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BEVEZETİ
Az Európai Sport Charta szerint sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként
vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erınlét fejlesztését szolgálja, társadalmi
kapcsolatok teremtése vagy különbözı szintő versenyeken elérendı eredmények céljából.
A Charta a lehetı legtágabban értelmezi a sport fogalmát.
Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai
életminıségét, egészségi állapotát javítsa. Minıségi munkára csak megfelelıen edzett, tetterıs
társadalom, csoport, egyén képes. Mindezt leghatékonyabban az aktív sportolás
megkülönbözetett, átfogó - nem csak pénzügyi - támogatása révén érhetjük el. E témakörben
folytatott kutatások eredményei alapján kijelenthetı, hogy a sportéletünk elidegeníthetetlen
része, amely támogatásra érdemes, támogatásra szorul, hiszen átfogó eszközként, a modern
társadalom negatív hatásainak ellensúlyozására, kiküszöbölésére hatékony megoldásokat
kínál. A mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplıinek, irányítóinak, résztvevıinek
nem szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlı lehetıségeket. Ennek megfelelıen a
stratégia megalkotóinak legfontosabb célkitőzése az, hogy a sport legyen mindenki
szenvedélye!
Ideális esetben a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség
megırzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák és
módszerek közvetítıje, a nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi
fel megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetıséget nyújt az egyén önmegvalósítására.
A sport, a természeti környezetben történı idıtöltés egyik eszközeként, nélkülözhetetlen
szerepet tölthet be a környezetkímélı tudatformálásban. Mindezeken túl a sport, a sportolás
lényeges szerepet tölthet be a családi és társadalmi kötelékek erısítésében kultúrált szabadidı
eltöltési, szórakozási lehetıség biztosításával. Pihenést, örömforrást és élvezetet nyújtó
hasznos idıtöltés, amely gyakorlati eszköze is lehet a hátrányos helyzető csoportok
felzárkóztatásának. Mindezek segítségével a sport jelentısen hozzájárul az életminıség
javulásához.
A kiemelkedı sporteredmények nagyban hozzájárulnak a nemzeti önbecsülés erısítéséhez,
ami erısíti a társadalmi kohéziót.
A magyar társadalom megítélése szerint kiemelkedı fontosságú a sport minden területe.
Ugyanakkor a magyar sport jelenleg „féloldalas”: míg a versenysportban a legsikeresebb
országok közé tartozunk, addig a lakosság háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat, s
részben ennek eredményeként rendkívül rossz az egészségi állapota. A magyarok sportban
való aktív részvétele lényegesen alacsonyabb, mint Európa más országaiban, a kelet-közép
európai régióban is csak a Világszervezet (WHO) 2003-ban „Health and development through
physical activity and sport” címmel kiadott dokumentumában megállapításra került, miszerint
minden egyes dollár, melyet a fizikai aktivitásba fektetnek, 3,2 dollár megtakarítást jelent az
egészségügyben!
A sport fontosságát sokan, sokképpen megfogalmazták, de itt érvényesül az élet azon
igazsága, hogy gyız a jobb, az ügyesebb. A sportban még mőködik a fair-play, itt ellenfelek
és nem ellenségek vannak. Itt a szabályok ellen vétıket büntetik. Csapatsportokban az egyéni
érdeket a csapatérdeknek rendelik alá a játékosok, és a közös célért, a gyızelemért, a
tisztességes helytállásért küzdenek.

Városunk lakosságának egészsége, közérzete kiemelten fontos önkormányzatunknak.
Támogatni szeretnénk minden olyan elképzelést, kezdeményezést, amelyek a fent említett
célok elérését szolgálják, és tovább öregbítik városunk jó hírnevét sportolóink
eredményességével, kimagasló teljesítményeivel. Szeretnénk, ha az ország sportolóinkon
keresztül is megismerné Hajdúnánást, városunk nevéhez minél több eredményes
sportesemény, eredmény és információ kapcsolódhasson.
Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy Hajdúnánáson még nagyobb hangsúlyt adjunk a
sportnak, a sportos életmódnak abból a célból, hogy gyermekeink a sporttal nıjenek fel,
felnıttként pedig a sporttal kiegészítve munkájukat egészségesebb, jobb közérzető,
hatékonyabb munkavégzésre képesebb emberként éljék életüket, mint ahogy az olimpikonok
viszik Magyarország jó hírét szerte a világban, és rajtuk keresztül „mérettetik meg” az ország,
a mi hajdúnánási sportolóink is tovább viszik a város jó hírnevét, és általuk is mérettetik meg
városunk, Hajdúnánás is. Annak érdekében, hogy gyermekeink és a lakosság életében a sport
fontos szerepet játsszon, elengedhetetlenül szükséges egy olyan hosszú távú célkitőzéseket,
irányelveket megfogalmazó városi sportkoncepció megalkotása, amely segíti az ehhez
szükséges feltételek kialakítását.
Hajdúnánás Városi Önkormányzat célul tőzte ki, hogy olyan Sportkoncepciót alkot, amely a
hajdúnánási sportvezetıkkel, testnevelıkkel, edzıkkel lefolytatott párbeszédre épül, átfogja a
sport minden szegmensét (szabadidısport, versenysport, diáksport) és konkrét,
megvalósítható, reális célokat tőz ki az elkövetkezendı középtávú idıszakra.
A sportkoncepció azzal a szándékkel készült, hogy megismerje minden hajdúnánási
sportszervezet vezetıje azokat az irányelveket, amelyet a képviselı-testület jóváhagyott és
elızıleg minden sportszervezet véleményezett.

A SPORTKONCEPCIÓ ALAPVETİEN HÁROM Fİ KATEGÓRIÁRA ÉPÜL:
•
•
•

A

Diáksport (iskolai táboroztatás)
Szabadidısport (tömegsport, rekreáció, fogyatékkal élık sportja)
Versenyport (élsport)

VÁROSI SPORTKONCEPCIÓ
ÉRVÉNYESÜLNEK:

KIALAKÍTÁSÁNÁL

AZ

ALÁBBI

ALAPELVEK

A sport önszervezıdésre épülı, autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcsolódik
a város kulturális megjelenéséhez.
A testi nevelésnek, - mint pozitív társadalomformáló eszköznek - kiemelt jelentıséggel és
semmi mással nem helyettesíthetı funkcióval kell rendelkeznie az alábbiakban:
Az egészségmegırzésben, mint alapvetı lehetıség
Az ifjúság személyiségformáló hatásában
A városi kötıdés, a lokálpatriotizmus kialakításában
Kulcsszerepe van a terjedı alkohol- és drogfogyasztás elleni harcban
Segíti a tisztességes játék, az esélyegyenlıség, a tolerancia megértését és elfogadását
Pozitív lehetıség a szabadidı kultúrált eltöltéséhez, szórakozásra és szórakoztatásra
Könnyen szervezhetı színteret biztosít a civil kapcsolatokban itthon és külföldön
Fontos szerepet tölt be Hajdúnánás város hírnevének növelésében, használható a
városmarketing területén.

A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai testneveléstıl a versenysportig - egymással
összefüggı és kölcsönhatásban álló egységet képeznek, bármelyik terület elhanyagolása
károsan hat az egészségre!
A városi sportkoncepciónak összhangban kell lennie a sporttörvénnyel, az Európai Unió
elvárásaival, meg kell felelnie a helyi és régiós kötelezettségeknek.
Hajdúnánás városában sokszínő, gazdag sportélet folyik jelenleg is, és az a célunk, hogy a
már meglévı, jól prosperáló részeit tovább erısítsük, kiemelten támogassuk a fiatalok
sportolását, testmozgását, valamint segítsük a fogyatékkal élık sportját, a sport minden
szegmensét minıségileg és mennyiségileg is magasabb szintre emeljük.
Ahhoz, hogy céljainkat elérjük, közös gondolkodás, együttmőködés, valamint elıdeink
tetteinek, sport-eredményeinek ismerete, elismerése szükséges. Az ı sporteredményeik
elismerését szolgálná, ha a város sportmúltja megjelenne a Helytörténeti Győjteményben.
Hajdúnánás város sportjának történeti áttekintését el kell készíteni.

HAJDÚNÁNÁS
MUTATKOZIK:
•
•
•
•

VÁROS SZÁMÁRA A SPORT TERÜLETÉN NÉGY KITÖRÉSI PONT

A gyógy-idegenforgalom mellett a sport idegenforgalom által nyújtott lehetıségek
Utánpótlás nevelés
Szabadidı sport minél szélesebb körben való elterjesztése, felkarolása
A kiemelt versenysportágak

Mindezek feltétele:
• magas szintő sport infrastruktúra,
• megfelelı sport-szakmai háttér
Az elıbb említettek alapján egyértelmő, hogy feladataink között az elsı helyen a sportolás
nagyobb szintő infrastrukturális alapjainak megteremtése áll. E nélkül nem lehet és nem
érdemes belekezdeni minıségi, hosszú távú és a társadalom minden rétegét kielégítı
sportkoncepció kialakításába. Olyan pályák kellenek, melyek maximálisan biztonságosak, az
öltözık kultúráltak („jobb, mint otthon!”), sportolás utáni, vagy közbeni (gyermekmegırzı,
játszó-, vetítı helyiségek) kikapcsolódást szolgáló helyiségek vannak, ahol a családok együtt,
vagy külön-külön, de egészséges, tartalmas módon tölthetik el a szabadidejüket.
Olyan sportlétesítmények kellenek, melyekre válogatott, illetve egyéb minıségi sporteseményeket lehet szervezni, edzıtáborokat, melyek sport-idegenforgalmi hasznából az egész
város profitálhat. Ez a gyógy-idegenforgalom mellett egy olyan pályára állíthatja a város
fejıdését, mely amellett, hogy hasznot hoz, a város lakóinak egészségi állapotát, közérzetét is
kedvezıen befolyásolja. Ki kell használni a Városi Fürdı adta lehetıségeket a sport, az
edzıtáborok részére. A késıbbi városrendezésnél és a pályázati lehetıségeknél figyelembe
kellene venni, azt a lehetıséget, hogy a sportpálya környéke, a fürdı területe akár
sportkomplexum létrehozásával a szabadidısportnak nagyobb lehetıséget biztosítson. A
multifunkcionális sportkomplexum csak akkor töltheti be szerepét, és akkor maradhat
fenntartható, ha olyan szolgáltatásbıvítéssel, kulturális és szórakoztató egységekkel is
rendelkezik, amelynek megvalósításához az üzleti szféra is bevonásra kerül. Nincs esélye
egyetlen településen sem olyan, csak sport és egészségmegırzı centrumnak, amelyhez a fenti
szolgáltatások nem párosulnak. Az önkormányzat támogatja az ilyen jellegő beruházások
megjelenését a saját beruházásban megvalósuló sportkomplexum megépítésével egyidejőleg,
melyet szerves részének tekint az egészségmegırzésre irányuló törekvéssel.

ÁLTALÁNOS CÉLOK:
Hajdúnánás város sportkoncepciója célul tőzte ki, hogy a jövıben a jelenleginél is szorosabb
együttmőködés, irányelvek mentén történı egységes és integrált gondolkodás alakuljon ki a
sportban az önkormányzatot képviselı Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a
Városi Sportintézmény, a szabadidı- és diáksport képviselıi, valamint a sportegyesületek és a
sportban érintett szervezetek között.

(ITT KÖVETKEZNEK A SWOT-ANALÍZIS TÁBLÁZATOK.)
MEGJEGYZÉS:

A SPORTKONCEPCIÓ SZÖVEGÉT, ILLETVE A TÁBLÁZATOT A
SZÖVEGSZERKESZTİ PROGRAM NEM TUDTA EGYÜTT KEZELNI, EZÉRT A TÁBLÁZATOK
KÜLÖN MELLÉKLETBEN TALÁLHATÓAK!

SZABADIDİSPORT:
A lakosság sportolási igényeit hivatott biztosítani. Funkciója a kikapcsolódáson kívül az
egészséges életmód és életvitel kialakítása, a fizikai állóképesség növelése, majd szinten
tartása.
Hajdúnánáson viszonylag kevés szabadidısport-rendezvény valósult meg az elmúlt években.
Ennek egyik oka, hogy kevés olyan sportegyesület mőködik Hajdúnánáson, amely
szabadidısportos rendezvényeket szervez, illetve kevés olyan városi szintő sportesemény
szervezıdik, amely a hétköznapokon nem sportoló lakosságot célozza meg.
Hosszú évek tapasztalata, hogy iskolai vagy városi tömegsport rendezvényeken azok vesznek
döntıen részt, akik valamilyen szinten sportolnak. Ezek a gyerekek szerepelnek a mezei
futóversenyektıl kezdve a kézilabda vagy focimérkızéseken. A többieket, és sajnos ez a
többség, nem érdeklik ezek a verseny lehetıségek, érdektelenek. Ez az óvodai és általános
iskolai testnevelés oktatásával függhet össze.
Az iskolák sokat tehetnek ennek érdekében úgy is, hogy a korábban mőködı családi
sportnapokat felelevenítik, ahol együtt játszott és mozgott a család. Az, hogy ez a munka
eredményt produkáljon, hosszú idı és türelem szükséges, és nem valósítható meg elhivatott,
motivált testnevelı tanárok nélkül.
A szabadidısport formái lehetnek: városi szervezéső szabadidısport események, egyéni vagy
önszervezıdı közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított szabadidısport
tevékenysége, vagy „gyógyászati” célú tevékenység.
A szabadidısport nem eredményorientált, hanem kedvtelésbıl, az egészség megırzéséért,
illetve helyreállításáért, a mozgás öröméért, idıtöltésként végzett sporttevékenység.
Önkormányzatunk célja, hogy a lehetı legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres,
könnyen elérhetı sportolás lehetıségét és az ehhez szükséges létesítményeket.
Kiemelt feladatként kell kezelni:
A sport, a mozgás, az egészséges életmód és életvitel népszerősítését kiemelt feladatként kell
kezelni. Törekedni kell a sporttal kapcsolatos szemléletváltásra mind az ifjúság, valamint a
felnıtt korú lakosság körében. Elengedhetetlenül szükséges egy olyan program kialakítása,
amely több, városi rendezvényen keresztül - megcélozva az érintett korosztályt - a fent
említett célok elérését hivatott biztosítani. A program kialakításakor nagyobb szerepet kell
biztosítani a helyi írott és elektronikus médiáknak.
A lakossági sport javítása érdekében több szabadidısport rendezvényt, bajnokságot kell
létrehozni a hajdúnánási sportegyesületek, valamint a sportági szakszövetségek bevonásával.

Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szabadidıs rendezvények elıkészítésére, színvonalasabb,
vonzóbb programokat kell létrehozni a lakosság számára.
Kezdeményezni és támogatni kell az újszerő sportolási, testedzési lehetıségek kialakítását.
Törekedni kell a vállalkozói tıke sportba történı bevonására. Érdekeltté kell tenni a
vállalkozásokat, vállalatokat a sport támogatására, célszerő egy új, átgondolt üzletpolitika
kialakítása a sportvállalkozások létrehozása érdekében.
Szeretnénk tovább bıvíteni a Városi Sportintézmény pályáinak, létesítményeinek
kihasználtságát. Olyan szabadidıs centrumot kívánunk létrehozni, amely egyaránt lehetıséget
biztosít a szabadidı kultúrált eltöltésére a sportoló ifjúság és a családok számára is. Meg
szeretnénk teremteni annak a lehetıségét, hogy kialakuljon a Sportpályán az ifjúsági és a
felnıtt klubélet, kialakítva ezzel a létesítmény szabadidı-centrum jellegét. Lehetıség szerint a
létesítményt vállalkozások, cégek rendezvényeinek lebonyolítására is alkalmassá kell tenni.
A szolgáltatási egységek megépüléséhez vállalkozói tıke bevonása szükséges.
Átgondoltabbá kell tenni a Kihívás Napja program megszervezését, amelynek lebonyolításába
a hajdúnánási sportszervezetek szakosztályait, sportolóit aktív résztvevıként szeretnénk
bevonni.
Törekedni kell a szabadidısportban kimagasló hajdúnánási sportolók és iskolák nagyobb
elismerésére, támogatni kell egy olyan kirakat, tabló létrehozását a belvárosban, amely
bemutatja a város legkiemelkedıbb sportolóit, sportvezetıit, példaként állítva a lakosság elé.
A városnak szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a szabadidı sporttal foglalkozó
egyesületekkel a városi programok kialakításakor (tenisz, asztalitenisz, lovaglás).
Meg kell vizsgálni annak a lehetıségét, hogy hétvégeken az iskolai tornatermeket hogyan
vehetné igénybe a lakosság sportcélra. A média segítségével népszerősíteni kell a
szabadidısport tevékenységeket, illetve az eredményekrıl is legyen kellı információ.
Hajdúnánás városának komplex sport naptárát a sportszervezetek adatszolgáltatása alapján
minden év elején össze kell állítani.

ÓVODAI, ISKOLAI TESTNEVELÉS:
Gyermekeink, tanulóink harmonikus fejlıdése csak a rendszeres, napi testneveléssel és
sporttal biztosítható. Ez a feladat idıben sem elıbbre, sem késıbbre nem hozható, más
tevékenységgel nem helyettesíthetı.
Az óvodákban kötelezı a tornaszoba megléte az elıírt felszerelésekkel. Amennyiben ez nincs
meg minden óvodában, úgy a hozzáférést kell biztosítani. Intézmény átszervezéseknél
figyelembe kell venni a kialakítását. Az úszás-oktatást már óvodás korban el kell kezdeni.
Játékos sportvetélkedık (pl. Ovi Olimpia), családi sportnapok szervezése.
Cél, hogy általános iskola 1-4 osztályában minden gyerek tanuljon meg úszni.
A 2003. évben indult „Egészséges Nemzetért” népegészségügyi program céljainak
megfelelıen ki kell emelni az iskolai testnevelés óra testformáló szerepét, valamint a
sportágak tanulását biztosító, az életkornak megfelelı játékigény kielégítésén túl az
egészségmegırzésben betöltött kiemelkedı szerepét.
Az iskolai testnevelés alapvetı lehetıségei Hajdúnánás városában biztosítottak. A Hajdúnánás
Városi Önkormányzat által fenntartott alapfokú oktatási intézményegységekben a 2011/2012.
tanévtıl kezdıdıen törekedni kell a 1-4. osztályban a kötelezı tanórai foglalkozások keretébe
beépített, mindennapi testnevelés óra megvalósítására. Ezen évfolyamokon a testnevelés
tanítását a szakterületen végzettséggel rendelkezı pedagógusokkal kell ellátni.
Az 5-8. osztályban törekedni kell a mindennapos testnevelés megvalósítására, ezért feltétlenül
szükséges a tanórán kívüli testmozgás minél nagyobb számban történı biztosítása a szükséges
plusz anyagiak hozzárendelésével.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat által fenntartott középfokú oktatási intézményekben a
2011/2012. tanévtıl kezdıdıen el kell érni, hogy a tanórai foglalkozások keretében legalább
osztályonként heti 3 testnevelés óra szerepeljen, és az iskolák a tanórán kívüli foglalkozás
keretében is biztosítsanak mozgási lehetıséget a diákoknak.
Lehetıséget kell teremteni az intézmények sportágak szerinti szakosodására, egy intézmény
több sportág gazdája is lehet, de ezt a tevékenységet össze kell hangolni városi szinten az
egyesületekkel. Az általános iskolákban kell minden sporttevékenység alapját képezı
atletikus képzést biztosítani.
Az intézmények igényeljék és biztosítsanak lehetıséget a sportágak közelrıl való
bemutatására, hogy a szülık és a gyerekek megbizonyosodjanak a sport szépségérıl, az általa
nyújtott lehetıségekrıl, eredményekrıl.
Erısíteni kell a testvérvárosi, testvériskolai sportkapcsolatokat, ennek haszna nem
kérdıjelezhetı meg.
Miután a parlament elıtt szereplı Nemzeti Sport Stratégiáról szóló határozati javaslat is
szorgalmazza, így fontosnak tartjuk a különbözı táborok megszervezésének lehetıségét.
Abban reménykedünk, hogy nem csak Hajdúnánás Városi Önkormányzat gondolja úgy, hogy
a táboroztatás lehetıségét fel kell eleveníteni. Az önkormányzat igény esetén támogassa a
táborozást, különösen olyan gyerekek esetében, akiknek a nyári szünidıben ez az egyetlen
esélye, hogy más településen töltsön néhány napot. Reméljük azt is, hogy a pedagógusok is
vállalkoznak a táboroztatásra, az ı részvételük támogatását is igény esetén meg kell oldania
az önkormányzatnak.

KÖZÉPISKOLAI TESTNEVELÉS:
Jelenleg a város középfokú közoktatási intézménye lehetıséget ad arra, hogy az általános
iskolában elkezdett nevelımunkát a sport területén is folytatni lehet. A középiskolai
testnevelés a diáksport meghatározója, a diáksport erre épül.
A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola, Kollégium rendelkezik jelenleg a
legjobb adottságokkal. Ez az iskola a városi diáksport legnagyobb bázisa, egyben itt van
hajlandóság olyan osztályok indítására, ahol a sport kiemelkedı szerepet kap. Ez lehetıséget
ad a környék településein élı, sportolni akaró gyerekeknek, hogy középiskolai tanulmányaikat
Hajdúnánáson végezzék. Ezt a lehetıséget a sportkoncepció kialakításánál figyelembe kell
venni, az intézményt a diáksport és utánpótlás nevelés bázisává lehetne fejleszteni. A sportban
is lehetıséget biztosító középfokú közoktatási intézmény növeli a város vonzerejét, megtartó
képességét is.

DIÁKSPORT:
A diáksport az iskolai testnevelésre épül, annak gyakorlatanyagát használja fel játékosan,
versenyszerően, és átmenetet kell, hogy képezzen a testnevelés és a minıségi sport között.
Adja alapját a szakosztályi munkának, de önállóan is alakítson ki játék-, versenylehetıséget
A diáksportkörök, diáksport egyesület tevékenységében már vannak sportági elkülönülések,
de ezek nem kizárólag a tehetséges, a versenysportra alkalmas tanulókkal foglalkoznak,
hanem minden érdeklıdıvel.
Ösztönözni kell a városi szintő versenyek kiszélesítését. A diákolimpiai versenyeken való
eredményesség mindig is nagy elismerést jelentett versenyzınek, edzınek, iskolának
egyaránt.
A Magyar Diáksport Szövetség által az adott tanévre kiírt országos diákolimpiai versenyek
sportágaiban lehetıség szerint városi szinten is versenyeket kell rendezni.
Az iskolák szervezésében történı sítúrák, természetjáró kirándulások, vízitúrák akár központi
pályázati pénzekbıl történı megvalósítása is fontos.

Nem gyızzük hangsúlyozni a szabadidı hasznos eltöltésének szükségességét, ebben a sport
fontosságát, különös tekintettel a dohányzás, alkoholizálás, drog-fogyasztás megelızésére is.
Ösztönözni kell a diáksport egyesületeket a rendszeres iskolai háziversenyek számának
növelésére, valamint a városi szabadidıs sporttevékenység kínálatának növelése érdekében
évente több, saját szervezéső sportesemény (kupák, villámtornák) rendezésére.
Szorgalmazni kell a kölcsönös elınyökön alapuló iskolai és sportegyesületi megállapodások
létrejöttét, a szakosztályok, illetve sportegyesületekkel a meglévı kapcsolatok
továbbfejlesztését, annak érdekében, hogy a versenysportra történı felkészítés ne az iskolai
testnevelési foglalkozások keretein belül történjen. Támogatni kell azokat a
kezdeményezéseket, amelyek a gyerekek, szülık igényeire épülnek, továbbá annak a
lehetıségét, hogy ne csak azok a gyerekek használhassák a tornatermeket, akik a
versenysportban tevékenykednek, hanem azok is, akik hobbi szinten mővelik a sportot.
Évente el kell ismerni a Diáksport Évzáró Ünnepségen a diáksport legsikeresebb tanulóit, és
felkészítı tanáraik, edzıik eredményes munkáját. Ezen elismerés módjára az ünnepség
szervezésére, valamint a díjazás feltételeinek megteremtésére a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági
és Sport Bizottság évente tegyen javaslatot a költségvetés tervezésénél.
Tovább kell erısíteni a Városi Diáksport Bizottsággal történı együttmőködést. Hajdúnánás
honlapján a Sporton belül a Diáksport kapjon nagyobb publicitást.

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS:
Az iskolai testnevelés, a diáksport és az utánpótlás nevelés összefügg, de nem fedi egymást.
Hajdúnánás városában az utánpótlás nevelés fıleg a szakosztályokban folyik jelenleg.
Egy esetleges sportiskola belépése ezen a jelenlegi helyzeten mindenképpen minıségileg
változtatna.
A sportiskolai rendszer biztosítja, hogy az utánpótlás nevelésre szánt pénzek, támogatások
biztosan a fiatalokhoz kerüljenek, és az edzık, testnevelık plusztámogatásban
részesülhessenek, ezáltal az utánpótlás nevelés színvonala emelkedjen.
Hajdúnánás városa megvizsgálja annak lehetıségét, hogy bevezeti a sportiskolai rendszerő
utánpótlás nevelést, az alábbi három sportágban:
• atlétika
• kézilabda
• labdarúgás.
Késıbbiekben a sportiskolában a sportágak száma bıvülhet, az igények és a lehetıségek
szerint. A sportiskola konkrét mőködésére vonatkozólag a sporttörvény és oktatási törvény
idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

FOGYATÉKKAL ÉLİK SPORTJA:
Kiindulási alap hogy a lakosság 10-12 %-a valamilyen formában és mértékben fogyatékos.
A fogyatékosok sportfoglalkoztatása több célt valósíthat meg. Egyrészt egészségmegırzı,
egészségfok növelı szerepe, másrészt a társadalmi beilleszkedést elısegítı, megkönnyítı és
az életminıséget javító funkciója van.
Sokak véleménye szerint (világ- és olimpiai bajnokok) a sérült emberek sportteljesítménye
még nagyobb teljesítmény, mint amilyennek saját eredményeiket tekintik. Ez még akkor is
tényként fogadható el, ha ez számszerő eredményekben, rekordokban nem fejezhetı ki
Jelenleg Hajdúnánás városában a fogyatékkal élık sporttal való kapcsolata szerény mértékő.

A FİBB PROBLÉMÁK A KÖVETKEZİK:
•
•
•
•
•

a fogyatékkal élık visszahúzódása, elszigetelıdése, a sportolás iránti vágy elfojtása,
a sportlétesítmények nem mindenki számára használhatóak és megközelíthetıek,
a sportolás helyszínére való eljutás akadályozott,
sportlétesítmények alacsony száma, a meglévık túlterheltsége,
a fogyatékosok egy része a társadalom perifériáján él, anyagi körülményeik nem teszik
lehetıvé a sportolás finanszírozását.

A fentiekbıl következnek a feladatok:
• a teendık sorában az elsı a helyzet- és igényfelmérés
• sportlétesítményeinket (is) teljes körően akadálymentessé kell tenni

VERSENYSPORT:
A Hajdúnánáson mőködı sportszervezetek, sportegyesület felsorolását a sportkoncepció
melléklete tartalmazza. Labdajátékokban 3 csapatsportág kiemelkedik:
- NB I /B-s nıi kézilabda,
- Megyei I. osztályos labdarúgó,
- NB I/B-s férfi kézilabda csapat.
Ezek a sportágak közül eredményesen szerepeltek városunk felnıtt és utánpótlás csapatai. Az
utánpótlás helyzete további fejlesztéseket igényel, mely elképzelésrıl már elızı fejezetben
irtunk.
Ahogy az élsport a „nemzet dicsısége”, ennek értelmében ifjú sportolóink, utánpótlás
csapataink, felnıtt versenyzıink és felnıtt csapataink viszik városunk jó hírnevét az
országban, növelve ezzel egyesületük, Hajdúnánás város reklám - és marketing értékét - is.
Hajdúnánás város versenysport élete meglehetısen sokrétő A legkeresettebb és a fiatalok
számára egyre népszerőbb sportágak az alábbiak: labdarúgás, kézilabda, atlétika, tenisz,
lovaglás, asztalitenisz, lövészet, keleti harcmővészet, fitness, birkózás, úszás.
A versenysport önálló jogi személyiségő sportegyesületekben folyik, melyeket az
Önkormányzat támogat, de nem vállalja az eltartásukat, csak részfinanszírozó szerepet tölt be.
Az Európai Unióban és a közeljövıtıl hazánkban is az állam fokozatosan kivonul a
professzionális, ún. ”látványsport” közvetlen finanszírozásából. Ez azonban egy folyamat
végén fog bekövetkezni, jelenleg a versenysport, élsport nem tudna fennmaradni jelentıs
önkormányzati, állami támogatás nélkül.
A versenysport hetente kb. 800-1000 ember szórakozását, kultúrált kikapcsolódását biztosítja
Hajdúnánás városában. A versenysport helyzete, eredményei közérzet alakító tényezık, ezért
is érthetı az önkormányzati támogatás. Sajnálatos módon környékünkön nincsenek olyan
tıkeerıs, nagy cégek, szponzorok, melyek fı támogatói lehetnének egy-egy sportágnak.
Hajdúnánás városa a finanszírozási fejezetben leírtak alapján támogatja a város
versenysportját.
Hajdúnánáson az alábbi sportágakat tekintjük kiemelt sportágaknak:
• nıi kézilabda,
• labdarúgás,
• férfi kézilabda,
• valamint minden sportágban a város utánpótlás sportjának kiemelt támogatása.
Ezek azok a sportágak, amelyek nemcsak eredményesség, hanem a város-marketing
szempontjából is kiemelkedıen fontosak. Önkormányzatunk kiemelten fontosnak tartja a
sporton keresztül is öregbíteni a város jó hírnevét.

NİI KÉZILABDA:
Városunk egyik legsikeresebb, és legtöbb nézıt vonzó egyesülete a Hajdúnánás Termál SC
NB I/B bajnokságban szereplı nıi kézilabda csapata. Büszkén mondhatjuk, hogy több mint
10 éve játszik a magyar nıi kézilabda mezıny második vonalában. A különféle korosztályos
bajnokságokban több mint 100 gyerekkel foglalkoznak. Ez a felnıtt csapat jó szereplésének is
köszönhetı. A felnıtt csapat az elmúlt 13 évben 7 alkalommal is a dobogóra állhatott.
A 2010/2011-es idényben az ifjúsági csapat bajnokságot nyert.
Meg kell találni a csapatsportágak részére az utánpótlás nevelés érdekében, az általános és
középiskolával való együttdolgozást, együttmőködést.

LABDARÚGÁS:
A városi csapat jelenleg a Megye I. osztályában szerepel, ez a negyedik évad, amelyben az új
vezetés új szemlélettel irányítja a klubot; a jelszó: koncentráljunk az utánpótlásra és helyi
bázison tartsuk benn a megyei elsı osztályban az amatır csapatot, miközben az
infrastrukturális körülményeket folyamatosan javítjuk (felhasználva a város és a sportot
támogató vállalkozások, vállalkozók támogatását). Így, amikorra a tudatos és sikeres
utánpótlás-nevelésbıl kellı számú felnıtt korú játékos érik be, és addigra az infrastrukturális
feltételek is megfelelıek lesznek, tervezhetı egy sikeres és stabil NB III-s szereplés. Az
utánpótlás nevelés érdekében jó a kapcsolatuk a Foci-sulival, és remélni lehet, hogy ebbıl az
utánpótlás nevelésbıl minél több gyereket be tudnak építeni a helyi csapatba.

FÉRFI KÉZILABDA:
AZ NB II. Észak-keleti csoportjában meghatározó szerepet töltött be. A csapatnak évekkel
ezelıtt volt lehetısége az NB I/B-s szerepvállalásra, melyet anyagiak miatt akkor nem
vállaltak. A 2010/2011-es idényben mind a felnıtt, mind az ifjúsági csapat bajnokságot nyert.
Így a 2011/2012-es idényben lehetıséget kapott a csapat az NB I/B-s szerepvállalásra.
A jelenlegi körülmények között biztosított ebben az osztályban történı szereplésük.
A továbblépés lehetıségei: Az új sporttámogatási pályázati rendszer felkínálja annak
lehetıségét, hogy a három, külön-külön mőködı egyesület egy szervezetben tevékenykedjen.
Amennyiben ez megvalósul stabil és tervezhetı forrás fog az utánpótlás nevelés
mőködtetésére, rendelkezésre állni, továbbá azok a sportcélú létesítményi beruházások
számára is forrás nyílik, amelyek hiányát egyre inkább érezzük. Néhány költségkímélı elıny
egy egyesületként mőködés esetén: eszközök beszerzésében kedvezıbb lehetıségek,
versenyekre az utazások szervezése, egységes könyvelés, pályázati lehetıségek jobb
kihasználása, nagyobb lehetıségek.

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS:
Ezt egy külön fejezetben már leírtuk, de a fontossága miatt, mint kiemelt támogatott, az
utánpótlás nevelés egységes, egészként való kezelését tartjuk célszerőnek, vagy egy nonprofit szervezetben, vagy sportiskolás rendszerben folytatni Hajdúnánás városában az
utánpótlás nevelést. Itt nyílván a szakmai érdekek miatt a felnıtt csapatot versenyeztetı
egyesülettel egyeztetve, ki meddig költségviselı az utánpótlás versenyeztetésnél.
A versenysportnál meg kell említeni azokat a sportágakat is, amelyek fıleg egyéni
sportágakként mőködnek. Ezekben a sportágakban versenyzık, ha kevesebb tömeget is
mozgatnak meg, illetve kevesebb érdeklıdıt vonzanak, azért ugyanúgy öregbítik városunk
hírnevét. Hisz pontosan Hódos Imre példája is elıttünk lebeghet, aki szintén egyéni
sportágban Helsinki olimpiai bajnokaként öregbíti városunk, és Debrecen város hírnevét.

Biztos, hogy az alábbi sportágakban egyre többen fognak versenyszerően sportolni. Lassan
hagyomány a Lovas Klub által megrendezésre kerülı lovasverseny, mely a város
programjaiba, mint városi program beépíthetı, és támogatható. Ki kell használni azt a
lehetıséget, hogy van olyan vállalkozó, aki ennek a nagy múltú, és régi magyar
hagyományokkal rendelkezı sportnak Hajdúnánáson a feltételek megteremtésében igen sokat
vállalt.

TENISZ:
A Városi Fürdı területén mőködı Tenisz Klub jól illeszkedhet a fürdı környezetébe, és
reméljük, hogy a közoktatási intézményekben elkezdett teniszoktatás egyre több gyereket
ösztönöz majd a versenyszerő sportolásra.

ASZTALITENISZ:
Az asztalitenisznek hosszú évek óta hagyománya volt, és reméljük, hogy jelene és jövıje is
lesz Hajdúnánás városában. E sportág számára is meg kell adni azt a lehetıséget, hogy régi
eredményeit meg tudja ismételni.

LÖVÉSZET:
A jelenlegi lıtér helyzetéhez képest azok a versenyzık, akik ezt a sportágat szeretik a Lövész
Klub által elmondva, eredményesen szerepelnek. Ugyan kevesebb embert mozgat meg, de a
lehetıséget a sportoláshoz, senkitıl sem vegyük el.
BIRKÓZÁS:
A birkózás sportág újra indítása 2000. évben megtörtént. A szakosztály Hódos Imre nevét
viseli, amely azért is fontos, hogy a bajnok nevét mélyen beágyazzuk a nánási emberek
tudatába, másrészt eleven példaként lebegjen miden nánási sportoló elıtt. 2007-ben
megfogalmazódott az igény, hogy hivatalos bejegyzés történjen és több versenysportág,
valamint szabadidıs tevékenység egy egyesületbe tömörüljön, mintegy az erıket egyesítve.
Így kapcsolódott össze az atlétika, a birkózás, a karate, valamint a vízitúra és természetjáró
szakosztályok. A szakosztályok versenyzıi sok-sok hazai és nemzetközi versenynek részesei,
ahol rendre becsülettel helytállnak. Idıközben a város megkapta Birkózás Városáért kitüntetı
címet.
A fenti sportágakon kívül Hajdúnánás városa a többi egyéni sportágat is a lehetıségekhez
mérten próbálja támogatni, fıleg ha ez utánpótlás nevelésben is megvalósul.
Itt megemlítenénk a keleti harcmővészetek, fitness, úszás és búvársport stb.
Az atlétika, mint minden sportág alapja, nagyobb szerepet kell, hogy kapjon a sportágak
utánpótlás nevelésében. Be kell építeni a sportágak utánpótlás nevelésének képzésébe
(Sportiskola).
Az elkövetkezendı években fontosnak tartjuk a teke múltjának megfelelı újra indítását.

CÉLKITŐZÉSEK, ELVÁRÁSOK:
A nıi kézilabda csapat ırizze meg NB I/B-s tagságát, és az abban történı szereplésének
feltételeit. Utánpótlás csapatai a középiskolák közötti diákolimpiákon és az országos serdülı
bajnokságon minél eredményesebben szerepeljenek és érjenek el olyan szintet, hogy a
következı években még több fiatal kerülhessen fel a felnıtt keretbe.
A labdarúgás felnıtt csapata ırizze meg NB III-as keret-tagságát, alakítsa ki az Elnökséget
úgy, hogy azokból találja meg az elnök személyét, aki megfelelıen tudja irányítani ezt a

Klubot. Szinten törekedjenek az utánpótlásból minél több hajdúnánási fiatal beépítésére a
felnıtt csapatba.
A férfi kézilabda csapat ırizze meg NB I/B-s tagságát. Folytassák az utánpótlásban elkezdett
olyan irányú munkát, amelybıl a késıbbiek folyamán a felnıtt csapat részére helyi kötıdéső
gyerekek beépítését meg tudják oldani.
E három fı csapatsportág minden vezetısége törekedjen fıszponzor, és vállalkozások
bevonására a klub zavartalan mőködése érdekében.
A Városi Fürdı területét kihasználva a nyári fıszezonban strand-, foci-, kézi-, röplabda pálya
létrehozása, és ezen versenyek megszervezése.

SPORTEGÉSZSÉGÜGY:
A versenyszerően sportolók és a szabadidıs sportolók sportegészségügyi ellátását az
Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) irányítása mellett országos sportorvosi hálózat
végzi.
Feladata többek között a sportolók alkalmassági, illetve idıszakos ellenırzı vizsgálata,
szükség esetén továbbirányítása a megfelelı szakrendelésekre.
Az önkormányzat feladat, hogy ellenırizze a rendeletileg elıírtakat, koordináljon szükség
esetén a sportegészségügy és a sportszakma között.
Hajdúnánáson jelenleg nem mőködik sportorvosi szakrendelés. Városunk sportolói létszáma
mellett szükség lenne egy szakorvosra, akár csak heti egy alkalommal történı rendelés
alkalmával is. Ennek financiális feltételeit azonban a sportegyesületeknek kell vállalnia, ez
nem egészségügyi szolgáltatás.

SPORTIRÁNYÍTÁS:
Hajdúnánás város sportéletét a képviselı-testület által elfogadott hatályos sportkoncepció
szabja meg. A Magyar Köztársaság Kormánya H. 2919. szám alatt Országgyőlési Határozati
javaslatot terjesztett a parlament elé „Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról.” A testület elé
terjesztett koncepció számol az ott megfogalmazott és várhatóan elfogadásra kerülı célokkal
és lehetıségekkel. Ennek keretében kistérségi szintő sportirányítási szervezet felállítása
várható, illetve a kistérség települési önkormányzatainak összefogásával olyan sportirányítást
kell megvalósítani, amely az egyesületek függetlenségét biztosítja.
A képviselı-testület 1 fı sportreferens napi 4 órában történı alkalmazását tőzte ki célul,
akinek a feladata a helyi sportélet koordinálása.

SPORTFINANSZÍROZÁS:
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a város sportjának támogatására évente
az önkormányzat költségvetésébıl a lehetıségeihez mérten pénzeszközöket biztosít.
A sporttámogatási összeg meghatározásánál célként kell megjelölni a sporttámogatásokra
fordítandó keret reálértékének megtartását az infláció mértékének megfelelı növelésével.
A képviselı-testület 2008. évtıl a sporttámogatási összeg meghatározásánál Hajdúnánás
Városi Önkormányzat mőködési költségvetésének 1 %-át tőzte ki célul.
A sportcélú ingatlanok felújítások sorrendiségét szakmai szempontok figyelembevételével a
MOISB javaslata alapján a képviselı-testület az éves költségvetés tervezésénél költségvetési
tételként terjeszti elı.

Az önkormányzat a város sportjának támogatását a pénzzel történı támogatáson kívül a
sportlétesítményeinek fenntartásával, mőködésével, esetleges fejlesztésével is meg kívánja
valósítani.
A sporttámogatási célú pénzeszközök elosztását a MOISB végzi, melynek során beszerzi az
egyesületektıl a döntéshez szükséges információkat. A támogatások odaítélésénél kiemelt
szempontként figyelembe venni a kiemelt sportágakat, a sportegyesületek eredményeinek
szintjét és rangját, a sportág értékét a város lakosságának szemében, valamint sportegyesület
marketingértékét a város hírnevének erısítése szempontjából. A sportegyesületek
támogatásáról szóló döntést a helyi újságban nyilvánosságra kell hozni.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:
A rendszerváltást követıen a partner-, és testvérvárosi kapcsolatok indulásával fellendültek a
nemzetközi sportkapcsolatok is Hajdúnánás városában.
Hajdúnánás város testvérvárosaival szorosabbra kell főzni a kapcsolatot a sport terén.
Lehetıség az utánpótlás részére a csere program kialakítása, így a lengyelországi Ustronnal, a
szlovákiai Pöstyénnel, és a romániai Érmihályfalvával.

MÉDIA KAPCSOLATOK:
A média szerepe mára a sportban meghatározó lett, s ez fıként érvényes a verseny-, és az
élsport területén.
Legnagyobb szerepe a TV-nek van, de nem elhanyagolható a rádió, írott sajtó és ma már az
internet szerepe sem.
Hajdúnánás városában a lehetıségekhez képest megfelelı a sport médiaprezentációja, de
korántsem tökéletes. Viszont erre kell törekedni!
A média részére minden hónap elején biztosítani kell a részletes sportprogramot, illetve az év
elején ki kell adni Hajdúnánás városi sport naptárát. Ennek megszerkesztésére a Mővelıdési,
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tegyen javaslatot és biztosítsa annak költségvetési
fedezetét is.
El kell érni, hogy a hajdúnánási sporteseményekrıl továbbra is a HTV mindenképpen
közvetítsen, beszámoljon.
A sportkoncepciót a város többi elfogadott koncepciójával együtt a város internetes
honlapjára fel kell tenni, hogy abba bárki, bármikor betekintést nyerhessen. A városi kitüntetı
díjakról szóló 49/2004. (XII. 01.) Önkormányzati Rendelet szerint évente négy helyi kitüntetı
díjból két díj kiadására ad lehetıséget. Törekedni kell arra, hogy aki kimagasló
sporteredményével öregbítette városunk hírnevét, eredményes edzıi, sportvezetıi
tevékenységével segítette az eredmények elérését, több évtizedes közremőködésével segítette
elı a város sportéletének fejlıdését, megkaphassa a „Somorjai László Testnevelési és Sport
Díj”-at. Igény esetén Sportbál szervezése keretében a városban lévı egyesületek,
sportszervezetek, a város sportszeretı embereinek, itt kerül sor az elızı év legjobb sportolója,
edzıi számára jutalmak, elismerések kiosztására. Ezen elismerések adományozásának
feltételeire a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság tegyen javaslatot a képviselıtestület felé, és teremtse meg az elismerések feltételeit is.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK:
Hajdúnánás városában lévı sportlétesítmények nagyrészt önkormányzati és kisebb részt
magántulajdonban vannak. Részletes felsorolásukat a Sportkoncepció melléklete tartalmazza.

Az óvodai tornaszobák meglétére figyelmet kell fordítani.
Az általános és középfokú oktatást végzı önkormányzati fenntartású intézmények
intézményegységeiben a tornatermek mérete és felszereltsége nem mindenhol megfelelı,
ezért át kell gondolni, hogy azoknál az intézményeknél, ahol kicsi a tornaterem, lesz-e rá az
elkövetkezendı idıben pályázati lehetıség, bıvítésre.
Tekintettel a Somorjai László Városi Sportcsarnok és a Városi Sporttelep jelenlegi állapotára,
leterheltségére, a növekvı teremigényekre, az iskolai tornatermeket fokozottabban be kell
vonni a város sportéletébe. A sportegyesületek ilyen irányú igénye az intézményi költségvetés
támogatásában, vagy egyesületi finanszírozásban meg kell, hogy jelenjék. A lakossági igény
és a lehetıség megteremtésében „nyitott kapuk” pályázati lehetıség kihasználásával
teremthetı meg. A jelenlegi Városi Sporttelepet is kinıtte Hajdúnánás város sportja. Mind
mennyiségi, mind minıségi szempontból változásokat kell eszközölni.
Tekintettel a városi koncepcióban is megfogalmazott tervekre (egészségmegırzés, sport általi
nevelés, idegenforgalmi látványosság, sport-idegenforgalom, utánpótlás nevelés), valamint a
korábban említett sportlétesítmények helyzete, ezért egy rövid- és középtávú tervet kell
megfogalmazni a sportlétesítményekkel kapcsolatban.
A Fejlesztési Tervekhez az alábbi létesítmények felújítását, vagy építését, vagy a
kihasználtság növelését javasoljuk az elkövetkezendı 15 évben:
- Városi Sporttelep futballpályáinak rekonstrukciója (hátsó füves pálya, öltözı, lelátó,
atlétikai salakpálya)
- Sporttelep környékén Szabadidı- Sport- Kulturális Centrum, mely lehetıséget ad egy
multifunkcionális Sportcsarnok építésére.
- Lıtér hosszabb távú megoldása.
- A strand területén fedett medence építése, egészségmegırzı kiegészítı létesítményekkel
együtt.
- Teniszpályák bıvítése (adott esetben téliesítése).
- Strand kézi-, foci-, röplabda pálya folyamatos karbantartásának megoldása
- Játszóterek EU konformmá alakítása, újak építése (törvényi határidı betartása).
- A fogyatékkal élık sportját szolgáló tornaterem átalakítása.
A fenti felsorolás a teljesség igénye nélküli, és nem is fontossági sorrendet határoznak meg,
nyílván a város anyagi- és pályázati lehetıségeinek megfelelıen folyamatosan kell-e
fejlesztéseket megvalósítani.
A városban mőködı sportegyesületek elhelyezése régóta nem megoldott, a megoldását
mihamarabb szorgalmazni.
Mellékletben:
• Hajdúnánás város sportlétesítményei, azok funkciói,
• Hajdúnánáson mőködı sportszervezetek, egyesületek.
Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepcióját Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testülete az 509/2011. (XII. 16.) számú Képviselı-testületi Határozatával
elfogadta.

Hajdúnánás, 2011. december 16.
Szólláth Tibor
polgármester

SWOT-analízis Hajdúnánás
Versenysport (élsport)
ERİSSÉGEK
GYENGESÉGEK
Kiépített
felmenı Nem minden sportágban megoldott az
rendszerő versenyek
utánpótlás
kérdése,
törekedni
kell
az
általános iskolákban az
utánpótlás-jellegő
foglalkoztatások
szorgalmazását
Kevés az új verseny, az
Hagyományosan
új
kezdeményezés.
lebonyolított
Ugyanaz a szők kör a
versenyek,
szponzoráló
programok

LEHETİSÉGEK
Az
általános
és
középiskolai testnevelı
tanárokkal
a
kapcsolatot
szorosabbra kell fogni.
Sportágakra
megbontva érdekeltté
tenni a tanárokat
Szorgalmazni kell az új
versenyek, programok
létrehozását, lehetıség
szerint több külsı
szponzorok,
vállalkozói
tıke
bevonásával

VESZÉLYEK
Az
iskolákban
a
testnevelık egy része
leterhelıdik,
a
tornatermek, csarnokok
egyébként is magas
kihasználtsága megnı.

Figyelembe kell venni
a város költségvetését.
A költségvetés „nem
bírja el” az összes
rendezvény
támogatását,
tehát
súlyozottabban kell a
pénzek
odaítélését
megvalósítani.

Városi elismerés, a A gyerekek körében Törekedni kell az
ismert
a iskolákban a program
versenyeken
elért kevésbé
program
szélesebb
körben
eredmények
történı
megismertetésére
Évente legalább 2
Sporttámogatás
alkalommal fórum a
elszámolások kiépített
városi sportvezetıkkel
rendszere

A
sportszervezetek
Somorjai László
Testnevelési és Sport többsége nem tesz
javaslatot
a
díj
Díj
odaítélésére.

Helyi
írott
és
elektronikus médiákkal
történı
szorosabb
együttmőködés.
A sportszervezetekkel
történı
szorosabb
együttmőködés
lehetıvé
teszi
a
folyamatos információáramlást a szervezetek
és az Önkormányzat
között.
Sokszor
a Nagyobb publicitás az
Sportesemények,
Alapítványoknak.
rendezvények média tájékoztatások
egyoldalúak,
egyes
támogatása,
sportágak
több,
a
publicitása
kevésbé
ismertek
kevesebb
nyilvánosságot kapnak.
Az utánpótlás kevés
publicitást kap.

A
MOISB-nak
lényegesen
több
sportolóból
kell
javaslatot
megfogalmaznia a díj
odaítélésére.

A több alapítvány
szétforgácsolja
a
vállalkozások kereteit.

A hagyományos és
eredményes
sportágak
kiemelt
támogatása (jelenleg
a nıi kézilabda, a
férfi kézilabda, a
labdarúgás, illetve az
utánpótlás-nevelés
támogatása).

Az Önkormányzat a
lehetıségeihez mérten
támogatta és támogatja
a
kiemelkedı
sporteredményekkel
rendelkezı
egyesületeket. Ez az
összeg sokszor nem
elegendı a megfelelı
szintő támogatásra.

Lovassport
megjelenése

Sportorvos hiánya

Törekedni
kell
a
pályázati lehetıségek
maximális
kihasználására,
valamint a vállalkozói
tıke
bevonására.
Esetleges
sportvállalkozás
üzemeltethetné
a
sportlétesítményeket.
Törekedni
kell
a
sporttámogatások
összegének
megemelésére,
igazságosabb
odaítélésére.
Az
Önkormányzat
a
lehetıségeihez mérten
továbbra is támogatja a
sportot
Rendelıintézetben
lehet
helyiséget
biztosítani a sportorvos
számára.
Egységes megjelenés a
csapat részére, város
színe, egységes logó

Sakk
népszerősítése, Népszerősíteni
viszonylag
kevés sakkot,
érdeklıdı a sportág versenysportot
iránt

Amennyiben
az
Önkormányzat
szélesebb
körő
elosztásra
törekszik,
meg kellene növelni az
éves odaítélhetı összeg
nagyságát.
Veszélyt
jelent, hogy kérdéses
ennek
reális
lehetısége.
Költsége
a
sportegyesületeket
terheli, mely csökkenti
a sportcélú támogatást
Költséges, ugyanakkor
alkalmazkodni kell az
ellenfelek szereléséhez
is, továbbá a szponzorok is feltételeket
támaszthatnak

a
mint

Teke nagy múltra tekint Visszaállítani
vissza
múltjának megfelelıen
Versenyek rendezésére Úszó
szakosztály „alapsportág”
alkalmas úszómedence létrehozása

A
pálya
magántulajdonban van
Megyei szinten is
kevés egyesület van,
így a versenynaptár
„szegényes”

SWOT-analízis Hajdúnánás
SZABADIDİSPORT, TÖMEGSPORT
ERİSSÉGEK

Tenisz, asztalitenisz
foglalkozik
a
szabadidıs
sportokkal. A Kihívás
Napján
az
egyesületek
is
bekapcsolódnak.

GYENGESÉGEK
Nagyon
kevés
kimondottan
szabadidıs
rendezvényt szervezı
sportegyesület
mőködik
Hajdúnánáson, ezáltal
kevés
az
olyan
rendezvény, amely a
lakosság
igényeinek
kielégítésére szolgál.
Kevés a szabadidıs
sporttal
foglalkozó
club, egyesület. Csak
kevés
létszámmal
mőködnek.

LEHETİSÉGEK
VESZÉLYEK
Támogatni kell lehetıség
szerint minden olyan
kezdeményezést, amely a
lakosság
sportolási
igényeit
hivatott
kielégíteni.

Kevés olyan helyszín
van
Hajdúnánáson,
ahol
a
lakosság
sportolhat.

Meg kell találni annak a
lehetıségét, hogy az
intézmények szabadtéri
sportlétesítményeit
a
lakosság
miként
és
milyen
mértékben
használhatja
Meg kell találni a
lehetıséget
a
szabadidısportban
tevékenykedı
egyesületekkel közösen
az új sportesemények
létrehozására.
Strand
jobb
megismertetése a sporton
keresztül. Még több
lehetıséget
kellene
biztosítani a strandon a
strand foci, a kézi-, illetve
a röplabda révén.
Még
több
horgászverseny, Téglagyári tó,
Keleti jobb kihasználása

Kevés
az
olyan
szabadidıs
rendezvény,
amely
újszerő
tömegeket
mozgat meg és nánási
jellegő
Strandröplabda
verseny

Horgászat

Felújított Teke
pálya, Teke Klub

Vendéglátóhelyként
mőködik

Tenisz és lovassport A szabadidısportos
megvalósulása, még több rendezvények
ember bevonása.
támogatása
az
Önkormányzatra
plusz
költségeket
terhelhet.

Nem
sportszolgáltatási
célra épült

SWOT-analízis Hajdúnánás
DIÁKSPORT
ERİSSÉGEK
Hajdúnánáson
mőködik a Városi
Diáksport Bizottság

GYENGESÉGEK
A DSB nem önálló jogi
személyő
társaság,
pályázatokat nem tud
igénybe venni.

LEHETİSÉGEK
Az iskolai DSE-DSK-n
keresztül
pályázhatnának
a
pályázati
pénzeket
elkülönítve.

A
diáksport
publicitása,
kommunikációja
gyenge.

A Város honlapján
minden sportszervezet
megjelentetheti
az
általa fontosnak tartott
hírt, eredményt, vagy
eseményeket.
A MOISB minden
évben hasonlóan mint a
sportegyesületektıl
kérje meg az iskoláktól
az
éves
diáksport
esemény
versenynaptárát,
amelyet a város éves
versenynaptárába
beillesztve
felhasználhat.

Nincs
kellı
információja
az
iskolákban szervezett
sporteseményekrıl,
programokról, sem a
képviselı-testületnek,
sem a MOISB-nak.

VESZÉLYEK
A befolyó összegeket
elkülönítve
kell
kezelni, a DSE-DSKnak
kell
az
elszámolásokat
végezni.

1. számú melléklet

Hajdúnánás Város Önkormányzat tulajdonában lévı sportlétesítmények:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hajdúnánási Óvoda – 2 tornaszoba (csoportszobákból kerültek kialakításra)
Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - 4 tornaterem
Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképzı Iskola és Kollégium – 3
tornaterem
Somorjai László Városi Sportcsarnok
Városi Sporttelep
Lıtér
Vízi kikötı
Liget -sportépület

2. számú melléklet

Hajdúnánáson mőködı regisztrált sportszervezetek, egyesületek:
1. Hajdúnánás Termál Sport Club (nıi kézilabda)
Hajdúnánás Dorogi u. 38.
2. Hajdúnánás ROBZOL 2000
Kézilabda Sport Egyesület (férfi kézilabda)
Hajdúnánás Bocskai u 25.
3. Hajdúnánás Góliát Bútor Futball Klub
Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14. sz..
4. Spartacus SE
Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 9. sz.
5. Hermann Ottó Horgász Egyesület
Hajdúnánás, Kiss Ernı u. 6/b
6. Bocskai Horgász Egyesület
Hajdúnánás Rákóczi u. 5.
7. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztı Egyesület
Hajdúnánás, Honfoglalás u. 32.
8. Hajdúnánási Tenisz Club
Hajdúnánás, Nyíregyházi u. 43.
9. Hajdúnánási Lovas Klub
Hajdúnánás, Szabó Dezsı u. 1-3..
10. Hajdúsági Vidék- és Területfejlesztési Egyesület
Hajdúnánás, Tedej, Fı u. 9. sz.
11. Városi Diáksport Bizottság
Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
12. Nánási Focisuli Egyesület
Hajdúnánás, Mártírok u. 5. sz.
13. Hódos Imre Sportegyesület
Hajdúnánás, Magyar u. 104.
14. Hajdúnánási Úszó Sportegyesület, NUSI
Hajdúnánás, Dorogi u. 45. I/5.
15. Hajdúnánási Búvár Club
Hajdúnánás, Dorogi u. 45. I/5.

