye rendelkezik bitumenes
sportpályával. Állapotuk megfelelő, illetve a Korányi úton lévő felső tagozatos iskola
futópályája felújításra szorul.
3.) Az intézmény eszközellátottsága:
Az intézményegység eszközellátottsága közepesnek mondható. Évek óta csak a
legszükségesebb sportszereket tudjuk megvásárolni, beszerezni. Az eszközök
biztonsága, korszerűsége megkérdőjelezhető.

4.) Fejlesztés elképzelt irányai
A Kossuth úti Általános Iskolában szükséges lenne egy közepes méretű
tornaterem megépítése
III. Nagykállói Brunszvik Teréz Egyesített Óvoda
1.) Az óvodai intézmény tagintézményenkénti tornaszobáinak, tornatermeinek
száma:
Az óvoda tornaszobával, tornateremmel nem rendelkezik.
2.) Szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas játékok száma, minősége:
Petőfi úti óvoda:
árnyékoló babaház
játékeszköz

5 db
4 db

Szabadságharcos úti óvoda:
játékeszköz

4db

Korányi úti óvoda:
játékeszköz

- db

A szabadtéri játékeszközök, babaházak állapota és minősége az előírt szabványnak
megfelelőek.
3.) Az intézmény eszközellátottsága, sportszerek korszerűsége, biztonsági állapota:
Az óvodai intézmények a mozgásfejlesztéshez szükséges alapvető eszközökkel
rendelkeznek, azonban ezek az eszközök többnyire elavultak, elhasználódtak, a
balesetvédelmi előírásoknak nem felelnek meg. A fapadok szálkásak, a szőnyegek
szakadozottak.

4.) Fejlesztés elképzelt irányai (tárgyi és személyi feltételek javítása):
tornaszoba, tornaszertár kialakítása mindhárom óvodában
tornaszerek, sportszerek beszerzése a gyermeklétszámnak megfelelően (a
magas gyermeklétszám miatt az elhasználódás mértéke nagyfokú)
udvari szabadtéri játékok beszerzése
Labdajátékok feltételeinek biztosítása (talaj, védőhálók, magasított kerítés)
gyógy-testnevelés tárgyi és személyi feltételeinek kialakítása
a vízhez szoktatás, úszás lehetőségének biztosítása
5.) Intézmény vezetői észrevételek a Sportkoncepció elkészítéséhez, kialakításához:
Az egészséges életmódra nevelés megalapozása az óvodai élet során
lehetséges. A mozgás a gyermek legtermészetesebb megnyilvánulási formája.
A mozgás komplex módon fejleszti a gyermek személyiségét.
Az óvodáskor (3-6 év) a biológiai fejlődésnek egy olyan időszaka, amikor a
mozgásaktivitás a legerősebb, az állóképesség bizonyítottan ilyenkor a
legfejleszthetőbb.
A gyermek egészségének megóvását a rendszeres mozgás biztosítása által
segíthetjük. A mozgás befolyásolja az egész szervezet növekedését, hozzájárul
a légző és keringési rendszer teljesítőképességének, a csont- és izomrendszer
teherbíró képességének növeléséhez. Az óvodáskorú gyermek fizikai
terhelésével nemcsak a testi fejlődést, hanem a mozgástanulással és
gyakorlással összefüggő értelmi és érzelmi élet harmonikus fejlődését is
biztosítjuk.
IV. Önkormányzati tulajdonban lévő és Önkormányzat által működtetett,
szabadtéri mozgási lehetőségekre alkalmas játszóterek, sportpályák száma,
minősége:
I. Játszóterek
Kiskálló Ságvári – Rákóczi út kereszteződésében 2004-ben épült játszótér állapota
újszerű, a játékszerek az előírt minőségi szabványnak megfelelnek.

A Temető úton, és a Korányi úton lévő lakótelepen 2005-ben készült játszótér
állapota újszerű, a játékszerek az előírt minőségi szabványnak megfelelnek.
A városi strand területén lévő játszótér 2005-ben került felújításra. Az új játékszerek
állapota újszerű, az előírt minőségi szabványnak megfelelnek, de a régi játékok
átvizsgálásra és felújításra szorulnak.
II. Sportpályák
Nagykálló Mártírok úti Városi Sporttelep:
Kisméretű pálya
1 db salakpálya (40x20m)
1 db aszfalt pálya (40x20m) – az aszfaltburkolat 2005-ben került felújításra
Labdarúgó pálya
1db füves pálya
1 db füves edzőpálya, felújításra szorul
Egyéb pályák.
Nagykálló Rendőrőrs udvarán (Debreceni út) 1 db aszfaltozott kispálya
(16×30m) található állapota megfelelő
Kiskállói játszótérnél 1 db kispálya (20x40m) található, állapota új, de
füvesítésre vagy aszfaltozásra szorul.
Kiskálló, Ínségdombon 1 db kispálya (27x32m) található, állapota rendezetlen,
felújításra szorul (füvesítés, kapuk javítása, festése, új háló beszerzése)
Temető úti 1 db kispálya (21x22m) található, állapota új, de füvesítésre vagy
aszfaltozásra szorul.
Harangodi üdülő területen 1 db kispálya található, állapota felülvizsgálatra,
felújításra szorul.
Városi strand területén 1 db beton lábtenisz pálya (5×10m), és 1 db
homoktalajú röplabdapálya (15×25m) található, állapota megfelelő.

Melléklet: térképek, tervrajzok

Összesítés a Nagykállóban található sportlétesítmények, sportpályák, helyzetéről
Sportlétesítmény
Mérete
Állapota
megnevezése
I. Beltéri
állapota megfelelő, szükséges a világítás
korszerűsítése, a szertár, folyosó, öltözők
Sport Csarnok
800 m2
felújítása
Tornaterem

Szilágyi István Általános Iskola
Korányi úti Kőrösi Általános
Iskola
Korányi Frigyes Gimnázium
Budai Nagy Antal Szakközép
Iskola
Korányi Frigyes Gimnázium
Kossuth úti Kőrösi Általános
Iskola
Korányi Frigyes Gimnázium
Budai Nagy Antal Szakközép
Iskola

2

288 m
200 m2

állapota megfelelő
állapota megfelelő

210 m2
72 m2

padlózata felújításra szorul
állapota megfelelő

130 m2
25 m2

állapota megfelelő
állapota megfelelő

30 m2

állapota megfelelő

40×20m

aszfaltozott kézilabdapálya, körülötte 180
m salakos futópálya, állapota megfelelő

Korányi Frigyes Gimnázium

25×25m

aszfaltozott kisméretű pálya, állapota jó

Budai Nagy Antal Szakközép
Iskola

Tornaszoba

Kondi terem
II. Szabadtéri
Sportpálya

Helye

38×18m
40×20m
25×20m
40×20m
40×20m
40×20m
100×64m
100×50m
30×16m
40×20m
22×21m
40×20m
40×20m
5×10m
15×25m

aszfaltpálya, állapota megfelelő
aszfaltozott kézilabdapálya, állapota jó
aszfaltpálya, állapota jó
aszfaltozott kisméretű pálya, állapota
megfelelő, a körülette lévő 180m salakos
futópálya felújításra szorul
salakos kisméretű pálya, állapota megfelelő
aszfaltozott kisméretű pálya, állapota jó
füves labdarúgó pálya, állapota megfelelő
füves labdarúgó edzőpálya, felújításra
szorul
aszfaltozott kispálya, állapota megfelelő
állapota új, de füvesítése vagy aszfaltozása
szükséges
állapota új, de füvesítése vagy aszfaltozása
szükséges
állapota rendezetlen, füvesítés, kapuk
javítása, festése, hálók beszerzése
állapota felülvizsgálatra, felújításra szorul
kisméretű beton lábtenisz pálya, állapota
megfelelő
homoktalajú röplabda pálya, állapota
megfelelő

Szilágyi István Általános Iskola
Kossuth úti Kőrösi Általános
Iskola
Korányi úti Kőrösi Általános
Iskola

Városi Sporttelep Mártírok út

Nagykálló Rendőrőrs udvara
Ságvári-Rákóczi úti játszótér
Temető úti játszótér
Ínségdomb területe
Harangodi üdülő terület
Városi strand területe

Összesítés a Nagykállóban található játszóterek helyzetéről

Sportlétesítmény
megnevezése

Állapota

Helye
állapota megfelelő

Távolugrógödör

állapota megfelelő
állapota megfelelő

Játszótér

2004-ben épült, állapota újszerű, a játékszerek az előírt
minőségi szabványnak megfelelnek
2005-ben épült, állapota újszerű, a játékszerek az előírt
minőségi szabványnak megfelelnek
2005-ben épült, állapota újszerű, a játékszerek az előírt
minőségi szabványnak megfelelnek
2005-ben került felújításra, az új játékszerek az előírt
minőségi szabványnak megfelelnek, a régi játékok
átvizsgálása szükséges

Korányi Frigyes Gimnázium
Korányi úti Kőrösi Általános
Iskola
Szilágyi István Általános Iskola
Ságvári út, Rákóczi út
kereszteződése
Temető út
Korányi úti lakótelep
Városi strand területe

Nagykállóban jelenleg működő Sportegyesületek
Nagykállói Városi Sportegyesület
MTTSZ Lövészklub
Asztalitenisz és Tömegsport Club Nagykálló
Nagykálló Erdész Lovassport
Nagykállói Kézilabda Club
Nagykállói Női Kézilabda Egyesület
TRIÓ DSE
Nagykállói Powerslide AMSE
Sporthorgász Egyesület
Nagykállói Kosárlabdázók Egyesülete
Shotokan Karate-Do Egyesület
MONBEBÉ
Nagykállói DRAGON Sportegyesület
Nagykállói Birkózók Egyesülete
Szabadidő és Tömegsport Egyesület
HORG-ÁSZ-OK Egyesület
Kállói Sport Club
Harangodi Vízi Szabadidő és Tömegsport Egyesület
Nagykállói Diák Ifjúsági Szabadidő és Tömegsport Egyesület
Egyesületek, sportszervezetek helyzete az utánpótlás nevelésben:
Ma a XXI. század elején a gyermekek figyelmét sok más egyéb elfoglaltság köti le,
mint a sport. Városunkban csak ott folyik utánpótlás nevelés, ahol azt kötelezően
szerepeltetni kell, pedig eredményeket, sikereket csak tudatos utánpótlás neveléssel
érhetünk el.
Az iskoláknak, sportszervezeteknek, egyesületeknek a sport tekintetében legfőbb
feladatuk kell, hogy legyen a sportágak bemutatása, népszerűsítése. Az
egyesületeknek és az oktatási intézményeknek össze kell fogniuk és az
Önkormányzat irányításával a kitűzött célokat, a meghatározott feladatokat meg
kell valósítani.

Az óvodai, általános iskolai és a középfokú oktatási sportot egymásra kell építeni.
Biztosítani kell sportosztály működését az általános- és középiskolákban egyaránt.
Szakosztályokon belüli elemzések, értékelések
Nagykállói Város Sportegyesület
Az egyesületben jelenleg 130 labdarúgó van. A Kálló I. edzéseit „B” licence-s edző
tartja, míg a Kálló II. pillanatnyilag edző nélkül működik. Az ifjúsági és serdülő
csapatoknak külön-külön edzőjük van. A kölyök, gyerek és ovis csapatokat heti
rendszerességgel készítik fel edzőik. A csapatok edzői felkészültségük érdekében
folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt, és egyre magasabb minősítést
szereznek meg.
Asztalitenisz
A csapat 7 évig volt a bajnokság élvonalában. 2004. augusztusában a lehetetlen
körülmények, s a támogatás minimálisra redukálása miatt a felnőtt férfi csapat
visszalépett a Magyar Bajnokság Extra Ligájában történő szerepléstől, amelynek
előző évi alapszakaszát megnyerte. Ma már azonban a városvezetés támogatása, a
kitartó munka és többszöri toborzás eredményeként 14 fő igazolt utánpótláskorú
sportoló található szakosztályunkban. Ezt a számot 30 főre kívánjuk emelni. Az
asztalitenisz népszerűsítése érdekében versenyt szervezünk az általános és
középiskolás diákok részére, és megrendezzük Nagykálló Város Asztalitenisz
Bajnokságát valamennyi korosztályban.
MTTSZ Lövészklub
A lövészklubnál az utánpótlás nevelés nagy hagyományokra tekint vissza. A
lövészklub által rendezett lövészversenyeken minden esetben indítunk ifjúsági
csapatot, külön lány és fiú korcsoport szerint. A lövészsportot, ezen belül a 22
caliberű kispuska és pisztoly lövészetet, légpuskás lövészetet, valamint az íjászatot
az egyesület folyamatosan népszerűsíti a fiatalság körében. A nagykállói emberek
minden év május 1-én, valamint augusztus 20-án a Harangodon is ismerkedhetnek
ezzel a szakággal.

Nagykállói Kézilabda Klub
Az egyesület a Megyei Bajnokságban szerepel, ahol csak felnőtt csapatok indítására
van lehetőség. Ifjúsági és serdülő bajnokságok nincsenek, a fiatalok
versenyeztetésére nincs lehetőségünk. Ennek ellenére az egyesületnél jelen van az
utánpótlás nevelés, különböző korosztályú gyerekek rendszeresen látogatják az
edzéseket. A legkitartóbbak beépülnek a felnőtt csapatba, jelenleg három ilyen fiatal
tag van. A jövőben az utánpótlás nevelés nagyobb szerepet kaphatna, ha a felnőtt
csapat bejutna az NB II.-be, ugyanis ebben a bajnokságban ifjúsági csapat indítása
kötelező. Erre minden esély megvan, mivel a 2005-2006. bajnoki év felénél a csapat a
1-2. helyen holtversenyben áll.
Sport Horgász Egyesület
Az elmúlt években jelentősen növekedett az egyesület létszáma, azonban ez inkább
a felnőtt korú tagok belépésének volt köszöngető. A 18 éven aluli tagok létszámában
csak kis mértékű növekedés látható, habár voltak évek, amikor ezen
korosztályokban is kiugró növekedés volt tapasztalható. 2005-ben 307 fő felnőtt, 29
fő ifjúsági és 35 fő gyermek taggal működött az egyesület.
Az Országos Versenyszabályzat szerint a 16 év alatti tagok a gyermek kategóriában,
a 16-20 év közötti horgászok pedig utánpótlás kategóriában versenyezhetnek. A
2005. évi bajnokságon az egyesület utánpótlás csapata 3. helyezést ért el. A
versenyekre való felkészítésben és a versenyeken történő részvételen nagy
segítséget jelent a megválasztott versenyfelelős támogató segítsége.
Az egyesület az edzés lehetőségét, etető és csalianyagot biztosít a verseny
felkészüléséhez. Az elmúlt években a Megyei Horgász Szövetség által szervezett
Tiszadobi Ifjúsági Horgásztáborba 2 fő fiatal vett részt, ebben az évben ez a létszám
4 főre emelkedne. Tervben van egy 3-4 napos nyári horgásztábor megrendezése a
nagykállói Kis-tavon, amely a színes programok után egy horgászversennyel
zárulna.
MONBEBÉ
Az Alapítvány keretében működő gyermekfoci elsősorban 1997-98-as évben
született gyermekek edzésével, versenyeztetésével foglalkozik, de az 1999-2000.
évben született gyermekek is már alkottak egy csapatot. A fiatalok szakedző
irányításával heti 2-3 edzést tartanak, ebből 1 alkalommal edzőmérkőzést játszanak.

A csapatok az elmúlt évben számtalan tornán, versenyen vettek részt 2 győzelem
mellett több kiemelkedő helyezést is elértek.
A „Bozsik program” keretén belül elindult korosztályban sok igen tehetséges
gyermek található. Sportszervezet célja, hogy az indított korosztályon belül a
Megyei foci vérkeringésében maradjon, hogy az utánpótlás nevelés folyamatosan
biztosított maradjon. Terveik között szerepel 1 hetes nyári tábor megszervezése.
Nagykállói Birkózók Egyesülete
Az egyesület két hónapos működési ideje alatt a létszám folyamatosan növekszik.
Létszámuk jelenleg 22 fő, ebből 18 fő 14 éves kor alatti. Mivel újonnan induló
sportág, így egyelőre szinte csak utánpótlás neveléssel foglalkozik. Elsődleges cél
legalább 10 fő óvodáskorú gyermek foglalkoztatása, nevelése, megszerettetése ezzel
a sportággal.
Nagykállói Női Kézilabda Egyesület
Az egyesület ebben az évben lesz 5 éves. Tagjai között 3 fő általános, és 2 fő
középiskolai tanuló van. Rendszeresen, lelkiismeretesen látogatják az edzéseket,
végzik a felkészülést és részt vesznek a bajnoki mérkőzéseken is. Az egyesület
folyamatosan toborzást végez az utánpótlás nevelés érdekében. Gyakori tapasztalat
azonban, hogy 5-6 fő bekapcsolódik az edzésekbe, de rövidebb-hosszabb idő után
különböző okok miatt lemorzsolódnak. Cél, hogy a következő években a személyes
szervezőmunkával és ráhatással minél több fiatal ismerje, szeresse és gyakorolja ezt
a sportágat.
Shotokan Karate-Do Egyesület
Az egyesület átlag taglétszáma 40 fő, amely főleg általános és középiskolai
tanulókból áll.
 5-8 éves 7 fő
 9-11 éves 10 fő
 12-15 éves 8 fő
 16-18 éves 9 fő
 18 év felett 6 fő
Az egyesületből tanulmányi, illetve ritkán egyéb okok miatt távozni kényszerülő
sportolók helyére folyamatosan érkeznek a sportolni vágyók. Ezáltal az utánpótlás

nevelés folyamatosan biztosítva van. A versenyeken kezdő és haladó csoportban
mérettethetik meg magukat e sportág elkötelezettjei.
Nagykállói Dragon Kick-Box
Az egyesület leginkább a fiatalokra épít. Jelenlegi létszám 53 fő, ebből 3
korosztályban működik utánpótlás csoport:
 Gyermek 8-10 éves
 Serdülő 11-13 éves
 Ifjúsági 14-16 éves
Emellett tervben van a Junior korosztály elérése, ami 17-20 éves fiatalokból állna. A
fiatalok heti 3 edzést látogatnak, amelyet rendszeresen szakedző tartja. Az évente
megrendezésre kerülő 5-6 napos edzőtáborban sportolóink folyamatosan jelen
vannak, ilyenkor napi két edzésen vesznek részt. Cél, hogy minél több gyermek
ismerje és szeresse a sportnak e válfaját.
Szabadidő és tömegsport fejlesztése
Célok és feladatok:
A városi sport életében szoros egységben kell kezelni a szabadidő sportot,
sporttevékenységet, a versenysportot és az utánpótlás nevelést. Meg kell találni a
város igényeinek megfelelő sportok arányát, és megteremteni a működésükhöz
szükséges feltételeket.
A sport és a testnevelés célja, hogy a sportolási lehetőséget biztosító szervezetek
egységes munkájának szerves részeként járuljon hozzá, hogy a sportoló életigenlő,
az egészséget saját értékrendjében kiemelt helyen kezelő személyiségekké váljon.
Ehhez elengedhetetlen a testkultúra eszközeinek – testgyakorlatok, mozgásos
játékok, sportági játékok és ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek -, valamint a
természet egészségfejlesztő tényezőinek együttes hatása.
A sportolók ismerjék meg motorikus képességeik szintjeit, ezen képességek
fejlesztésének és fenntartásának módjait, a játékok, versenyek örömeit, és igényeljék
azt.

Becsüljék meg társaik teljesítményét, ismerjék a egészségügyi és prevenciós értékeit.
Váljon a fizikai aktivitás magatartásuk, életük szerves részévé, elengedhetetlen
feltételükké.
Egészséggel kapcsolatos feladatok:
Legfőbb cél az ellenálló képesség és az edzettség fejlesztése, az ortopédiai
elváltozások ellensúlyozása. Az emberek értsék és ismerjék a prevenció lényegét.
A mozgáskultúra fejlesztésével kapcsolatos feladatok:
A kondicionális és koordinációs képességek életkorhoz és egyéni adottságokhoz
igazított fejlesztése. A mozgáskészségek megfelelő szintű kialakítása. A játék és
sporttevékenységekhez kapcsolódó ismeretek bővítése.

Játék és sportolási élmények nyújtása
Sportágak elsajátítása, teljesítményre való törekvés, kollektív sikerélmény, a
tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése. Kudarctűrés, a
nehézségek leküzdése, kitartás, monotónia tűrése, környezetkímélő magatartás.
A város rövid-, közép-, és hosszú távú célkitűzései
A város rövidtávú / 1-3 év / programjában kell szerepeltetni:
a meglévő sportlétesítmények karbantartását, továbbfejlesztését
lehetőséget kell biztosítani az általános iskolák alsó tagozatában,
sporttagozatos osztály kialakítására
támogatni kell minden olyan sportkezdeményezést, amely a fiatalok,
felnőttek élsportolók egészséges életmódját elősegíti
törekedni kell a környező településekkel a jó sport kapcsolat kialakítására,
segíteni kell egymást a tömeg- és versenysport terén, ezzel erősítve kistérségi
szerepünket

lehetőséget kell biztosítani a testvérvárosok közötti nemzetközi
sportkapcsolat kialakítására
A város középtávú / 1-5 év / programjában lehetőséget kell biztosítani:
új sportlétesítmények kialakítására, építésére
a városi uszoda megépítésére, amely lehetőséget biztosítana az intézményi
testnevelés továbbfejlesztésében az óvodások, az általános iskolások és
középiskolások számára. A fedett uszoda megépítésé, a rendszeres úszás,
fontos tényezője az egészség megőrzésének, a gyermekek, diákok, az
úszósportra vágyók számára. Az úszás rendszeres gyakorlásával egy új
sportág alakulhatna ki városunkban.
a labdarúgó pálya lelátójának és új öltözőjének megépítésére, ezzel
megteremtve az igényes sportolás, és szurkolás lehetőségét
egy Szabadidő Park kialakítására, ahol lehetőség nyílik a tenisz, és az
extrémsportok gyakorlására
a rövidtávú programban kialakított általános iskolás sporttagozatos osztályt
középiskolai szinten tovább kell fejleszteni. Az általános és középiskolai
szinten foglalkoztatott diákok biztosítják a tömeg-és versenysport
utánpótlását, az egészséges életmódra nevelés alapjait.
A város hosszú távú / 1-10 év / programjai
A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javítása érdekében
fokozott önkormányzati szerepvállalásra van szükség, igénybe kell venni a
városban működő sportszervezetek tevékenységét is. Ebben a kérdésben
összehangolt, szervezett, programokra van szükség.
Biztosítani kell a rövid-, és középtávú programban létrehozott általános és
középiskolai sportosztályok működését.

Emelni kell a sport szakmai színvonalát, a sportélet minden területén.
Törekedni kell arra, hogy olyan szakemberek álljanak a város rendelkezésére,
akik az egyesületeket magas szakmai színvonalon tudják irányítani.
A sport támogatásának rendszere
A sport támogatásának rendszere a Sportkoncepcióban meghatározott és elfogadott
elvekre, feladatokra kell, hogy épüljön. Csak azok a sportszervezetek vagy
intézmények részesülhetnek támogatásban, amelyek az alábbi feltételeknek eleget
tesznek:
az egyesületek, sportszervezetek minden év január 31. napjáig kötelesek
elszámolni az előző évben kapott önkormányzati sporttámogatások
felhasználásáról.
minden év végén kötelesek nyilvántartást küldeni a sportszervezet
taglétszámáról, a tagok korosztályonkénti megoszlásáról, az eredményekről.
A beszámolóban fel kell tüntetni a heti edzésszámot, az edzés helyszíneit, az
aktívan és rendszeresen sportolók számát.
a támogatott sportszervezetnek, egyesületnek, illetve intézménynek nem
lehet köztartozása
a szervezeteknek a Sporttörvényben meghatározott jogszabályoknak
mindenkor meg kell felelniük / pl. kötelező sportorvosi vizsgálat /
Pénzügyi támogatás:
Az Önkormányzat közvetlen pénzügyi támogatást nyújthat az egyesületek,
sportszervezetek működésére, rendezvényeinek megszervezésére, sportszerek
megvásárlására.
Közvetett támogatást nyújt a sportlétesítmények használatának támogatásával.
Az Önkormányzat tartalékalapot hoz létre, azokra az év közben felmerülő
kiadásokra, amelyek előre nem tervezhetőek.

Ilyen tartalékalapból kívánja finanszírozni:
azokat az egyesületeket, alapítványokat illetve egyéb szervezeteket, amelyek
évközben alakulnak és támogatási igényt nyújtanak be tömegsport alapú
szervezetük működtetésére.
az egyesületeknél évközben felmerülő pótigényeket
a tömegsport jellegű rendkívüli rendezvényeket
a versenysportokban kiemelt eredményt elért versenyzőket, egyesületeket
Támogatás elbírálásának szempontjai:
Kiemelt jelentőségű a diáksport
A támogatás mértékét meghatározó szempontok:
a foglalkoztatott létszám,
a foglalkozások rendszeressége, gyakorisága, intenzitása,
további szempontok a sportrendezvényeken való részvétel
Versenysport
Az elbírálás szempontjai:
a foglalkoztatott sportolók száma,
a foglalkoztatott sportolók korosztálya
eredményesség
Szabadidősport
A támogatás elbírálásának főbb alapelvei:
a foglalkoztatottak száma,
a sporttevékenység rendszeressége, szervezettsége
A városi sportrendezvények lebonyolításához, az Önkormányzat lehetőségeihez
mérten nyújt támogatást.
A támogatás elbírálásának szempontjai:
a rendezvény valós sport tartalma,

a rendezvény nézettsége, turisztikai vonzereje
A beérkezett támogatási kérelmeket a Sport Bizottság megtárgyalja, és javaslattal él
a Képviselő-testület felé. Az egyes területek közötti felosztás arányait a beérkezett
támogatási igények alapján ítéli meg a Testület.
Az elfogadott Sportkoncepció tíz évre meghatározza az Önkormányzat legfontosabb
tennivalóit, az önként vállalt feladatainak kezelését, tájékoztatást ad a sportágazat
szereplőinek az Önkormányzat szerepvállalásának irányáról és mértékéről.

