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„A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető
legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog.
A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a
megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének
társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős
szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában. (2004. évi I. törvény a sportról, bevezető rész)
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I. Bevezetés

Egy település életében meghatározó szerepet tölt be a sport: a helyi sportélet hatással van a
településen élőkre és a település is sokat tehet az ott élők sportkultúrájáért.
Az önkormányzatok felelős szerepet töltenek be az egészséges, fizikailag és pszichikailag
felkészült nemzedék felnevelésében és megtartásában.
A sporttevékenység a demokráciában alapvetően önszerveződő és önszabályozó. Ebből
adódóan az állami, illetve az önkormányzati közvetlen beavatkozás csak a legszükségesebb
esetekben – például az iskolai nevelés területén – indokolt. Minden más esetben a
támogatás, a befolyásolás alkalmazható.
Az Európai Unióhoz való csatlakozással új utak, új lehetőségek nyíltak meg előttünk,
ugyanakkor új kötelességek is várnak Magyarországra, benne Gyomaendrőd Városára.
Az önkormányzat sportkoncepciója 2014-ig szabályozta az önkormányzat legfontosabb
tennivalóit, meghatározta a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit, tájékoztatást
adott a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és
mértékéről. Az időbeli hatály lejárta és a városi sportélet újragondolása szükségessé teszi új
sportkoncepció elkészítését.

II. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a városi
sportkoncepció megalkotása során alapdokumentumként veszi figyelembe az Európai Sport
Chartát és a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiát.
A koncepció megalkotása, valamint az önkormányzati sportfeladatok végrehajtása során
figyelembe vett legfontosabb jogszabályok:
- Magyarország Alaptörvénye, melynek XX. Cikke deklarálja a testi és lelki egészséghez való
alapvető jogot.
- A sportról szóló 2004. évi I. törvény, melyben Magyarország Országgyűlése kinyilvánította,
hogy a „nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos
célnak tekinti”.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, miszerint a „mindennapos
testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán” meg kell szervezni.
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, mely a helyi
önkormányzati feladatok között szabályozza a sport és ifjúsági ügyeket. (13. § (1) bekezdés
15.pont ).
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.

1. A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései
Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait a Sportról szóló 2004. I. törvény 55. §-a
határozza meg. Fenti jogszabály rendelkezése alapján az Önkormányzatnak a következő
feladat-ellátási kötelezettsége áll fenn:
„(1) Az önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:
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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 helyi 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.”

2. Az Európai Unió és a sport kapcsolata – ehhez kapcsolódó önkormányzati
feladatok
A sport az egyik legelterjedtebb emberi tevékenység – végezzék akár profik, akár amatőrök,
rendszeresen vagy alkalomszerűen –, emberek milliói sportolnak az Európai Unióban is.
Amellett, hogy jót tesz az egészségnek, a sportnak kiemelt gazdasági és szociális jelentősége
is van: elősegíti a társadalmi beilleszkedést, ösztönzi a kulturális cseréket, továbbá
álláshelyeket teremt szerte Európában.
Az Európai Unió nemzetek közötti sportprojekteket finanszíroz, aminek célja a megfelelő
hálózatok és bevált módszerek feltárása és tesztelése a sportterületén. Ezek a projektek a
következő területekre vonatkoznak:
- egészségvédő testmozgás;
- a sporthoz kapcsolódó oktatás és képzés;
- sport fogyatékkal élők számára;
- nemek közötti esélyegyenlőség a sportban;
- fellépés a doppingszerek használata ellen;
- a sport terén és révén megvalósuló társadalmi befogadás;
- önkéntesség a sport világában;
- erőszak és intolerancia a sport területén;
- sportirányítás.
A települések sportkoncepcióinak elkészítésekor és az abban meghatározott intézkedések
megvalósításakor szükséges figyelembe venni az Európai Sport Chartaban megfogalmazott
alapelveket.
„A sport az emberi fejlődés fontos tényezője, ezért támogatása és fejlesztése érdekében a
kormányoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük abból a célból, hogy e charta
előírásait, a Sport Etikai Kódexében lefektetett elvekkel összhangban alkalmazzák a
következők szerint:
a) Minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást;
b) Valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való
részvételre és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert tehessen;
c) Mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a sportolási és
rekreációs lehetőséget;
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d) Együttműködésben a megfelelő sportszervezetekkel, amennyiben kívánja és rendelkezik az
ahhoz szükséges képességekkel, mindenki számára biztosítani kell a lehetőséget
sportteljesítményének javításához, egyéni teljesítménye maximumszintjének eléréséhez,
és/vagy a társadalmi elismerés kivívásához;
e) Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a sporttevékenységekben részt
vevők emberi méltóságát és biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat minden
politikai, kereskedelmi, pénzügyi manipulációtól, megalázó és méltóságot sértő gyakorlattól,
a doppingszerek használatától, valamint a szexuális jellegű visszaélésektől, különösen, ami a
gyermekek, a fiatalok és a nők zaklatását illeti.”
A Sportkoncepció nem önállóan létező dokumentum, szoros összefüggésben áll a város
Integrált Településfejlesztési Stratégiájával, illetve a Local Agenda 2000 dokumentummal.

III. Gyomaendrőd Város Sporttörténete
Városunkban több mint 20 sportszervezet működik. Óriási sikereket érnek el társastáncosaink,
kajakosaink, judósaink, nagy hagyománya van a labdarúgásnak.
A város futballtörténetét Márton Gábor író, tanító írta meg Gyoma labdarúgásának története
(Hajrá, Gyoma-1989) valamint Endrőd labdarúgásának története (Tempo, ETK!-1986) címmel.
Az atlétika sportágában is kiemelkedő eredmények születtek és születnek.
Sporttörténetünk meghatározó személyiségei
Dombos László volt testnevelő tanár 1978-ig tanított az 1. sz. Általános Iskolában. Egy
időben a Békés megyei általános iskolák tornaversenyein a dobogó legmagasabb fokára
kizárólag az ő tanítványai álltak.
Halász István testnevelés- földrajz szakos általános iskolai nyugdíjas tanár 1963-2001 között
tanított a 2. Sz. Általános Iskolában. Tizennyolcszor volt országos döntőn tanítványaival torna,
atlétika, sportlövészet, összetett honvédelmi versenyágban. Indított több olyan sportolót is,
aki később az országos válogatott tagja lett. 21 éven keresztül szervezte évente a kajaktábort
és Békés megye válogatottjai a havas számokban a volt gyomai II. számú iskola diákjaival. Két
komoly elismerésben részesült pályája során: a Magyar Diáksportért díjban és a Magyar
Sportért Aranyfokozatú díjában.
Gyányi Ferenc 1923-2009-judó-edző 6 danos mester, edzősködött a budapesti Honvédnál
valamint az UTE-ben is. Idős korában költözött Gyomaendrődre és alapította meg a
Gyomaendrődi Judo Klubot.
Fekete László -matematika-fizika szakos tanár, 1960-tól kézilabdaedző volt a városban. Egyik
fő szervezője és létrehozója volt a gimnázium bükkszentkereszti táborának. Rengeteg
társadalmi munkával épült fel a 25 főt befogadó ház, mely 1990 óta a gimnázium
Természetbarátainak Köre tulajdonába került.
Szmolnik Lajos – a Gyomai Tornaklub NB II-es női röplabda csapatának edzője
Kovács Gábor – 9 évig a Körös Kajak Sportegyesület, jelenleg a KSI Gyomaendrődi
Szakosztályának edzője, testnevelő tanár, Tótka Sándor olimpikon felkészítője a duisburgi
világbajnokságra és a Szingapúrban megrendezett Ifjúsági Olimpiára.
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Olimpikonjaink, elszármazott sportolóink

Itt született városunkban Varjú Vilmos 1934-1994 súlylökő, de még csecsemő korában
elköltözött szüleivel Gyulára. 1969 és 1975 között az Újpesti Dózsa súlylökője.
Tizennégyszeres magyar bajnok, 17-szeres magyar csúcstartó, és 49-szer volt a magyar
válogatott tagja, háromszoros Európa-csúcstartó. 1962-ben és 1966-ban Európa-bajnok,
1964-ben olimpiai bronzérmes.
Varga Lajos 1933-2006 tanár, tornász, olimpikon, edző, tizenháromszoros mesterfokú
országos bajnok, több nemzetközi verseny győztese, az Újpesti Torna Egylet örökös bajnoka.
Később edzőként tevékenykedett az UTE-ben. Ennek keretében minden nyáron –kb. 30
alkalommal- elhozta a gyomai edzőtáborba a budapesti fiatal sportolókat, akik közt ott volt
Csollány Szilveszter, Fajkusz Csaba, Suppola Zoltán is. Díjai: Magyar Köztársaság Érdemérem
arany fokozata, a Testnevelés és a Sport Kiváló Dolgozója, A Haza Szolgálatáért Érdemérem
arany, ezüst, bronz fokozata, Gyomaendrődért Emlékplakett (1996)
Kávay Zoltán 1931-2002 tanár, evezős, edző, többszörös országos bajnok, 1953 és 1958
között válogatott kerettag. Nem itt született, de nevelkedett Endrődön.
Tótka Sándor világ- és Európa-bajnok valamint ifjúsági olimpiai bajnok (Szingapúr 2010)
kajakozó. A Körös Kajak Egyesület sportolója 2014 decemberéig, majd 2015-től az Újpesti
Torna Egylet versenyzője. Tizennégyszeres Magyar Bajnok, 2010-ben ifjúsági olimpiai bajnok
(Szingapúr), 2011-ben Ifjúsági Világbajnok, 2012-ben Ifjúsági Európa bajnok, kétszeres felnőtt
világbajnok (2014, 2015), 2016-os Rioi olimpián férfi K2-200 versenyszámban 4. helyezést ért
el Molnár Péterrel.
IV. Gyomaendrőd településének egészségügyi helyzetképe
Gyomaendrőd egészségi állapota nem tér el az országos helyzettől, miszerint a nagy
betegségcsoportok ugyanúgy jellemzőek sajnos a településen élőkre (keringési rendszer
betegségei, daganatos megbetegedések, emésztőrendszer megbetegedései, légzőrendszer
megbetegedései, külső okok - baleset, öngyilkosság stb.), mint az országos átlagra.
Magyarországon a születéskor várható életkor 5-8 évvel alacsonyabb, mint az Európai Unió
többi országában és sajnos ez Gyomaendrődön sincs másképp. A Dél-Alföldre ezeken felül
igen jellemző a depresszió, mint pszichiátriai betegség, melynek kialakulása összefügghet az
alkoholizmussal és a rokkanttá nyilvánítással.
Ezen kívül sok gyermek nem tud részt venni az iskolai testnevelés órákon, mert felmentése
van valamilyen betegség miatt (műtét, asztma, szívprobléma,) az órák látogatása alól.
Térségünkben, az országos adatokhoz hasonlóan, az elkövetkezendő időszakban várhatóan
csökken a halálozás, és kitolódik az átlagélettartam, ugyanakkor növekszik az idősek aránya a
népességben.
A régió morbiditási és mortalitási statisztikáiban jelentős szerepet játszanak a szív- és
érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, valamint az anyagcsere és a daganatos betegségek.
Mindezek figyelembevételével elmondható, hogy az elkövetkezendő években a komplex,
magas színvonalú egészségügyi ellátás, valamint az egészséges életmódra való áttérés iránti
igény további erősödése várható.
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A sportolási és kikapcsolódási lehetőség biztosításával, illetve a városi sportélet színesítésével
hozzájárulhatunk a társadalmi elégedettség növekedéséhez, az itt élők életminőségének
javításához, mely végső soron a település népességmegtartó erejének növekedéséhez is
vezethet.
A településen praktizáló gyermek háziorvosok nagy hangsúlyt helyeznek a csecsemők és
kisgyermekek helyes táplálkozására, az anyatejes táplálásra, a helyes hozzátáplálásra, a
vitamindús étrendre, a sok mozgásra, amivel elérhető lehet, hogy a felnőttkorban oly gyakori
szív-érrendszeri betegségek ritkábban forduljanak elő.
Az orvosok és védőnők rendszeresen ellenőrzik a gyermekek testi-szellemi és mozgásszervi
fejlődését, testsúlyát, magasságát, látását, hallását, vérnyomását.
A korai fejlesztés kialakítása nagyon fontos feladat lenne, ami eddig nem tudott megvalósulni
a településen. A 0-3 éves korosztályban a korai fejlesztés megszervezésével, működtetésével
kiszűrhetőek lennének a gyerekek fejlődési elmaradásai, rendellenességei, és célirányos
terápiával korán kezelhetővé válhatnának ezek a problémák. Ebben a témakörben kiemelt
jelentőségű a háziorvosok, védőnők és a pedagógiai szakszolgálat munkatársainak
szerepvállalása, felelőssége.
Az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak az allergiás betegségek Gyomaendrődön is,
akárcsak szerte a világban.
A gyermekek jelentős részénél tapasztalt csontrendszeri elváltozások, tartási hibák esetén
ortopédiai szakvizsgálatot követően gyógytestnevelés, gyógyúszás hozhat javulást, melyre
szerencsére egyre több lehetőség van településünkön.
A szív-érrendszeri betegségek tekintetében igen jelentős probléma lehet a súlyfelesleg,
melyet a szűrővizsgálatok kapcsán egyre több gyermeknél észlelnek. Kivizsgálást követően
helyes táplálkozást, több mozgást javasolnak, és folyamatosan ellenőrzik a paramétereket.
V. A városi sport kiemelt céljai, alapelvei
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a sport kiemelt céljainak meghatározásakor az Európa
Tanács által kiadott Európai Sport Charta alapelveit tekinti irányadónak:
a) a város fiataljai számára biztosítani kell az "alapvető sportolási képességek megszerzését".
b) a város lakosai számára hozzáférhetővé kell tenni "a sportolási és rekreációs
lehetőségeket".
c) az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni "az egyéni
sportteljesítmények javításának lehetőségét".
Gyomaendrőd Város Sportkoncepciójának hosszú távra megfogalmazott alapelvei:
1. A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges
alkotó eleme.
2. A sport a személyiség formálásának, az egészség megőrzésének és teljesítőképesség
fokozásának egyik leghatásosabb eszköze.
3. A sportoláshoz való jog az állampolgárok - alkotmány által biztosított - alanyi joga.
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4. A köznevelési intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait, a
lakosság szabadidősportja a munkaképesség, a fizikai fittség karbantartásának egyik
leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata,
minta és motiváció a rendszeres testedzéshez.
5. 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.
6. Az önszerveződés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerű sportélet lényegi
jellemzői.
7. Alapvető érdek, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, és
értékeinek megfelelő támogatást nyerjen.
8. A színvonalas sportszakmai munka alapja a tudományosan megalapozott korszerű
sportszakember képzés és továbbképzés.
9. A magas szintű sportkultúra jellemzője a sport szervezettsége, az egymásra épülő
versenyrendszer működőképessége.
A középtávú koncepció fő irányai
1. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására a gyermek,
serdülő és ifjúsági korosztály számára, a köznevelési törvényben megfogalmazott
rendelkezéseknek megfelelően.
2. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott önkormányzati
szerepvállalásra van szükség.
3. Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát a sportélet minden területén.
4. Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a
tehetségesek kiválasztását és gondozását.
5. A sportélet egész területén szükséges a demokratikus és a társadalmi jelleg erősítése, ezzel
párhuzamosan az eddigieknél összefogottabb irányításra, egyértelmű feladatmeghatározásra, a teljesítés és az önkormányzati pénzeszköz felhasználásának
következetesebb ellenőrzésére, hatékonyabb munkamegosztásra és együttműködésre van
szükség.
6. Az önkormányzat a rendelkezésére álló sportalappal és egyes sportrendezvényekre (Kihívás
napja, Szaloncukor Kupa) fenntartott kötött felhasználású pénzeszközeivel elsősorban nem az
élsportot, hanem a diáksportot, a szabadidősportokat valamint az utánpótlás nevelést
támogatja, segíti. Az élsport esetében is kizárólag az amatőr sportot támogatja.
Természetesen ez az összeg töredéke annak, amiből az egyesületek, szervezetek évente
gazdálkodnak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által a Sport Alap terhére meghirdetett pályázat célja a
Gyomaendrődön működő sportegyesületek támogatása, a kiemelkedő sport eredmények
elérése, a versenysport utánpótlás-nevelési feltételeinek folyamatos biztosítása, a fiatalság
egészségmegőrzésének, a rendszeres testedzésének fenntartása, valamint a testkultúra, az
egészséges életmód népszerűsítése érdekében.
A támogatás célja tehát az, hogy minél színesebb sportélet valósuljon meg településünkön,
minél többfajta sportolási lehetőség álljon a fiatalok és a felnőtt korosztály rendelkezésére.
A rendelkezésre álló keretösszegből a diáksport tevékenység támogatására, illetve a Népligeti
és az Erzsébet-ligeti Sporttelep fenntartásának támogatására elkülönített összeg kerül
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meghatározásra, a fennmaradó rész pályázat útján kerül kiosztásra. A pályázatok elbírálásáról
és a megállapítható támogatásról a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
7. Az önkormányzat sportot támogató tevékenységének célja, hogy az oktatási intézmények
közötti kapcsolatok erősödjenek, az iskolák, óvodák egymással szemben nyitottabbá váljanak,
az intézmények sportlétesítményeiket (tornatermek) a lakosság felé megnyissák, kialakuljon
egy olyan párbeszéd, melyben a város intézményei, lakosai, sportszervezetei, sportegyesületei
mindannyian részt vesznek, önmaguk számára alakítva a városi sportéletet.
Az önkormányzat azonban a sporttevékenységet, mint kapcsolatformáló eszközt nemcsak a
városon belüli kapcsolatok erősítésére kívánja felhasználni, hanem a testvérvárosi kapcsolatok
elmélyítésére is.
VI. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának szerepvállalása a Testkultúra különböző
területein
Alapvetően Gyomaendrőd sportos település, az egyes városi rendezvényeken szép számmal
vonultat fel helyi gyerekekből, ifjakból álló gyermekcsoportot a településen működő közel 20
sportegyesület, sportszervezet. Az egyesületek természetesen más városokban is sikerrel
szerepelnek, sőt sokan közülük nemzetközi színtéren is maradandót alkotnak.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célja, hogy kiemelten támogassa a fiatalok
sportolását, testmozgását, a város egész lakosságának biztosítsa a sportolás lehetőségét.
E cél elérése érdekében közös gondolkodásra, együttműködésre van szükség a településen
működő köznevelési intézményekkel, a sporttal foglalkozó civil szervezetekkel,
sportegyesületekkel, sportvállalkozásokkal. Ki kell emelnünk itt a testnevelő tanárok és az
önzetlenül dolgozó edzők, sportbarátok szerepét, hisz nélkülük az Önkormányzat hiába tűzne
ki célokat, nem sikerülne azokat megvalósítani.
E cél elérése érdekében kiemelt feladataink közé kell, hogy tartozzon a sportolás magas
szintű infrastrukturális alapjainak megteremtése.
1. Óvodai nevelés
Az óvodai nevelés a települési önkormányzatok számára kötelezően ellátandó alapfeladat. Az
óvodai feladatellátás a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati
Társulás fenntartásában működő Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodán
keresztül, valamint nonprofit korlátolt felelősségű társaságokkal kötött köznevelési
megállapodás keretén belül biztosított.
Gyermekeink harmonikus fejlődése csak a rendszeres, napi testneveléssel, sporttal
biztosítható. A szervezett sportolási lehetőség számukra az óvodai nevelés keretén belül
biztosított. Csekély mértékben jellemző a családokra, hogy egyénileg hordják óvodáskorú
gyermeküket a különböző sportegyesületekbe vagy sportfoglalkozásokra. Az óvodai
testnevelés feladatainak teljesítésére az óvónők a testnevelés két formáját használják fel: a
mindennapi ún. frissítő 5-10 perces testmozgást, illetve a csoportonként szervezett
testnevelés foglalkozást. Az óvodákban szervezett testnevelési foglalkozásokon elsősorban a
gyermekek testi képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az
óvónők. Ezeken a foglalkozásokon túl valamennyi óvodában nagy gondot fordítanak a
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gyermekek életkori sajátosságait figyelembevevő mozgáslehetőségek biztosítására. Az óvodai
napirendbe építve tanfolyam jellegű foglalkozásokat biztosítanak a gyermekek számára a
néptánc, társastánc, torna, ovifoci foglalkozásokon.
Az óvodákban kötelező a tornaszoba megléte az előírt felszerelésekkel, mely kritériumnak
településünkön minden óvoda megfelel.
Városunkban mindegyik óvodában található tornaszoba.
A Selyem úti óvodában immár hagyományosan megrendezésre kerül az Ovi-olimpia, mely
rendezvény nagyon népszerű az abban résztvevő gyermekek számára. Az ovisok versenye
városunkban a Kihívás Napja kísérőrendezvényeként kerül megszervezésre.
Az óvodák közötti kapcsolatok erősítésére, a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére
Ugra-bugra óvodai sportnap keretén belül óvodásvetélkedő megrendezésére kerül sor
minden év októberében. A vetélkedő megszervezése egyik évben a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda (Százszorszép, Margaréta, Csemetekert, valamint a
csárdaszállási Napraforgó Óvoda), másik évben a nonprofit szervezetek által működtetett
óvodák (Tulipános, Gyermekliget, Szivárvány Óvoda) feladata.
Elmondhatjuk, hogy az óvodapedagógusok mindegyik óvodában nagy hangsúlyt fektetnek a
gyermekek életkorának megfelelő mozgáslehetőségének biztosítására.
Az Önkormányzat feladata az óvodai épületek állagmegóvásában, felújításában van, illetve az
óvodavezetők segítése pályázatok - az óvodák korszerűsítését, sporteszközökkel való
felszerelését célzó - elkészítésében, benyújtásában. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be
a TOP-1.4.1-Foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével c. felhívásra, melynek keretében a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda két telephelyén – a Kossuth L. utcai
Százszorszép Óvodában és a Blaha L. utcai Csemetekert Óvodában – kerülne sor felújításra és
fejlesztésre és mindkét telephelyen új tornaszoba épülne.
2. Iskolai nevelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései a mindennapos
testnevelés bevezetésére:
„Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai
elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy
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,
d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik - a félévre érvényes, az egyesület
által kiállított igazolással váltható ki.
A rendelkezéseknek megfelelően a településen található köznevelési intézményekben a
nevelési tantervekbe beépítésre került a mindennapos testnevelés.
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Mindegyik intézmény rendelkezik tornateremmel, illetve a gyomai városrészen a
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium a Városi Sportcsarnok adta lehetőséget is kihasználva szervezi meg a testnevelés
órákat.
Elmondhatjuk, hogy minden tanuló tornateremben vagy a sportcsarnokban megtartott
testnevelés órán vesz részt városunkban, emellett tény az is, hogy mind az általános, mind a
középiskolában a szakos ellátottság 100 %-os, tehát a testnevelési órákat szakképesített
testnevelő tanárok oktatják.
Azonban tény az is, hogy az intézmények tornatermei nem szabványméretűek, illetve műszaki
állapotukat tekintve felújításra szorulnak.
A Sportról szóló 2004. évi I. törvény a települési önkormányzatok kötelező feladataként
határozta meg, hogy az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a köznevelésről szóló
törvényben meghatározottak szerint az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy
az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges
feltételeket. Az iskola a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások terhére köteles
megszervezni a mindennapos testnevelést illetve az iskolai sportkör foglalkozásait. A
sportoláshoz szükséges feltételek területén Gyomaendrőd Város Önkormányzata eleget tesz
a törvényi előírásoknak, viszont a sportolásra alkalmas épületek folyamatos fejlesztése
szükséges, hogy intézményeink minden igénynek megfeleljenek.
3. Úszásoktatás
Az Önkormányzat támogatást nyújt a településen működő óvodák esetében a vízhez
szoktatás, a helyi úszóegyesületek (Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület; Gyomaendrődi
Delfin Sport és Úszóegyesület), valamint a helyi kajak-kenu egyesületek (Körös Kajak
Sportegyesület; Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület Gyomaendrőd kajak-kenu szakosztály)
esetében pedig az edzések megtartásához, melyek helyszíne a Liget Fürdő fedett uszodája.
Az általános iskolások esetében az úszásoktatás finanszírozója az oktatási intézmény
fenntartója.
4. Diáksport
A diáksport az iskolai testnevelésre épül, annak gyakorlatanyagát használja fel játékosan,
versenyszerűen, és átmenetet kell, hogy képezzen a testnevelés és a minőségi sport között. A
diáksport-szervezetek programjában a diákolimpiai versenyekre való felkészülés és
versenyeztetés mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a minden tanuló számára lehetőséget
kínáló iskolán belüli, illetve iskolák közötti programokra, a nem versenyszerű testedzési
formák szélesítésére (alapfokú versenyek, iskolai sportnapok, játékos vetélkedők). Oldani kell
a túlzott verseny és eredmény centrikusságot, nagyobb teret kell adni a szabadidősport
jellegű, illetve igény és természet adta lehetőségű foglalkozásoknak, országjárásnak,
kirándulásoknak.
A diáksport az alap- és középfokú oktatási intézményekben a szakosztályi munka alapjának
kell lennie, de önállóan is alakítson ki játék és verseny lehetőséget.
A városi sportegyesületek és diáksport szervezetek, egyesületek kölcsönösségi alapon való
együttműködése elengedhetetlen feltétele a diáksport városi szintű eredményes
működésének.
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Városunkban 1987 óta működik Diáksport Bizottság: az önállóan működő diáksport
szervezetek (diáksport egyesületek, diáksportkör, iskolai sportkör) érdekképviseleti
szerveként.
A Diáksport Bizottság feladatai:
- helyi szinten képviseli az alapegységeket, összehangolja tevékenységüket,
- működteti a Magyar Diáksport Szövetség helyi foglalkoztatási és versenyrendszerét,
- hagyományteremtő városi szintű versenyeket szervez,
- elkészíti és egyezteti az éves eseménynaptárt, a helyi foglalkoztatási és versenyrendszerét.
A Diáksport Bizottság tagsága: minden diáksport szervezet, magánszemély. Tulajdonképpen a
tagságát alkotja az oktatási intézmények minden tanulója.
5. Utánpótlás nevelés, él- és versenysport
Az önkormányzat célja az utánpótlás nevelés támogatása, amely biztosítja az élsport,
versenysport kívánt színvonalának megtartását.
Városunkban a sportegyesületeket az önkormányzat oly módon támogatja, hogy nyílt
pályázatot ír ki a Sport Alapra.
Városunkban működő két társastánc csoport nemzetközi színtéren is kiemelkedő
eredményeket ér el évről- évre. A Rumba Tse tevékenységét 1972-ben kezdte műkedvelő
művészeti csoportként. A másik sikeres társastánc csoport 1999-ben néhány fiatal
kezdeményezésére alakult Kner Tánc- Sport Egyesület néven. A Gyomaendrődi Judo Club
több mint 20 éves múltra tekint vissza, versenyzői országos bajnokságokat nyernek mind a
diák serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályban. A Körös Kajak SE 1997 óta, míg a KSI
Gyomaendrőd Kajak-Kenu szakosztály 2013 óta működik Gyomaendrődön, mindkét
egyesület versenyzői eredményes sportolók. A Gyomaendrődi Női Kézilabda
Sportegyesület 2000-ben kezdte meg tevékenységét. A felnőtt és junior csapatok NB-II-es
bajnokságban játszanak. Az egyesületben sportolók száma 80- 120 között változik, a
legkisebbek első osztályos korukban kezdik el a kézilabdát. A gyermekcsapatok (U/10, U/11
és U/13) rendszeresen és eredményesen szerepelnek az országos gyermekbajnokság régiós
küzdelmeiben.

Városunkban nagy hagyománya van a labdarúgásnak. A sokáig két csapat működött, majd
2008 szeptemberében egyesült Gyomaendrődi FC néven. A Gyomaendrődi Futball Club

jelenleg a megyei II. osztályban szereplő futball csapata településünknek.
A Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület 2009 óta végzi a gyermekfutballal
kapcsolatos teendők összefogását. Az egyesület öt csapat működtetését vállalta fel: U/7, U/9,
U/11, U/13, U/14/15. A sportoló gyermekek száma megközelíti a 80 főt, a csapatok
eredményesen szerepelnek a különféle versenyeken, tornákon.
A Delfin Úszósport Egyesületet 2013.-ban 14 szülő alapította, gyermekeik rendszeres
sportolásának biztosítása érdekében. Rendszerességhez, felelősségtudathoz, csapat szellem
tudathoz szoktatja a többségében alsó tagozatos korosztályt. A szabadidős sport mellett
néhány gyermek versenyszerűen is úszik. Az egyesület versenyzői között van Országos
Diákolimpiai I. helyezett is.
Természetesen mindegyik egyesületnél van szabadidősport lehetőség is. A városban tartandó
rendezvények állandó résztvevői a táncosok és igazi nézővonzó produkciókkal kápráztatják el
a nézőket.
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6. Szabadidősport

A szabadidősport nem eredményorientált, hanem kedvtelésből az egészség megőrzéséért,
helyreállításáért, a mozgás öröméért, időtöltésként végzett sporttevékenység.
Önkormányzatunk célja, hogy a lehető legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres,
könnyen elérhető sportolás lehetőségét és az ehhez szükséges létesítményeket. Ugyanakkor
a szabadidősportnak alapvetően önfinanszírozásúnak kell lennie, várhatóan a sportági
finanszírozás is ebbe az irányba fog elmozdulni.
A szabadidős programok szervezésénél figyelembe kell venni a város környéki természeti,
földrajzi sajátosságokat, azokat a formákat kell előnyben részesíteni, melyek hatékonyan
biztosítják a szabadidő, mozgással, sportolással, természetjárással, kirándulással, szabadban
töltött aktív pihenéssel való eltöltését.
Szabadidősport formái lehetnek: városi szervezésű szabadidősport események, egyéni vagy
önszerveződő közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított szabadidősport
tevékenység, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. A lakossági igényeket figyelembe véve –
évente akár több alkalommal is – városi sportnapot, napokat lehetne szervezni akár
családosan is. Fontos feladat a szabadidősport tevékenységére szakosodott társadalmi
szervezetek és csoportok megalakításának segítése. Ezen csoportok egybehangzó véleménye,
hogy a szponzoraik nélkül ellehetetlenülnének edzéseik, utazásaik finanszírozását tekintve.
Önkormányzatunk a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartásáról, karbantartásáról az
adott költségvetési évre szóló rendeletében foglaltak szerint gondoskodik. Önkormányzatunk
feladata a különböző szabadidősport célú helyek (elsősorban: játszóterek) szükség szerinti
felújítása, a hazai és uniós szabványoknak megfelelő cseréje.
A sportigazgatás kiemelt feladata, hogy a helyi újság segítségével népszerűsítse a
szabadidősport tevékenységeket illetve, hogy az elért sporteredményekről is legyen elég
információ.
Városunkban két nagy múltú táncegyesület is segít a szabadidő hasznos eltöltésében, akik
szép eredményeket érnek el a hazai és nemzetközi versenyeken. Az egyik a Körösmenti
Táncegyüttes, mely az 1967-ben alakult, helyi fiatalok kezdeményezésére jött létre, és
sikereiket látva évről- évre gyarapodott a néptáncosok tábora. A másik pedig a Színfolt
Mazsorett Csoport, amely 1994 óta képzi táncosait és sorra dobogós helyezéseket érnek el
országos és nemzetközi mazsorett versenyeken.
Sportturizmus
A városban több helyen is van lehetőség a lovassport megismerésére, lovaglásra (Rubin
Panzió Lovarda, Szarka Zsolt Lovas Tanya, Körösök Vidékéért Lovas Szekció, Telekparti
Szabadidő és Lovaspark).
Gyomaendrőd és környékét túraútvonalon (Gyomaendrődi Hármas-Körös Túra útvonal,
Körös- összefolyás túraútvonal, Gyomaendrőd túraút, Peresi holtág túra) is megismerhetik az
érdeklődők. Vannak gyalogtúrára, kerékpártúrára, vízitúrára alkalmas útvonalak is.
Az idelátogató, aktív pihenésre vágyó vendégek számára lehetőség nyílik sárkányhajózásra a
„Gyomaendrődi Víziszörnyek” csapatával, három órás természeti kenu túrára a Peresi
holtágon vagy két órás motorcsónakos utazásra, mely a vadregényes, rejtett vízi világ
megismerése mellett felejthetetlen élményt nyújt.
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Edzőtáborok szívesen választott helyszíne Gyomaendrőd, hiszen pár száz méteres körzetben
több sportlétesítmény is található a településen: szabvány méretekkel, modern
sportborítással rendelkezik a Varga Lajos Sportcsarnok, a Nép- és Erzsébet-ligeti
Sporttelepen füves labdarúgópálya található edzőpályával, valamint a gyomai településrészen
műfüves kispályával. A Liget Fürdőben található fedett uszoda, szauna, gyógyfürdő. Alapozó
időszakban futó edzések lefolytatására a salakos atlétikai pálya, de a közeli töltés is kiváló
terepet biztosít. Kajak-kenu szakosztályoknak több holtág, a Körös folyó, illetve a Halász
István Csónakház biztosít edzési lehetőséget. A településen található még 2 bitumenes pálya,
illetve egy salakos teniszpálya is.
A Varga Lajos Sportcsarnok alkalmas sportesemények – kispályás foci, kézilabda, kosárlabda,
röplabda meccsek – lebonyolítására, nagyszabású vásárok, kiállítások és kistérségi
rendezvények megrendezésére. A csarnok befogadó képessége 300 fő.
A városban működő általános- és középiskolák rendelkeznek tornateremmel is.
Az edzőtáborok szálláshelyeiként több helyszín is alkalmas településünkön: a középiskolai
kollégiumok, valamint az ifjúsági és sporttábor. A Hármas-Körös mellett, a Liget Fürdőtől 100
méterre lévő ifjúsági és sporttáborban 11 db 8 fős fűthető faház és sátorhelyek várják az
iskolásokat, baráti társaságokat, horgászni, pihenni, kirándulni vágyókat. Akadálymentesített
szálláshelyünk a város szélén a Liget Fürdő és a Hármas-Körös között félúton, árnyas
akácerdőben található.
A tábor aktív szabadidős programokat szervez a vendégei részére: íjászkodás, ügyességi
feladatok kötélpályán, kenutúra és oktatás a Hármas-Körösön – szakember segítségével.
Azon vendégek számára is biztosított az aktív kikapcsolódás, akik nem szervezett táborok
keretei között látogatnak el városunkba: számos vendégház és szálláshely kínál saját
szabadidős programot, illetve családok és baráti társaságok is igénybe tudják venni a helyi
szabadidős és sportszolgáltatásokat.
7. Fogyatékkal élők sportja
A lakosság közel 4 %-a valamilyen formában és mértékben fogyatékkal élőnek számít. A
fogyatékkal élők sportja többféle célt valósíthat meg: egyrészt egészségmegőrző,
egészségfok növelő szerepe, másrészt a társadalmi beilleszkedést elősegítő, megkönnyítő és
az életminőséget javító funkciója van. Jelenleg településünkön a fogyatékkal élők sportja
csekély mértékű, inkább csak a mozgássérült egyesületek keretein belül szerveződő
eseményekre, kirándulásokra korlátozódik.
Itt kell megemlítenünk a Térségi Gondozási Központ Fogyatékkal élők csoportját. A városban
élő sérültek ellátásán kívül, a gondozottak kulturális és lehetőségeikhez mérten a sportolási
lehetőségeit is megszervezik, séták - kirándulások keretében.
Az önkormányzat feladata elsősorban sportlétesítményeink akadálymentessé tétele.
VII. Sportlétesítmények
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok
alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének
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szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, lehetőségek
szerinti fejlesztése.
Az önkormányzat feladata az éves költségvetésben biztosítani kell a sportlétesítmények
üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének pénzügyi forrásait.
Varga Lajos Sportcsarnok
A Varga Lajos Sportcsarnok üzemeltetését a Zöldpark Nonprofit Kft látja el.
Az oktatási intézmények a kötelező testnevelési órák megtartására – a tanévkezdést
megelőzően történő egyeztetés után – térítésmentesen vehetik igénybe a létesítményt.
Az egyéb bérlőkkel a Zöldpark Nonprofit Kft. külön szerződésekben, megállapodásokban
rögzíti a Varga Lajos Sportcsarnok bérbeadási feltételeit. A Sportcsarnok nemcsak a város
lakosait szolgálja, hanem otthont ad több sportág településközi bajnokságának is.
2014-ben került sor a sportcsarnok külső homlokzatának szigetelésére, illetve a belső
álmennyezet cseréjére. Pótmunkák keretében a tetőszerkezet, a nyílászárók felújítása,
karbantartása, egyéb villanyszerelési munkák, a kiszolgáló helyiségek felújítása történt meg.
Sportpályák
A Városi Sportegyesület és a Gyomaendrődi Futball Club a 2008/2009-es bajnoki évadot már
egy csapattal kezdte: Gyomaendrődi Futball Club néven. A pályák fenntartása az egyesület
feladatkörében maradt.
Az 1997. december 3.–án kötött megállapodás szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata
30 éves időtartamra az endrődi ligeti sportlétesítményt az egyesület kezelésébe adta.
A megállapodásban rögzített feltételek szerint az egyesület a pályát kizárólag sportcélra
használhatja, illetve az egyesület köteles a használat teljes ideje alatt a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola részére a létesítményt ingyenesen rendelkezésre bocsátani a
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata mind a két pálya fenntartásához anyagilag hozzájárul.
Minden évben a Képviselő-testület a költségvetés elfogadását követően a Sportszervezetek
pályázati alapjából kötött felhasználású támogatásként biztosítja a pályák fenntartásához az
önkormányzat hozzájárulását.
Gyomaendrőd Város sportlétesítményeit a 2 . sz. melléklet tartalmazza.
VIII. Sportirányítás
Gyomaendrőd Város sportéletét, sportkultúráját a Képviselő-testület által elfogadott hatályos
sportkoncepció ismerteti.
A szigorúan vett sportszakmai munka az egyesületekben, szabadidősport-klubokban folyik az
egyesületi vezetők, vezetőségek irányításával.
2015-ben, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának ösztönzésére kezdeményezés indult a
településen működő egyesületek összefogására, az együttműködés előmozdítása érdekében.
12 sportszervezet alapításával létrejött a Gyomaendrőd Sportjáért Alapítvány, melynek
bírósági bejegyzése jelenleg folyamatban van. Az Alapítvány célja Gyomaendrőd Város
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sportjának fejlesztése az iskolai tömegsport és szabadidő sport, valamint a versenysport
támogatása.
IX. Nemzetközi kapcsolatok
Gyomaendrőd Város széles testvérvárosi kapcsolatokkal rendelkezik, hiszen 1993-ban
Nagyenyed városával, 2003. október 23-án Schöneck városával, 2004-ben a lengyel Pilzno
városával, majd 2009. július 6-án a szlovákiai Vrútky városával létesített testvérvárosi
kapcsolatot. A testvérvárosi kapcsolatok az eltelt idő alatt kiszélesedtek, újabb és újabb
találkozások szerveződtek, közös programokon vettek részt a városi delegációk. Egyre több
gyomaendrődi civil szervezet képviselője látogat el a testvérvárosi településekre, és az ott élő
szervezetek, egyesületek is szívesen jönnek el városunkba. A civil szervezetekhez hasonlóan ki
kell építeni a testvérvárosi sportszervezetekkel, sportegyesületekkel jól működő
kapcsolatrendszert.
A kapcsolat kialakításának, erősítésének formája lehet városi szintű sportrendezvények,
események szervezése, melyre mindenesetben meghívást kell kapniuk a testvérvárosi
sportegyesületeknek, sportszervezeteknek.
A sportfinanszírozás rendszerénél a sportrendezvények szervezését kiemelten kell kezelni.
(Szaloncukor kupa, testvérvárosi sporttalálkozók)
X. Sportegészségügy
A versenyszerűen- és a szabadidős sportolók sportegészségügyi ellátását a Sportkórház Országos Sportegészségügyi Intézet irányítása mellett az országos sportorvosi hálózat végzi.
Megyénkben 5 sport szakorvos végzi az ellátást, a sportorvosi feladatokat.
Feladata többek közt a sportolók alkalmassági, illetve időszakos ellenőrző vizsgálata, szükség
esetén továbbirányítása a megfelelő szakrendelésekre.
Az önkormányzat feladata, hogy ellenőrizze a rendeletileg előírtak betartását, koordináljon
szükség esetén a sportegészségügy és sportszakma között.
XI. Gyomaendrőd Város sportfinanszírozása
Az önkormányzat sportcélú kiadásaira hozta létre a Sport alapot. Az adott évi költségvetési
rendelet tervezésekor az önkormányzat pénzügyi lehetőségei határozzák meg a Sport alapra
jutó keret mértékét.
A Sport alap egy része kötött felhasználású, melyet a Diáksport támogatására és a
sportpályák fenntartására lehet fordítani.
A kötött felhasználású kiadások levonása után maradó összeg képezi a sportszervezetek által
pályázható alapot.
Az alapra azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek
nyújthatják be pályázatukat, amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelően sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön
folytatják.
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Az alapokra beérkezett pályázatok elbírálásáról, a megállapítható támogatás mértékéről a
Képviselő-testület a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javaslata alapján dönt.
A támogatás felhasználásáról a támogatott szervezeteknek szakmai és pénzügyi beszámolót
kell készíteniük.
XII. Tervek, jövőkép
A sportélet megteremtésére napjainkban kiemelt hangsúlyt fektetnek, nemcsak országszerte,
de az egész világon az egészséges táplálkozás, életmód, a rendszeres testmozgás, a
környezetbarát és fenntartható fejlődés eszméjének elterjesztésére és foganatosítására.
Emellett másik hangsúlyos tényező a mindennapi életben a társadalmi esélyegyenlőség
biztosítása, értve ez alatt akár a fogyatékkal élők, akár a hátrányos helyzetben élők számára
az egyenlő esélyek biztosítását, a nők, idősek, a munkapiacról kiszorultak esélyegyenlőségeit.
A két fontos prioritás sok esetben átfedést mutat.
Az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport célkitűzései elterjesztésének, feladatai
érvényesítésének kulcsterülete a köznevelés.
A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2017/18-as tanévtől tervezi a 9.
évfolyamosok számára felmenő rendszerben bevezetni a sportiskolai képzést. Elsősorban
azok jelentkezését várják, akik kajak, kézilabda, labdarúgás sportágakban szeretnének
sportolni, valamint azokét is, akik más sportágakban már most magas színvonalon, egyesületi
keretek között sportolnak. A sportiskolai képzés lehetőséget ad a testnevelés nagyobb
óraszámban történő tanulására, akár szakirányú továbbtanulásra is (egyetemi alapszak, OKJ).
Az önkormányzat támogatná testnevelés tagozatos osztály indítását. Fontos lenne egy ilyen
osztály beindítása, hisz a sport az esélyteremtés egyik eszköze a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztatásában.
Az önkormányzat távlati tervei között szerepel kajak-kenu versenypálya kialakítása, s ezáltal
kajak-kenu versenyek lebonyolítása városunkban. Erre legalkalmasabb helyszín a Fűzfás-zugi
holtág.
Az Önkormányzat által benyújtott TOP-1.2.1-15 pályázat keretei között megvalósítandó
„Fűzfás-zugi holtág turisztikai fejlesztése” c. projekt célja horgászversenypálya kialakítása, 90
horgászhely létesítése. A projekt elemeként megvalósítandó partrendezés, a parton
kialakításra kerülő 200 férőhelyes lelátó, a kiszolgáló egységek és parkolók létesítése,
valamint a megépülő sólyapálya alkalmassá teszi a holtágat arra, hogy a későbbiekben egy 4
sávos, 1 km hosszú kajak-kenu versenypálya létesüljön a helyszínen. Emellett a projekt
részeként a holtágon 3,0 x 3,0 méteres keretelemes áteresz építésére is sor kerül, így a holtág
teljes hosszában hajózhatóvá válik.
A településen jelenleg elérhető szolgáltatások és a tervezett fejlesztési lehetőségek
megvalósítása megfelelő alapot biztosít Gyomaendrőd számára a sportturizmus fejlesztésére,
mellyel hozzájárulhatunk a város turisztikai kínálatának bővítéséhez.
A korábbi évek hagyományaihoz igazodva, továbbra is támogatni kívánjuk az önszerveződő,
sportcélú tevékenységet folytató csoportokat, hiszen ezek működésük által lehetővé teszik,
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hogy az általunk meghatározott célok kisebb ráfordítással, ugyanakkor nagyobb
hatékonysággal valósuljanak meg.
Az önkormányzat által szervezett sportcélú programok keretében törekedni kell arra, hogy a
rendezvény keretei között minél szélesebb réteghez jusson el a programok eszmeisége,
továbbá minél több embert megmozgassunk, további lépésre sarkalljunk.
Lehetőségeinkhez mérten teremtsünk alkalmat arra, hogy a legváltozatosabb programot
biztosítsuk, lehetőleg minden célcsoport igényeit figyelembe véve és kielégítve. (Jó példa erre
a Kihívás napja, ahol a kismamák és kisgyermekes anyukák ugyanolyan célközönsége és
résztvevője a rendezvénynek, mint az élsportolók, vagy a fogyatékkal élő személyek.)
Természetesen az elméleti alapon meghatározott célkitűzéseink eléréséhez biztosítani kell a
gyakorlati, fizikai feltételek rendelkezésre állását. Ez jelenti egyrészről a tárgyi feltételeket:
sporteszközök, illetve maga a helyszín biztosítása, másrészről a személyi feltételek
rendelkezésre állását. A köznevelési intézmények rendelkeznek saját tornateremmel (bár ezek
állaga jelentősen leromlott az utóbbi években), illetőleg az önkormányzat által
rendelkezésükre bocsátott sportcsarnokot és sportpályát is használják.
Fontos megjegyezni, hogy mindezen célok megvalósítása nem helyezheti háttérbe más,
kötelező és önként vállalt feladat megvalósítását, ezért céljaink elérésekor mindig
figyelemmel kell lennünk a költséghatékonyságra és feladatorientáltságra.
A költséghatékonyság úgy valósítható meg feladat- és eredményorientáltsággal egy időben,
ha fejlesztéseink és beruházásaink kapcsán kiaknázzuk a nemzeti és uniós pályázati
lehetőségeket, mivel az Európai Unió is nagy hangsúlyt fektet ezen célok megvalósítására, a
következőkben ismertetettek szerint:
Az EU, illetve az EU Tanács sporttal kapcsolatos álláspontja:
- a sport tömeges jelenség, nagy fontossággal bír, hozzájárul az EU célkitűzéseinek
eléréséhez, tradicionális értékek hordozója,
- elősegíti a munkavállalást (munkahely teremtés, egészség megőrzés)
- 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 áthidalja az etnikai, kulturális különbözőségeket, kirekesztés ellenes,
-a sport fontos gazdasági tényező.
Az EU Tanács jelszava: SPORT MINDENKINEK!
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Összegzés: A Sportkoncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósítását elősegíti a
következetes végrehajtásra való törekvés, valamint a széleskörű nyilvánosság biztosítása.
Fontos, hogy más célterülethez kapcsolódó döntéseink során is szemünk előtt lebegjenek e
koncepcióban megfogalmazott céljaink, még akkor is, ha nem kifejezetten sport-jellegű
célkitűzésünket valósítjuk meg.
Az itt szereplő feladatok megvalósításáról a Képviselő-testület köteles gondoskodni a
jegyzőn keresztül. A elvégzett feladatok végrehajtásáról, az elért eredményekről minden
évben kötelesek az illetékes ügyintézők beszámolót készíteni a Képviselő-testület felé.

Záradék:
Hatálybalépés:

A Sportkoncepció Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testület elfogadása után 2016.11.01. napján lép
hatályba.

Elfogadás-jóváhagyás:

A Sportkoncepció a Gyomaendrőd Város Képviselő-testület
524/2016. (X.27.) számú határozatával került elfogadásra.

Időbeli hatály:

A Sportkoncepció időbeli hatálya 2020.12.31. napjáig tart.
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet

Sportfogalmak magyarázata
Sporttevékenység:
Meghatározott szabályok szerint időtöltésként vagy versenyszerűen
végzett testedzés, szellemi gyakorlat, mely az egyetemes testkultúra része, s magában
foglalja mind a versenysportot, mind a szabadidősportot.
Versenysport: A sportszövetség által szervezett versenyrendszer keretében végzett
sporttevékenység.
Diáksport: A diákok a kötelező testnevelés órán kívüli sporttevékenysége, amikor iskolájuk
képviseletében más iskolák tanulóival, illetve házi versenyeken, sportköri foglalkozásokon
fejtik ki fizikai aktivitásukat.
Szabadidősport: Az egészség megőrzése, fejlesztése, a szabadidő hasznos eltöltése, a
szórakozás, a felüdülés céljából végzett rendszeres, folyamatos testedzési, sportolási
tevékenység.
Sportoló: A sporttevékenységet folytató természetes személy.
Hivatásos sportoló: Az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat
sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül.
Sportszervezetek: a sportegyesületek és a sportvállalkozások.
Sportegyesület: a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben megállapított eltérésekkel - az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő olyan
egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport
hagyományos szervezeti alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az
utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye. A sportegyesület a magyar sport
hagyományos szervezeti alapegysége, a szabadidősport, a versenysport, a
tehetséggondozás, és az utánpótlás-nevelés műhelye. Sportegyesület közvetlenül is
részesíthető állami (önkormányzati) támogatásban.
Sportvállalkozás: az a gazdasági társaság, amelynek a cégnyilvántartásról, a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége sporttevékenység, továbbá
a gazdasági társaság célja sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység
feltételeinek megteremtése egy vagy több sportágban.
A fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén sporttevékenység közhasznú
társaság keretében is szervezhető.
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Gyomaendrőd

Sportkoncepció
2. sz. melléklet

Gyomaendrőd Város sportlétesítményei
Sportlétesítmény
Varga Lajos Sportcsarnok
Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
Népligeti bitumenes pálya
Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya)
Erzsébet-ligeti bitumenes pálya
Erzsébet-ligeti Tenisz Pálya
Fedett Fürdő
Erzsébet ligeti műfüves pálya
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Üzemeltető
Zöldpark Nonprofit Kft.
Gyomaendrődi Futball Club egyesült
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrődi Futball Club egyesült
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Tenisz Klub
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Zöldpark Nonprofit Kft.

Gyomaendrőd

Sportkoncepció
3. sz. melléklet

Gyomaendrődön működő sportszervezetek, sportegyesületek,
valamint a település sportéletében tevékenykedő szervezetek
Sportszervezet neve
„Gól-suli” Alapítvány
Békés Megyei Diáksport Egyesület
Gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola
Diáksport Egyesülete Gyomaendrőd
Gyoma Gráciái Hastánc Csoport
Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sport Egyesület
Gyomaendrőd Város Diáksport Bizottság
Gyomaendrődi Delfin Sport és Úszóegyesület
Gyomaendrődi Futball Club
Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
Gyomaendrődi Judo Club
Gyomaendrődi Korona Biliárd Klub
Gyomaendrődi Motocross Sport Egyesület
Gyomaendrődi Motoros Alapítvány
Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület
Gyomaendrődi Tenisz Klub
Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület
Hastánc Gyoma
Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület
Kner Bridzs Sportegyesület
Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre Gyomaendrőd
Kner Tánc-Sport Egyesület
Körös Kajak Sportegyesület
Körösmenti Íjfeszítő Egylet
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
KSI SE Gyomaendrőd
P-05 Postagalamb Sport Egyesület
Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
Rumba Táncsport Egyesület
Sánc Röplabda Sportklub
Szabad Madár Táltos Dobkör
Székely Mihály Modellező És Sportklub
Színfolt Mazsorett Csoport
X-Treme Sport Team Egyesület
Hencz Wrestling SE Gyomaendrőd
Oxigen Gym Funkcionális Edzőterem
Sziluett Fitness Klub
Fazekasi Vadásztársaság Gyomaendrőd
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Gyomaendrőd

Sportkoncepció
Gyomaendrőd Csejti Vadásztársaság
Kecsegészugi Tájvédelmi és Horgász Egyesület Gyomaendrőd
Kisréti Vadásztársaság Gyomaendrőd
Körösmenti Vadásztársaság Gyomaendrőd
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság Gyomaendrőd
Templomzugi-Környezetvédelmi és Horgász Együttes Gyomaendrőd
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