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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. (Idézet a 2004. évi I. törvény a
sportról bevezető részéből)
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Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegű feladatainak csökkenése, valamint a
sport finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelősségét 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 nyílnak meg előttünk,
ugyanakkor új kötelességek is várnak Magyarországra, benne Gyomaendrőd Városára. Ez
természetesen érinti városunk sportéletét is, így szükség van a város sportkoncepciójának
megújítására is.
Az önkormányzat sportkoncepciója 2015-ig szabályozza az önkormányzat
legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban önként vállalt feladatainak kereteit,
tájékoztatást ad a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányairól és
mértékéről.
A törvényi hátteret ehhez az Európai Unió joganyagához igazodó 2004.évi I. Sport
törvény, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 334/1997. (X. 22. ) Kt.
számú határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Sportkoncepciója 1998-2002” anyaga ,
valamint a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2004. (VI./24. )
Kt. számú határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Sportkoncepciója 2004-2009” adja.
II. Értelmező rendelkezések
Sporttevékenység: Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a
szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett
testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi
teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.
Sportoló: Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez
Hivatásos sportoló: Hivatásos sportoló az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal
foglalkozásszerűen folytat sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak
minősül.
Amatőr sportoló: Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve sportszerződés
alapján, sportvállalkozás keretében pedig kizárólag sportszerződés alapján sportolhat.
Sportiskola tanulója és az iskolai sportkör tagja a tanulói jogviszony alapján minősül amatőr
sportolónak.
Sportszervezetek: a sportegyesületek és a sportvállalkozások.
Sportegyesület: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. Illetve a Ptk.
szabályai szerint működő olyan társadalmi szervezet, amelynek
alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a
sporttevékenység feltételeinek megteremtése. 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 és a bírósági cégeljárásról
szóló törvény alapján a cégjegyzékbe bejegyzett főtevékenysége
sporttevékenység, továbbá a gazdasági társaság célja sporttevékenység
szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése egy
vagy több sportágban.
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A fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén
sporttevékenység közhasznú társaság keretében is szervezhető.

III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a városi sportkoncepció megalkotása során összhangban
az Európai Sport Chartával és a Nemzeti Sportstratégiával alapdokumentumként veszi
figyelembe a Magyar Köztársaság Alkotmányát, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényt, a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvényt illetve a sportról szóló 2004. évi I.
törvényt.
Az önkormányzati sportfeladatok jogszabályi hátterének áttekintésénél meg kell említeni a
következő jogszabályokat is:
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1996. évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről
215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról
166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről
157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről
54/2004. (III. 31.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról
16/2004. (V. 18.) OM–GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről
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 jogszabályhely rendelkezése alapján az Önkormányzatnak a
következő feladat-ellátási kötelezettsége áll fenn:
„(1)Az önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Kt.-ben meghatározottak
szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.”
A Képviselő-testület a Sportról szóló 2004. évi I. törvény fent említett paragrafusai
figyelembevételével módosítja (amennyiben szükséges) a Sportról szóló rendeletét, e
dokumentum elfogadásával egy időben.

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.
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Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása a társadalom valamennyi területére
közvetlen vagy közvetett, jórészt hosszútávon érzékelhető hatást fog gyakorolni. Így lesz ez a
sportban is. Az EU élesen kettéválasztja a sport két területét: a sportot, mint gazdasági
tevékenységet, illetve a sportot, mint társadalmi jelenséget. Az előbbinek a gazdasági
tevékenységek általános uniós szabályai alapján kell működnie, így például tiltott állami
támogatása is. Az utóbbit viszont társadalmi értékei miatt az unió közvetlenül is igyekszik
támogatni, és erre a tagállamokat is ösztönzi. Igaz azonban, hogy közvetlenül nem nyújt az
unió támogatást sporttevékenységekre. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a sport területén
teljesen nélkülözni kellene a közösségi forrásokat, s az Európai Bizottság ne nyújtana
pénzügyi támogatást sportszervezetek projektjeihez. A sport ugyanis beépíthető más területek
fejlesztési elképzeléseibe, programjaiba. A sport hozzájárulhat számos közösségi politika
megvalósításához is, például a szociális kohéziót, a kisebbségek, a fogyatékos személyek
beilleszkedését elősegítő, vagy akár a fiatalok körében a demokráciát népszerűsítő programok
révén. Így egy sportprojekt, amely valamely program (például a Leonardo és az Ifjúság
program, vagy a Strukturális Alapok által támogatott programok, kutatási programok stb.)
követelményeinek megfelel, annak keretében közösségi támogatást kaphat. Ugyanakkor
olyan, hagyományosnak mondható sportesemények, mint például bajnokságok, versenyek
vagy nemzetközi események, egyáltalán nem támogathatók.
A csatlakozásnak lesznek a sportra olyan hosszú távú hatásai is, amelyek a társadalmi
fejlődéssel párhuzamosan jelentkeznek: a növekvő életszínvonal és több szabadidő révén a
szabadidős kultúra is fejlődik, s hazánkban is egyre többen végeznek majd rendszeres
testmozgást.
A Strukturális Alapok forrásainak fogadására Magyarország által elkészített Nemzeti
Fejlesztési Terv (NFT) lehetőséget nyújt a sport fejlesztésére is, elsősorban infrastrukturális
beruházások és képzési fejlesztések formájában. Az NFT öt operatív programja közül
kettőben vannak olyan intézkedések, amelyek a sport számára források elérését teszik
lehetővé.
A Regionális Operatív Program egyik intézkedése keretében – többek között –
szabadidőparkok, játszóterek, szabadtéri és fedett sportlétesítmények felújításához, építéséhez
is pályázhatnak az önkormányzatok támogatásokra. Ebben az operatív programban szerepel
továbbá az általános iskolák (sport és kulturális célú tereinek) infrastrukturális fejlesztése, a
turisztikai vonzerő fejlesztése, amely a turizmus szempontjából népszerű sportágakat is
érintheti.
A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egyik intézkedése az iskolai
infrastruktúra fejlesztése, amely a sportoktatás céljait szolgáló létesítmények fejlesztését,
akadálymentesítését is magában foglalja. Ugyanennek az operatív programnak az intézkedése
az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése. A program az iskolákban
szeretné sokkal hatékonyabban terjeszteni az egészségtudatos életmód fontosságát, a
mozgáskultúra elsajátítását, és támogatja az ehhez kapcsolódó, az oktatóknak szóló képzési
programokat. További intézkedés célozza az integrációs oktatást és képzést, ahol a hátrányos
helyzetű, különösen a roma, valamint a fogyatékos tanulók integrációs programjai
(sporttevékenységek beillesztése révén) támogathatók.
A jövőben további intézkedések esetében is elképzelhető lesz sportjellegű projektötletekkel pályázni, amennyiben az egyes területekhez kellő kreativitással megtalálják a
„sportos” kapcsolódási pontokat.
Az előbbiekben röviden ismertetett Uniós pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése,
illetve a pályázatokon való részvétel, az intézmények segítése a pályázatok elkészítésében,
illetve az intézmények támogatása a pályázatokon való részvételben kiemelten fontos
önkormányzati feladat.
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A Sportkoncepció nem önállóan létező dokumentum, hanem szerves részét képezi a
város más koncepcióinak. Különösen szoros kapcsolatban áll az idegenforgalmi- és a
településfejlesztési koncepcióval. Ezen koncepciók elválaszthatatlanok egymástól. Egyik
kiegészíti a másikat.
Az idegenforgalmi koncepció például megemlíti a lovas turizmust valamint a
szabadidő, sport és hobbyturizmust, ám nem taglalja részletesebben, ezért szükséges hogy a
sportkoncepcióban ezt megtegyük.
IV. Gyomaendrőd Város Sporttörténete
Városunkban közel 20 sportszervezet működik. Óriási sikereket érnek el társastáncosaink,
kajakosaink, judósaink és ökölvívóink. Nagy hagyománya van a labdarúgásnak. A sokáig két
csapat (Gyomaendrődi FC- /Gyoma/ és Gyomaendrődi Városi SE-/Endrőd/) 2008
szeptemberében egyesült Gyomaendrődi FC néven.
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.
Dombos László volt testnevelő tanár 1978-ig tanított az 1. sz. Általános Iskolában- Ez 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.

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.
Tizenháromszoros magyar bajnok, 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)
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Kávay Zoltán 1931-2002 tanár, evezős, edző, többszörös országos bajnok, 1953 és 1958
között válogatott kerettag. Nem itt született, de nevelkedett Endrődön.
Gyomaendrődön járt olimpikonok
Csollány Szilveszter díszpolgár (több alkalommal), Növényi Norbert (2008.- Kihívás Napja),
Cseh László (2008), Gyulay Zsolt (2009.- Kihívás Napja)

V. 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, szívproblém,) az órák látogatása
alól.
Dr. Katona Piroska (gyermekorvos, sportorvos) beszámolójából
Praxisához jelenleg 958 fő 0-18 éves korú gyermek tartozik.
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.
Rendszeresen ellenőrzik a gyermekek testi-szellemi és mozgásszervi fejlődését,
testsúlyát, magasságát, látását, hallását, vérnyomását, esetleges bőrelváltozásait, struma
jelenlétét, fogazatát, a szív, tüdő és a hasi szervek részéről észlelt esetleges kóros állapotokat.
Eltérés esetén szakrendelések állnak rendelkezésre azok okainak megállapítására. Jó a
kapcsolatuk a gyomai, békéscsabai, gyulai rendelésekkel, ahová a kiszűrt betegeket további
kivizsgálásra irányíthatják.
Az utóbbi időben jelentősen megszaporodtak az allergiás betegségek Gyomaendrődön is,
akárcsak szerte a világban.
A gyermekek jelentős részénél tapasztalt csontrendszeri elváltozások, tartási hibák esetén
orthopaediai szakvizsgálatot követően gyógytestnevelés, gyógyúszás hozhat javulást, melyre
szerencsére egyre több lehetőség van az Önkormányzat, az iskolák, és a Liget gyógyfürdő
támogatásával.
Nagyon fontos a fogbetegségek korai felismerése, hiszen ez nemcsak esztétikai
problémát jelent, hanem emésztési nehezítettséghez, gócfertőzéshez is vezethet. Rendszeres
orvosi, védőnői ill. fogszakorvosi szűrésekkel, a helyes fogápolás propagálásával igyekeznek
a jelenlegi helyzeten javítani.
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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.
Összességében azonban elmondható, hogy Gyomaendrőd sportos település, hisz az
egyes városi rendezvényeken szép számmal vonultat fel helyi gyerekekből, ifjakból álló
gyermekcsoportot a településen működő közel 20 sportegyesület, sportszervezet. Az
egyesületek természetesen más városban is sikerrel szerepelnek, sőt sokan közülük
nemzetközi színtéren is maradandót alkotnak.
VI. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megfogalmazott,
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, mely célok
kerülnek megfogalmazásra az Önkormányzat Sportról szóló rendeletében is:
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".
VII. 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.
4. A nevelési - oktatási 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:

10

Sportkoncepció

Gyomaendrőd

1. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására a gyermek,
serdülő és ifjúsági korosztály számára.
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 feladat-meghatározásra,
a teljesítés és az önkormányzati pénzeszköz felhasználásának következetesebb ellenőrzésére,
hatékonyabb munkamegosztásra és együttműködésre van szükség.
6. 2004. május 08-án átadásra került a megépített fedett fürdő, így a 2004/2005. tanév
kezdetétől biztosított a közoktatási intézmények számára a létesítmény használata térítés
nélkül az Önkormányzat által, az éves költségvetésében is támogatott kötelező testnevelési és
diáksportköri foglalkozások körében. Az oktatási intézmények minden tanév kezdete előtt
írásbeli megállapodást kötnek a Liget Fürdő Kft.-vel a térítésmentesen igénybe vehető órák
időpontjáról.
7. Az önkormányzat a rendelkezésére álló sportalappal és egyes sportrendezvényekre (Kihívás
napja, Oviolimpia, Óvodai Sportnap, 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. Szükség lenne a támogatás évről-évre történő emelésére,
ám erre a jelenlegi gazdasági helyzetben kevés az esély, de mindenképpen törekedni kell rá.
A támogatás célja, hogy minél színesebb sportélet valósuljon meg településünkön,
minél többfajta sportolási lehetőség álljon a fiatalok és a felnőtt korosztály rendelkezésére. Az
önkormányzatnak a sportfinanszírozási rendszerén belül törekednie kell arra, hogy
párhuzamos finanszírozás lehetőleg ne történjen, illetve a meglévő párhuzamosságot a
lakosság meggyőzése mellett meg kell szüntetni. Ki kell mondanunk, hogy az önkormányzat
anyagi eszközei nem elégségesek arra, hogy egy-egy sportágon belül a versenysportot
megfelelően finanszírozza, ezért kell a lakosság nagy részét megmozgató szabadidősport, és
természetesen a diáksport programjainak megvalósítását támogatni.
8. 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.
VIII. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának szerepvállalása a Testkultúra különböző
területein.
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 nevelési-oktatási intézményekkel, a sporttal foglalkozó civil szervezetekkel,
sportegyesületekkel, sportvállalkozásokkal. Ki kell emelnünk itt a testnevelő tanárok és az
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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
Gyomaendrődön 510 fő az óvodába járó gyermekek száma Az óvodai nevelés a
települési önkormányzatok számára kötelezően ellátandó alapfeladat, mely feladat ellátását
Gyomaendrőd Város Önkormányzata közhasznú társaságokkal kötött közoktatási
megállapodás keretén belül biztosítja. A Kis Bálint Általános Iskola 2007. szeptember 01.-től
óvodai feladatellátással bővítette ki tevékenységét, a Kossuth úti Százszorszép Óvoda
működtetésével, s Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda néven lát el oktatási- nevelési
feladatokat.
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 gyermekek életkori
sajátosságait figyelembevevő mozgáslehetőségek biztosítására. Az óvodai napirendbe építve
tanfolyam jellegű foglalkozásokat biztosítanak a gyermekek számára a néptánc, társastánc,
gyermektorna foglalkozásokon.
Az 1/1998. (VII.24.)sz. OM. Rendelet előírja, hogy az óvodákban kötelező a tornaszoba
megléte az előírt felszerelésekkel. Amennyiben ez nincs meg az óvodában, úgy hozzáférést
kell biztosítani.
Városunkban mindegyik óvodában található tornaszoba. A Selyem úti óvodában immár
hagyományosan (1999-től) megrendezésre kerül az Ovi-olimpia, mely rendezvény nagyon
népszerű az abban résztvevő gyermekek számára. Az önkormányzat az elmúlt két évben
anyagilag támogatta e sportrendezvényt.
Az óvodák közötti kapcsolatok erősítésére, a gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztésére - a
már hagyományosnak mondható ovi-olimpia mellett - Őszi sportnap keretén belül
óvodásvetélkedő megrendezésére kerül sor minden év októberében. A vetélkedő
megszervezésére a Polgármesteri Hivatal sporttal foglalkozó ügyintézője munkacsoportot hoz
létre, melynek tagjai: óvodánként egy-egy óvodapedagógus illetve az óvodavezetők.
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.
2. Iskolai nevelés
Az általános iskolai korosztálynál intézményeinkben átlagosan heti 2,5 testnevelés óra
van, a gimnázium egyes osztályai közül a 9 - 10. évfolyamon heti 2,5 testnevelés óra kötelező,
a többi évfolyamon heti 2 óra és emellett zajlik az emelt szintű képzés heti 2 órában 11 és 12.
évfolyamon..
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Mindegyik intézmény rendelkezik tornateremmel, illetve a gyomai városrészen a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda a Kner Imre Gimnázium a Varga Lajos Sportcsarnok adta
lehetőséget is kihasználva szervezi meg a testnevelés órákat, bár Az 5-8. évfolyamnak minden
testnevelés órája a sportcsarnokba van beosztva. A nagy távolságok miatt így a tisztán
mozgásra felhasznált órakeret nagyon lerövidül. A csoportosan, gyalogosan a csarnokba
vonulás, ott az átöltözés, majd a szerek kipakolása, az óra végeztével ezek visszapakolása,
majd az ismételt átöltözés és végül a visszavonulás az iskolaépületekbe (Jókai és Fő út) veszi
el a tanításra felhasznált időkeret nagy részét, de még a szüneteket is. Épp ezért nagy szükség
lenne a felső évfolyamnál is egy tornateremre.
Elmondhatjuk, hogy minden tanuló tornateremben vagy a sportcsarnokban megtartott
testnevelés órán vesz részt városunkban, emellett tény az is, hogy a városunkban 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. Az önkormányzat mindenkori
költségvetési helyzetét figyelembe véve az épületek felújítását, az elvégzendő munkákat
rangsorolva biztosítja.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Hősök úti épülete 2005-ben került felújításra.
A Sportról szóló 2004. évi I. törvény a települési önkormányzatok kötelező
feladataként határozta meg, hogy az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a többször
módosított 1993. évi LXXIX. Törvény 52. §. (9) bekezdésében foglaltak szerint az
önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. Az iskola a kötelező
és nem kötelező tanórai foglalkozások terhére köteles megszervezni a mindennapos
testnevelést illetve az iskolai sportkör foglalkozásait.
A mindennapos testedzés időkeretének és feltételeinek megteremtése nem csak a
kötelező tanórai foglalkozások újragondolásánál, a helyi tantervek elkészítésénél jelent
megoldásra váró feladatot. Az általános iskola első-negyedik évfolyamán gondoskodni kell
arról, hogy a tanulók mindennapos testmozgása megvalósuljon. Ennek kétféle formáját írja
elő a közoktatásról szóló törvény:
- a tanórai foglalkozások megszervezését,
- játékos testmozgás biztosítását.
A helyi tantervbe legalább három testnevelés órát be kell építeni. Minden olyan napon,
amikor nincs testnevelési óra a játékos testmozgást meg kell szervezni. A játékos testmozgás
célja, hogy megszakítsa az egész napos ülés folyamatát, és átmozgassa a gyermekeket. A
játékos testmozgás megvalósítható a sportköri foglalkozás keretében.
A testnevelési órák új rendjére történő áttérés 2004. szeptember 01. napjától lépett hatályba az
első évfolyamon, és azt követően felmenő rendszerben.
3. Úszásoktatás
A Közhasznú Társaságok fenntartásában működő óvodák, a nem önkormányzati
fenntartású, valamint önkormányzati fenntartású oktatási intézmények nevelési illetve
pedagógiai programjukban rögzítetten vízhez szoktatást illetve úszásoktatást biztosítanak az
intézményekbe járó gyermekek, tanulók számára.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata támogatja - fenntartótól függetlenül -, a város oktatási
intézményeibe járó gyermekek úszásoktatását.
Az elszámolás alapja a tényleges igénybevétel. A számla mellé minden esetben kimutatást
kell mellékelni az úszásoktatásban részt vevő gyermekekről, és az éves intézményi
beszámolóknak tartalmaznia kell az úszásoktatás hatékonyságának elemzését.
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Az önkormányzati fenntartású oktatási intézmények esetében 2008/2009-es tanév kezdetétől a
fürdőhasználat költségével előirányzat módosítás során kerül megemelésre az intézmény
önkormányzati támogatásának összege.
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.
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.
A Sportkoncepció évente, városi szintű immár hagyományos sportrendezvények
megszervezését is feladatul tűzi ki (Kihívás napja, Óvodai Sportnap, Ovi Olimpia, Wesselényi
Sportnap), melyeken minden városunkban működő diáksport egyesület, sportszervezet
képviselteti magát.
Erősíteni kell mind a Diáksport Bizottság, mind a többi sportegyesület
együttműködését.
5. Utánpótlás nevelés, él- és versenysport
Az önkormányzat célja az utánpótlás nevelés támogatása, amely biztosítja az élsport,
versenysport kívánt színvonalának megtartását.
A versenysport területén a városunkat képviselő sportegyesületek eredményességi törekvéseit
támogatja az önkormányzat, azonban egyetlen sportszervezet vagy egyesület esetében sem
vállal fenntartási kötelezettséget. Ugyanakkor kiemelten kívánja támogatni azokat a
sportszervezeteket, melyek megyei és országos helyezéseket elérve a város hírnevét
gyarapítják. A támogatások mértékének megállapításánál meghatározó kell, hogy legyen az
adott egyesület utánpótlás nevelésének helyzete.
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 15 éves múltra tekint vissza, versenyzői országos bajnokságokat nyernek
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mind a diák serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályban. A Körös Kajak SE 1997 óta működik
Gyomaendrődön. A 2008-as évben 300 bajnoki pontot szereztek, szemben a 2007-es 115
ponttal. Maraton Magyar Bajnokuk van, szépen szerepeltek az Országos Diákolimpián, 8
Vidék Bajnoka címet szereztek és 5 Magyar Bajnokuk van jelenleg. Természetesen
mindegyik egyesületnél van szabadidősport lehetőség is. A városban tartandó rendezvények
állandó résztvevői a táncosok és igazi nézővonzó produkciókkal kápráztatják el a nézőket.

Gyomaendrődön működő sportszervezetek, sportegyesületek
Sportszervezet neve
„GÓL-SULI” ALAPÍTVÁNY-50 fő

Címe.
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 20.
B/6.
KÉZILABDA 5500 Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 3.

GYOMAENDRŐDI
NŐI
SPORTEGYESÜLET-72 fő
GYOMAENDRŐDI
FUTBALL
CLUB160+110 fő
SÁNC RÖPLABDA SPORTKLUB-14 fő
KÖRÖS KÉZILABDA CLUB EGYESÜLET67 fő
GYOMAENDRŐDI JUDO CLUB-62 fő
SZÉKELY MIHÁLY MODELLEZŐ ÉS
SPORTKLUB- 20 fő
KNER TÁNC-SPORT EGYESÜLET-50 fő
RUMBA TÁNCSPORT EGYESÜLET-66 fő
BETHLEN GÁBOR MEZŐGAZDASÁGI, ÉS
SZAKKÉPZŐ ISKOLA DSE-525 fő
DIÁK SPORTKÖR

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 1.
5500 Gyomaendrőd, Kőrösi Cs.S. u. 27.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 33.
5500 Gyomaendrőd, Petőfi u. 18.
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5-7.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.

KÖRÖS KAJAK SPORTEGYESÜLET-42 fő
KNER BRIDZS SPORTEGYESÜLET- 12 fő

5502 Gyomaendrőd, Besenyszegi u. 4/1.
5500 Gyomaendrőd, Áchim u. 18.

GYOMAENDRŐDI
MOTOCROSS
EGYESÜLET
KIS
BÁLINT
ÁLTALÁNOS
ISKOLA
SPORTEGYESÜLET-522 fő
RÓZSAHEGYI
KÁLMÁN
DIÁKSPORT
EGYESÜLET-104 fő
HUN-BOKSZ SZABADIDŐSPORT CLUB-37
fő
GYOMAENDRŐDI TENISZ KLUB-40 fő

5500 Gyomaendrőd, Hantoskerti u. 14.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
5502 Gyomaendrőd, Népliget u. 2.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 164.

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet
Pf.:57.
P-05 POSTAGALAMB SPORT EGYESÜLET 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út
GYOMAENDRŐDI
KORONA
BILIÁRD 5500 Gyomaendrőd II. ker.516.
KLUB-18 fő

6. Szabadidősport
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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 2004. február 01. nappal hatályba lépő 78/2003. (XI. 27.) GKM.
rendelet az Európai uniós szabványoknak megfelelően szabályozza a játszótéri eszközök
biztonsági követelményeit. A hatálybalépést követő másfél éves türelmi időszak alatt
valamennyi játszótér felülvizsgálatára sor kerül, majd 2008 végéig ki kellett cserélni azon
eszközöket, amelyek nem feleltek meg a biztonsági előírásoknak.
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 1967-ben helyi fiatalok kezdeményezésére jött létre, és sikereiket látva
évről- évre gyarapodott a néptáncosok tábora.
A másik pedig a Színfolt Mazsorett Csoport, akik 1994 óta képzi táncosait és sorra
dobogós helyezéseket érnek el országos és nemzetközi mazsorett versenyeken.
A városban több helyen is van lehetőség a lovassport megismerésére, lovaglásra
(Neibort tanya, Rubin Panzió Lovarda, Szarka Zsolt Lovas Tanya, Körösök Vidékéért Lovas
Szekció, Telekparti Szabadidő és Lovaspark). A város 2008-ban részt vett az I. Nemzeti
Vágtán, majd 2009-ben másodjára is benevezett településünk ebbe a programba, ahol
mindkétszer szépen szerepeltünk.
Gyomaendrőd és környékét túraútvonalon (Gyomaendrődi Hármas-Körös Túra
útvonal, Körös- összefolyás túraútvonal, Gyomaendrőd túraút, Peresi holtág túra) is
megismerhetik az érdeklődők, vállalkozók. Vannak gyalogtúrára, kerékpártúrára,
vízitúrára alkalmas útvonalak is.
A modellezés szerelmeseinek is van lehetőség a kikapcsolódásra Gyomaendrődön,
hiszen minden évben itt rendezik meg az országos szintű évadzáró hajómodell-versenyt. Évek
óta ez a bajnoki forduló utolsó versenye, ahol a gyomaendrődi modellezők is szépen
szerepelnek.
2008-ban Gyomaendrődről rajtolt a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, majd
2009-ben szintén helyet adott városunk a rendezvény egyik etapjának.

16

Sportkoncepció

Gyomaendrőd

A gyomaendrődi motorosok 2009-ben immár XVII. alkalommal rendezik meg a
Ghost’s Bikers Party- Motorostalálkozó és Sörfesztivál- nemzetközi motoros találkozót,
melynek lebonyolításához már sok éve a Liget fürdő ad helyet.
A VW Nemzetközi BOGÁR találkozó 2009-ben XIII. éves lett, helyszíne szintén évek
óta a Liget Fürdő. Az utóbb említett két rendezvény országos elismerésű gyomaendrődi
program, melyre határainkon innen és túl élő érdeklődők is évek óta ellátogatnak.
7. Fogyatékkal élők sportja
Tényként kell leszögeznünk, hogy a lakosság 10-12 %-a országos illetve városi szinten
nézve valamilyen formában és mértékben fogyatékos. 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 Szociális 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,
mely 2006-ig törvényi előírásként fogalmazódik meg a települési önkormányzatok számára.
A 2009-es évben pályázatot nyert Gyomaendrőd Város Önkormányzata a fogyatékkal élők
nappali ellátásának finanszírozására vonatkozó épületfelújításra, eszközbeszerzésre, tehát a
közeljövőben (2010. 01.22.) új helyszínre (Magtárlaposi út 19.) költözhetnek a fogyatékkal
élők a Térségi Szociális Gondozási Központ Mirhóháti úti épületéből.

IX. Sportlétesítmények
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok
alapfunkciójának megtartása, üzemeltetésük biztosítása, az üzemeltetés rendjének
szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, lehetőségek
szerinti fejlesztése.
Az önkormányzat feladatai:
- Az éves költségvetésben biztosítani kell a sportlétesítmények üzemeltetésének,
fenntartásának és fejlesztésének pénzügyi forrásait.
- 2010. októberében a következő évi költségvetés készítésekor a sportlétesítmények
felújítása érdekében 2015-ig szóló feladat- és pénzügyi tervet kell összeállítani, mely a
sürgősségi sorrendet figyelembe véve biztosítja a munkálatok kivitelezését és
finanszírozását. Felelős a polgármester, intézményfelügyeleti-iroda, pénzügyi
osztályvezető.
Varga Lajos Sportcsarnok
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2005. 03. 01. napjával öt éves időtartamra
bérleti szerződést kötött a – Garbel-Trade Bt. későbbi nevén - Gyoma-Gyöngye Kft.-vel, a
Varga Lajos Sportcsarnok működtetésére.
Bérleti díj ellenében üzemelteti a Kft a létesítményt, a szerződésben kötött
feltételeknek megfelelően.
Az oktatási intézmények a kötelező testnevelési órák megtartására – a tanévkezdést
megelőzően történő egyeztetés után – térítésmentesen vehetik igénybe a létesítményt. Az
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oktatási intézmények fenntartója - Gyomaendrőd Város Önkormányzata -, vállalja a tanítási
órák után fizetendő bérleti díj kifizetését. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 508/2009
(XII.21.)számú határozatával döntött arról, hogy a Varga Lajos Sportcsarnokot a Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumnak adja át üzemeltetésre 2010. 03. 01.-től
Az egyéb bérlőkkel a Gyoma-Gyöngye Kft. külön szerződésekben,
megállapodásokban rögzíti a Varga Lajos Sportcsarnok bérbeadási feltételeit. A jelenlegi és
korábbi bérbeadás útján történő hasznosítás tapasztalatai:
Az ingatlan fenntartásával több probléma felvetődött a működtetés ideje alatt, ezek
elsősorban a karbantartás hiányosságait érintették. Az ingatlan állagával kapcsolatban a
lakosság részéről többször érkezett jelzés, amelyek az öltözők, szociális blokk és a csarnok
részre vonatkoztak. Ezen hiányosságok megszüntetésére időben intézkedések születtek. Épp
ezért az Önkormányzat a jelenlegi szerződés lejárta miatt vizsgálja a működtetés más,
hatékonyabb lehetőségeit.
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 03.–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.
Gyomaendrődi Futball Club kezelésében lévő sportpályák:
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, valamint a közmunka program keretében
támogatásban részesül az egyesület.
Gyomaendrőd Város sportlétesítményeit az alábbi táblázat tartalmazza:
Sportlétesítmény
Varga Lajos Sportcsarnok

Népligeti Sporttelep (futballfutópálya)
Népligeti bitumenes pálya

Helyrajzi szám
1587

és

Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és
futópálya)
Erzsébet-ligeti bitumenes pálya

6239
6238/1
1099
1243/3
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Üzemeltető
Gyoma
Gyöngye
Kft./
2010.03.01.-től Kner Imre
Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium
Gyomaendrődi Futball Club
egyesült
Gyomaendrődi Futball Club
egyesült
Gyomaendrődi Futball Club
egyesült
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzata

Sportkoncepció
Erzsébet-ligeti Tenisz Pálya
Fedett Fürdő

Gyomaendrőd
1243/2
1293/5

Tenisz Klub
Liget Fürdő Kft.

X. Sportirányítás
Gyomaendrőd Város sportéletét a Képviselő-testület által elfogadott hatályos
sportkoncepció szabja meg. A sportkoncepció elfogadásával egyidejűleg szükséges
felülvizsgálni az önkormányzat sportról szóló rendeletét is.
A sportkoncepció létrejöttében, valamint az egyéb sportot érintő kérdésekben
előkészítő szerepe van a jegyzőnek és az intézmény-felügyeleti irodának.
A sporttal kapcsolatos előterjesztés a Humánpolitikai Bizottság elé kerül, mely megtárgyalva
azt, javaslattal él a Képviselő-testület felé, illetve átruházott hatáskör esetén dönt a javaslatról.
A Polgármesteri Hivatalban az intézmény-felügyeleti iroda dolgozóinak munkakörébe
tartoznak a sporttal kapcsolatos ügyek, előterjesztések előkészítése, összeállítása, a városban
működő sportszervezetekkel való kapcsolattartás, ellenőrzés, városi sport-, szabadidős és
tömegsport- diáksport rendezvények szervezésében való részvétel koordinálás.
Gyomaendrőd Város komplex sport-naptárát minden év elején össze kell állítani. A
sportnaptár összeállításáért felelős: Diáksport Bizottság, Polgármesteri Hivatal intézményfelügyeleti irodája.
A Sportkoncepció mellékletét képezi a Gyomaendrőd Város Sportnaptára, mely az adott év
konkrét eseményeivel egészülne ki. A Sportnaptár összeállításában részt vesznek a városban
működő sportegyesületek, sport szervezetek, sport alapítványok, sport klubok valamint az
intézmény-felügyeleti iroda.
A Sportnaptár összeállításáért (az előkészítés során egyeztetett adatok, tervek, vállalt
feladatok alapján), nyilvánosságra hozataláért (időpont: minden év január 30., hely: városi
honlap és újság) a felelős a polgármester, intézmény-felügyeleti iroda.
A szigorúan vett sportszakmai munka az egyesületekben, szabadidősport-klubokban
folyik az egyesületi vezetők, vezetőségek irányításával.
XI. 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 futballtalálkozók)
XII. Sportegészségügy
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A versenyszerűen- és a szabadidős sportolók sportegészségügyi ellátását az Országos
Sportegészségügyi Intézet (OSEI) irányítása mellett az országos sportorvosi hálózat végzi.
Megyénkben 7 sport szakorvos végzi az ellátást, településünkön Dr. Katona Piroska
gyermekgyógyász, sport szakorvos látja el a sportorvosi feladatokat.
Feladata többek közt a sportolók alkalmassági, illetve időszakos ellenőrző vizsgálata, szükség
esetén továbbirányítása a megfelelő szakrendelésekre.
A versenyek, sportrendezvények egészségügyi biztosítását a szervezőnek kell
megoldani – megfelelő díjazással egyetemben. Ez alapvetően az elsősegélynyújtó
felszerelésből áll, valamint a sportesemény jellegétől függően mentőszolgálati ügyeletet,
illetve orvos vagy egészségügyi szakdolgozó jelenlétét jelenti. Mindezek kötelezőek az autómotor, ejtőernyős, labdarugó NB I., lovas, motorcsónak, repülő, küzdő sportágak eseményein,
ha a versenyzők létszáma meghaladja a 200 főt, a nézők várható száma pedig az 1.000 főt.
Az önkormányzat feladata, hogy ellenőrizze a rendeletileg előírtak betartását,
koordináljon szükség esetén a sportegészségügy és sportszakma között.

XIII. Gyomaendrőd Város Sportfinanszírozása
Az önkormányzat sportcélú kiadásainak fedezetére működési kiadásainak 1,6 %-át
biztosítja, azonban tervei között szerepel, hogy évente 0,1 %-kal növelje ezt az összeget. A
kötött felhasználású kiadások levonása után fennmaradó összeg a sportszervezetek pályázati
alapja.
A sport alapra elkülönített összeg két részre oszlik:
kötött felhasználású
támogatások
sportegyesületek
támogatására
pályázati alap.

2005. év
16.823.e Ft
3.800.e Ft

2006. év
21.100 e Ft
5.166.e Ft

2007. év
19.795. e Ft
4.948 e. Ft

2008. év
18.400. e Ft
4.600.e Ft

2009. év
17.000.e Ft
4.246.e Ft

13.023 e Ft

15.834 e Ft

14.847 e Ft

13.800. e Ft

12.754.e Ft

A kötött felhasználású éves kiadások a következő területeken oszlanak meg, előzetes
egyeztetés alapján:
a) a mindenkori üzemeltetővel kötött megállapodás alapján működtetett Varga Lajos
Sportcsarnok éves támogatása,
b) sportlétesítmények (pályák) fenntartási költségeihez, felújításához évente meghatározott
összeg,
c) a Városi Diáksport Bizottság költségvetési támogatása,
d) testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolatok költségeinek támogatása,
e) Óvodai Sportnap támogatása,
A kötött felhasználású kiadások levonása után maradó összeg képezi az éves Sport-alapot.
Az alapra pályázatot nyújthatnak be a gyomaendrődi székhelyű, bírósági bejegyzéssel
rendelkező sportszervezetek és sportegyesületek, sporttevékenységet folytató alapítványok,
akik jelentős eredményeket érnek el a versenysportban, akik az utánpótlás nevelését is
folyamatosan biztosítják, továbbá új sportágak beindításával is elősegítik a fiatalság
egészségmegőrzését, rendszeres testedzést, illetve jelentős szerepet vállalnak a testkultúra, az
egészséges életmód népszerűsítésében.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik az Önkormányzat által
kiemelt feladatok megvalósítását kívánják a benyújtott pályázattal teljesíteni.
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Az önkormányzat által kiemelten kezelendő feladatok az alábbiak:
- városi szintű sportverseny, szabadidős rendezvény megszervezése
- a fogyatékkal élő emberek számára rendezett sportverseny megszervezése
- a testvérvárosi sportkapcsolatok erősítése céljából szervezett „nemzetközi”
sportverseny megrendezése
A pályázatok elbírálásánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy Gyomaendrőd Város
Önkormányzata egyetlen sportszervezet, sportegyesület, sportág tekintetében sem vállalt
fenntartási kötelezettséget, így az elért eredményeket illetve a fent megfogalmazott kiemelt
célok megvalósítását figyelembevéve kell a támogatásokat megállapítani.
Az alapokra beérkezett pályázatok elbírálását a Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság
hatáskörébe utalta. Az Alapítványok által benyújtott pályázatok esetében a Képviselő-testület
dönt a megítélt támogatások mértékéről. Szakmai és pénzügyi beszámolót kell készítenie a
támogatásban részesült pályázónak, a megjelölt időpontig.
A sportegyesületek, sport szervezetek, sport alapítványok, sport klubok minden év január 31.ig kötelesek a 17/2004. (VI. 28.) Kt számú rendelet 7. § (3) bekezdése alapján beszámolni a
Humánpolitikai Bizottságnak az éves munkájukról. A sportról szóló 65/2007. (II.22.) Kt.
határozata előírja, hogy a sportszervezetek beszámolója egész éves tevékenységükre terjedjen
ki, s az alábbiakat tartalmazza:
•
Egyesületi célok bemutatása,
•
Tagság, taglétszám,
•
Éves költségvetés,
•
Adott évi versenyeken való részvétel és eredmények.

Sportszervezetek önkormányzati támogatása 2005-2009
ssz

Sportszervezet neve

Elmúlt években elnyert támogatás összege (Ft)
2005
2006
2007
2008

2009.

1.

Kis Bálint Általános
Iskola Sportegyesület

250.000

400.000

575.000

500.000

522.000

2

Rózsahegyi Kálmán
Diáksport Egyesület

600.000

640.000

600.000

520.000

522.000

3

Bethlen Gábor DSE

210.000

300.000

300.000

350.000

250.000

4

Rumba Táncsport
Egyesület

700.000

950.000

1.000.000

1.050.000

1.000.000

5

Kner Tánc – Sport
Egyesület

150.000

450.000

500.000

550.000

800.000

6.

Gyomaendrődi Judó
Klub

-

1.550.000

1.350.000

1.300.000

900.000

7.

Kner Bridzs SE

-

-

20.000

20.000

-

8.

Székely Mihály
Modellező és Sportklub

80.000

100.000

100.000

80.000

100.000

9.

Körös Kézilabda Club
Egyesület

-

-

-

-

400.000
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10.

Gyomaendrődi Tenisz
Klub

11.

Gyomaendrődi Korona
Biliárd Klub

12.

„GólALAPÍTVÁNY

13.

14.
14.

80.000

90.000

20.000

30.000

-

-

-

-

-

100.000

300.000

320.000

300.000

300.000

400.000

Gyomaendrődi Futball 2.730.000
Club

3.200.000

3.100.000

2.950.000

5.000.000

Gyomaendrődi Városi 2.730.000
SE
Sánc
Röplabda
40.000
Sportclub

3.100.000

2.900.000

2.750.000

60.000

50.000

50.000

Egyesült a
GyFC-vel
60.000

-

1.000.000

900.000

900.000

1.600.000

1.550.000

1.500.000

1.600.000

-

-

-

200.000

Suli”

15.

Gyomaendrődi
Kézilabda
Sportegyesület

Női

16

Körös
Sportegyesület

17.

Hun-Boksz Szabadidő
Sport Club Társadalmi
Szervezete *

-

Kajak 1.500.000

-

Tervek
-Városi Sportbizottság létrehozása, melynek tagjai iskolánként egy-egy testnevelő, sportorvos,
védőnő, sportintézmények vezetői, humánpolitikai bizottság és az intézmény-felügyeleti
iroda. A bizottság évente minimum kétszer (január, december) megtartaná ülését.
-Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Kihívás Napjának mintájára tervezi évente több
sportnap rendezését a későbbiekben, 2010-től évente eggyel több hasonló egész napos családi
sportrendezvényt rendezne a város (például szilveszteri futás) Természetesen ehhez nem
elegendő a meglévő sportalap kerete, újabb forrás biztosítása lenne szükséges ennek
bevezetéséhez. A tömegsport célú pályázatok kiaknázása lehetne tehát az anyagi kerete e
rendezvények megvalósításának.
-2010 márciusában meghirdetnék az általános iskolákban a testnevelés tagozatos osztály
indítását, és ha van elég jelentkező, akkor kísérleti jelleggel indulna. Fontos lenne egy ilyen
osztály beindítása, hisz a sport az esélyteremtés egyik eszköze a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztatásában. A tárgyi feltételeket (saját tornaterem, sportolásra
használható iskolaudvar) viszont az eredményes működés érdekében biztosítani kell.
-Az önkormányzat tervezi továbbá, hogy amint a gazdasági körülmények lehetővé teszik, az
oktatási intézmények testnevelési óráik számát növeljék heti egy órával.
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.

22

Sportkoncepció

Gyomaendrőd

Számos program, pályázat indul mind hazai, mind Európai Uniós szinten, mely kiemelten
támogatja például az ezen esélyegyenlőségi csoportok számára az egyenlő hozzáférhetőséget
a sportolási lehetőségek terén is. Fontos, hogy településünkön – nem kizárólagosan az ”aki
kimarad, lemarad” elv alapján – szintén elterjedjen ez a nézet, s a lehetőségek egyenértékű
biztosításából fakadó feladatainkat a testnevelés, verseny- és élsport területén is megfelelően
el tudjuk látni.
Céljaink megvalósulásának kiindulási pontjai az oktatási intézmények. Az iskolai
testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kulturált
testmozgás és sport iránti igényt. Ezért jövőbeni célkitűzéseink között szerepel az iskolai
testnevelési órák számának növelése az Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási
intézményekben. Ugyancsak ide kapcsolódik az úszásoktatás egységes bevezetésének
támogatása is. (Ezen lépés megvalósítása után már csak egy következő lépcsőfokot jelent a
testnevelés tagozatos osztály kialakítása. )
A közoktatás tehát kulcsterülete az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport
célkitűzései elterjesztésének, feladatai érvényesítésének.
A korábbi évek hagyományaihoz igazodva, továbbra is támogatni kívánjuk az önszerveződő,
sportcélú tevékenységet folytató csoportokat, hiszen ezek működésük által lehetővé teszik,
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 közoktatási 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 költséghatékony működés egyik lehetséges eleme a 2 városrész között megépítendő
„sporttelep”, melynek következtében a jelenleg 2 külön helyen működő sportpálya
üzemeltetési költségei megszűnnének, így az új sportpálya beruházási költségei belátható időn
belül megtérülnének. A sportcélú ingatlanok hasznosítása kapcsán célszerű lenne akár a
magántőke bevonása, továbbá pályázati lehetőségek kiaknázása. Azonban amíg nem
kínálkozik erre lehetőség, a salakpályák felújítása és az atlétikai pálya gondozásának
megoldására kell törekedni.
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:
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- 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!
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 az
Intézmény-felügyeleti Iroda munkatársain keresztül. A elvégzett feladatok végrehajtásáról, az
elért eredményekről minden évben kötelesek a sportszervezetek beszámolni az illetékes
ügyintézőknél január 31-ig. Az illetékes ügyintézők pedig erről, és az éves sportnaptár
rendezvényei alapján készítenek beszámolót a Képviselő-testület felé.

Záradék:
Hatálybalépés:

A Sportkoncepció Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testület elfogadása után 2010. február 01. napján lép
hatályba.

Elfogadás-jóváhagyás:

A Sportkoncepció Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
…………/2010. (………….) számú határozatával került
elfogadásra.

Időbeli hatály:

A Sportkoncepció időbeli hatálya 2015. február 01. napjáig tart.
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Melléklet:

SPORTNAPTÁR 2010 ÉVRE
Időpont

Esemény

Felelős/ök

Január

Sportnaptár összeállítása,
nyilvánosságra hozatala

- intézmény-felügye- - sport szervezetek,
leti iroda
egyesületek,
alapítványok, klubok

Sport szervezetek,
egyesületek, alapítványok,
klubok szakmai
beszámolója (01.31.)

- sport szervezetek,
egyesületek,
alapítványok,
klubok

Wesselényi Sportnap

Kis Bálint DSE

Február
Március

Április

Május

Június
Július

Társszervezők

-II.Gyomaendrődi
Váradi Zoltán
Küzdősport Gála (március
20.)
-Korosztályos labdarúgó
tornák 7-9-11 éveseknek
-Korosztályos labdarúgó
tornák 7-9-11 éveseknek

Gál István,
Roland
Gál István,
Roland

HUN-BOKSZ S.C.

Kéri Gól Suli Alapvítvány
Kéri Gól Suli Alapvítvány

-Korosztályos labdarúgó
tornák 13 éveseknek
Kihívás Napja (május 19e)

Gál István, Kéri Gól Suli Alapvítvány
Roland
- intézmény- sportszervezetek,
felügyeleti iroda,
egyesületek,
alapítványok, klubok
- oktatási intézmények,
- munkahelyek,
- vállalkozók
X. OVI-OLIMPIA
- intézmény-felügyeleti iroda,
- Selyem Úti óvoda
-Korosztályos labdarúgó Gál István, Kéri
Gól Suli Alapvítvány
tornák 13 éveseknek
Roland
Nemzeti Vágtán való Tourinform Iroda
részvétel
Kerékpáros körverseny
Tourinform Iroda
Viharsarok Kupa
Körös Kajak SE
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Úszásoktatás az
intézmények alsó
tagozatos gyermekei
részére (szeptembertől
folyamatosan a szorgalmi
időszakban)
Bridzsverseny (3.
hétvégén)

- intézményfelügyeleti iroda,
- oktatási
intézmények

Szendrei László

Kner Bridzs SE

Október

Óvodai Sportnap

- intézményfelügyeleti iroda

- óvodák részéről
megjelölt személyek

November
December

Szaloncukor kupa

- intézményfelügyeleti iroda

- sport szervezetek,
egyesületek,
alapítványok, klubok,
- testvérvárosi csoportok
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