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I. Bevezetés 
 

„Az ember csak akkor játszik, amikor a szó legteljesebb értelmében 
ember, és csak akkor egészen ember, ha játszik.”1 Nem minden sport, ami 
játék, azonban minden, amit sportnak nevezünk, a játék témakörébe tartozik. 
José Ortega y Gasset spanyol filozófus a sportot a munka testvérének nevezte, 
hiszen mindkettı erıfeszítést követel, az utóbbit azonban kényszerbıl 
tesszük. Az ısember és a természeti népek versenyeitıl, ünnepségeitıl 
vezetett az út az ókori kultúrák sportágain, az egyiptomi fáraók szent futásán, 
az ókori görög olimpiákon, a római kocsiversenyeken, a középkori lovagi 
tornákon és a XIX. század testkultúra-mozgalmain át a modern olimpiák 
1896-os újjászületéséig, sportegyesületek ezreinek kialakulásáig. 

A sport ma már elismerten fontos, különleges érdeklıdést kiváltó 
társadalmi ügy. Fogalma szorosan összenıtt az egészségüggyel, így az ember 
mindennapi életének része. A testkultúra összefügg a társadalom fejlıdésével, 
követi annak változásait. Komoly szociológiai probléma, hogy mit szükséges 
tennie az államnak a sport kultúrájának megteremtéséhez, és egyáltalán 
állami feladat-e, vagy a társadalomban idıvel kialakulnak a mozgás, a 
testedzés, az egészséges életmód iránti pozitív attitődök. Ez annál inkább is 
fontos kérdés, mert az emberek egészségi állapota lényeges tényezı az 
államháztartásra. A sport kiemelt jelentıségébıl adódóan, fejlesztésének 
tervszerő létrehozása, koordinálása bonyolult folyamat, melybıl az államnak 
is szerepet kell vállalnia. 

A Sportlexikon szerint a sport „meghatározott szabályok szerint, 
idıtöltésként vagy versenyszerően folytatott testedzés. Keletkezését tekintve 
történelmi, megjelenését tekintve szilárd társadalmi jelenség, valamennyi 
társadalmi formában a kultúra része.”2 Az Európai Sport Charta 
meghatározása szerint „a sport minden olyan fizikai tevékenység, amely 
esetenként vagy szervezett formában a fizikai és szellemi erınlét fejlesztését 
szolgálja, társadalmi kapcsolatok teremtése avagy különbözı szintő 
versenyeken való eredmények elérése céljából.”3 Ez a definíció rendkívül tág, 
hiszen magába foglalja a szabadidı- és versenysportot, az amatır és profi 
sportot. Ezen kívül a sportnak a társadalmi kapcsolatokban, az egészséges 
életmódban jelentıs szerepet tulajdonít. A 2004. évi I. törvény szerint 
„Sporttevékenységnek minısül a meghatározott szabályok szerint a 
szabadidı eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában illetve 
versenyszerően végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett 
tevékenység, amely a fizikai erınlét és a szellemi teljesítıképesség 
megtartását, fejlesztését szolgálja.” Ez alapján a sport fogalma kiterjed mind a 
nem versenyszerő szabadidısportra, mind a versenysportra, valamint az 
amatır és a hivatásos sportra is.  

A sportigazgatás szempontjából jelentıs nehézség a sport tartalmi 
meghatározhatatlansága, hiszen ami sportnak minısül, arra kiterjed a 
törvényben szabályozott állami sportigazgatás, adott esetben állami pénzügyi 
támogatásban részesülhet. 

                                                           

1 Friedrich Schiller az esztétikai nevelésrıl szóló leveleiben 
2 Nádori László szerk. (1985): Sportlexikon, Sport Kiadó, Budapest 
3 Európai Sport Charta 2. cikk 
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A testnevelés és a sport a magyar, az európai és az egyetemes kultúra 
szerves része, a nemzeti egészségvédelem alapvetı eszköze, az ifjúság 
erkölcsi – fizikai nevelésének a személyiség fejlıdésének nélkülözhetetlen 
összetevıje, a nemzettudat pozitív formálója. A testkultúra színvonala, az 
egészséges, sportos életmód a nemzet létének, fejlıdésének egyik pillére és a 
nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitőzéseinket csak 
testileg és lelkileg egészséges, edzett emberekkel valósíthatjuk meg. A 
polgárok sportoláshoz főzıdı jogát az Alkotmány mondja ki, s ennek a jognak 
a gyakorlati érvényesülését, a tisztességes játék jegyében kifejtett 
sporttevékenység lehetıségét az olimpiai eszme, a mozgás gazdag életmód 
terjesztését, terjedését, annak hagyománnyá válását a sportról szóló 2004. 
évi I. törvény rögzíti. „Az Európai Unió forrásokkal közvetlenül a sportot nem 
támogatja, azonban támogat olyan társadalmi célokat, melyek eléréséhez a 
sport eszközként felhasználható (mint esélyegyenlıség, társadalmi kohézió 
stb.). Az Európai Unió népegészségügyi programja például fontos szerepet szán 
a lakosság testedzése fokozásának, elterjesztésének. Ezek a célok egyre inkább 
megjelennek a sportpolitika tervezési munkálatai során, elsısorban magától 
értetıdı jelentıségük miatt, továbbá, mert a sport így meg tud felelni az európai 
uniós elvárásoknak, mely lehetıséget teremt erıforrások bevonására is. Az EU 
tervezési fázisainak megfelelıen Magyarország jelenleg készíti a 2007-2013-ig 
szóló fejlesztési tervét, az Európa Tervet, melyhez a sportpolitikának és 
sportirányításnak is kapcsolódnia kell. " - Sport XXI Nemzeti Sportstratégia 

Kunsziget Község Önkormányzata a sporttörvényben elıírt 
kötelezettsége teljesítése céljából – az alapelvek érvényesítése, a társadalmi 
célok megközelítése és megoldandó feladatok megvalósítása jegyében – 
közreadja a sport helyzetét bemutató értékelését, megfogalmazza a középtávú 
sportkoncepcióját, azaz a sport területén vállalt alapelveit, kötelezı és önként 
vállalt feladatait, valamint az Európai Sport Chartával összhangban 
megfogalmazott kiemelt céljait, fejlesztési irányait. Igyekszik figyelembe venni 
a sportszakértık, civilek, településfejlesztık, és a különféle sportokat őzık 
elképzeléseit, igényeit, és nem hagyja figyelmen kívül a község gazdasági, 
természeti, kulturális és természeti adottságait sem. 

Az így megalkotott sportkoncepciónak alapvetıen igazodnia kell a 
község adottságaihoz és tervezett jövıképéhez összhangban a község egyéb 
fejlesztési (pl. településfejlesztési) elképzeléseivel. 

Ez a dokumentum Kunsziget Község Sportfejlesztési koncepciója, amely 
együttesen tartalmazza a község sport stratégiai programját. A sportfejlesztési 
koncepció az Európai Unió (EU) folyó tervezési idıszakához igazodva, - alapul 
véve a II. Nemzeti Fejlesztési Terv sajátosságait -, elsısorban a 2007-2013-ig 
terjedı idıszakra határozza meg a község sporttal összefüggı céljait és a célok 
megvalósítását szolgáló programokat. 

A sport fontosságát magyarázza, hogy a központi és EU tervezési 
dokumentumai a humánerıforrás fejlesztés keretei között foglalkoznak a 
kérdéssel, figyelembe véve az uniós és hazai politika aktualitásaihoz rendelt 
forrásokat, támogatási rendszereket. A lokális sportfejlesztés terezését 
ezeknek az alapelveknek és eszközrendszereknek maximális figyelembe 
vétele mellett minél szélesebb társadalmi kör bevonásával kell elvégezni. 
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A fentiek figyelembe vételével Kunsziget Község Sportfejlesztési 
koncepciója olyan dokumentum, amely az elfogadott prioritások, valamint az 
elkészített stratégiai és egyéb részprogramok, tervezési módszereit 
alkalmazva a község fejlıdésének igényalapú tervdokumentuma. 

A sportfejlesztési koncepció egyeztetése a program legitimitásának 
feltétele. Ennek során széles körben nyílik lehetıség az érintetteknek 
véleményük kinyilvánításra. A sportfejlesztési koncepció egyeztetési anyagát 
az egyeztetést szervezı Kunsziget Község Önkormányzata az egyeztetésben 
kiemelten fontosnak ítélt szervezetek, egyesületek bevonásával végzi el. 
Továbbá a dokumentum minden érdeklıdı számára elérhetıvé vált a 
település honlapján is (www.kunsziget.hu), ahol vélemény-nyilvánításra 
biztosítottunk lehetıséget. 

A fejlesztési koncepció feladata Kunsziget község sportéletének elemzése, 
illetve stratégiai keretek alapján a programban felállított legfontosabb 
célkitőzések bemutatása és az ezen célkitőzések eléréséhez szükséges megfelelı 
prioritások és intézkedések kijelölése. 

Kunsziget Község Sportfejlesztési Koncepciója egy több évre szóló, a 
programfinanszírozás elveire támaszkodó tervdokumentum. A dokumentum 
leginkább az igényorientált megközelítést alkalmazó programozási 
tapasztalatokat használja fel, az elérhetı EU és az állam által decentralizált 
források hatékony felhasználásával. A község jövıbeni sportfejlesztését illetıen e 
dokumentum kulcsdokumentumnak tekinthetı. 
Formáját tekintve a célkitőzések és az azok elérését lehetıvé tevı 
prioritások/intézkedések meghatározásával a Program az általános stratégiai 
tervezési gyakorlatot követi, ugyanakkor igyekszik megfelelni a helyi 
elvárásoknak is. A Program meghatározza a célokat, a lehetséges hatásokat és 
eredményeket. 

A dokumentum kialakítása során a helyzetelemzésben a kunszigeti 
sport keretei a szakosztályok részletes ismertetésével, jelenlegi helyzetük 
bemutatásával történtek. Ezt követıen a sport külsı „környezetének" 
befolyásoló tényezıit, a sportkör belsı erısségeit, gyengeségeit egyaránt át kell 
ültetni a koncepció alkotóelemeibe. Ennek érdekében meg kell határozni: 

• Kunsziget község sportéletének jövıképét, azt a célállapotot, amelyet a 
község a következı egy-másfél évtized során el kíván érni; 

• a jövıkép elérését segítı stratégiai célokat és stratégiai prioritásokat valamint 
• a megvalósítás mikéntjét leginkább meghatározó intézkedéseket. 

A Programok körének meghatározásában két tényezınek van kiemelkedı 
jelentısége: 

• az EU Strukturális Alapokkal kompatibilis, a kapcsolódó források 
felhasználhatóságához igazodó programszerkezet használata, 

• a szakpolitika támogatási lehetıségeinek és a helyi szereplık igényeinek 
összehangolása. 
 
Ez a megközelítés olyan kiemelt célkitőzésre helyezi a hangsúlyt, 

amelyek esetében mind a pénzügyi erıforrások, mind a községben fellelhetı 
szervezetek, egyesületek lehetıvé teszik a program megvalósítását. E stratégiai 
célok együttese nem csupán elısegíti egy prosperáló községi sportélet létrejöttét, 
hanem a fejlesztések eredményeként hosszútávon önfenntartó közösségek 
kialakulását is biztosítani tudja. 
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II. Kunsziget község testnevelésének és sportjának helyzete 
 
1.) Szervezettség 
 

Kunsziget község életében fontos szerepet játszanak a helyi civil 
szervezetek, melyek közül kiemelkedı szerepe van az 1946-ban alakult 
Kunsziget Sportegyesületnek. Azóta a megyei III. osztályban Kunsziget II. 
néven labdarúgó csapat mőködik. Az egyesület tenisz szakosztályt is 
mőködtet, de természetesen, a kunszigeti fiatalok körében is a 
legnépszerőbb sportág a labdarúgás. 

A Kunszigeti Teke Egyesület 1998-ban alakult (1950 és 1998 között a 
Kunsziget SE szakosztályaként mőködött.). Amellett, hogy saját tagjai között 
is sok a fiatal, minden évben bajnokságot szerveznek a helyi általános iskola 
tanulóinak is. 

1980-ban alakult a Kunszigeti Sporthorgász Egyesület. Fontos 
kiemelni, hogy sok helyi gyermek, közel évi 45- 50 fı vált horgászjegyet, míg 
95 felnıtt kunszigeti lakos hódolhat horgászszenvedélyének.  

A Magyar Vagon- és Gépgyár Vadásztársaság – a horgászegyesület 
mellett – lehetıséget biztosít a szabadidı szabadban való eltöltéséhez. A 
Szabadidı- és Sportlövész Egylethez a lövészet iránt érdeklıdı fiatalok is 
csatlakozhatnak. A Kunszigeti Ifjúsági Sportalapítvány számos ifjúsági 
sportrendezvényt szervez a helyi fiatalok számára. 
 
2.) Iskolai testnevelés és diáksport 
 

a) Óvodai testnevelés: 
A Tündérvár Óvoda 1978-ban létesült, azóta biztosítja a gyermekek 

személyiségének harmonikus fejlıdését. 
Az óvoda nevelési rendszerébıl adódó tevékenységeket a következı 

óvodaszerkezetben valósítják meg: Férıhelyek száma: 50 fı, csoportok 
száma: 2. A csoportban vegyes életkorú gyermekek vannak. Így mőködik 
egy kis-középsı és egy nagy-középsı csoport. Négy óvodapedagógus, két 
óvodai dajka és egy konyhai kisegítı dolgozik az intézményben. 1978 óta 
a testnevelés, a testi nevelés az óvodai oktató-nevelı munka szerves 
része. Freiné szellemő oktatás lehetıséget ad az élményközpontú 
tevékenység, a természet közvetlen megismerésére, különbözı túrák 
szervezésére (gyalogos, kerékpáros). A térségi óvodái között minden évben 
megrendezik az Ovisolimpiát, melyen a kunszigeti óvodások is részt 
vesznek. A feltételek – testnevelési szobák, sportudvarok, korszerőbb 
sportfelszerelések, képzett óvónık, biztosítása – javuló tendenciát mutat. 
 

b) Iskolai testnevelés és sport, diáksport: 
Az iskolai testnevelésnek és sportnak két helyszínét lehet jól 

elkülöníteni egymástól. A helyi tantervek alapján kialakított és megtartott 
testnevelési órákat és a szervezett keretek között folyó délutáni 
sportfoglalkozásokat. A két terület egymástól szakmailag nehezen 
elválasztható. A délutáni sportfoglalkozások a lecsökkent számú tanórai 
testnevelést lennének hivatottak kiegészíteni. Problémát jelent azonban, 
hogy ezek megtartása rendszertelen, legtöbbször sportág centrikusak és 
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gyakran nem azok a tanulók vesznek részt rajta, akiknek erre a 
legnagyobb szükségük volna. A diáksport újraélesztése még várat magára 
a községben.  

A térség iskolásainak részvételével minden évben megrendezzük a Tilai 
Lajos Emléktornán, melyen leány- és fiúcsapatok mérik össze labdarúgó 
tudásukat. 2007-ben a Vocational Kupa labdarúgó tornával bıvült az 
iskolai sportrendezvények száma. A tanulók meghívás alapján látogatnak 
el, más község által szervezett tornákra. 

 
3.) Szabadidısport, rekreáció 
 

A korábbi ágazati szintő tömegsportot egy sokszínő, rendszeresebb 
szabadidısport váltotta fel. Az önkormányzati szabadidıs rendezvények 
mellett a sportegyesületek ajánlanak szabadidıs programokat (tenisz, 
teke, kispályás labdarúgás, kirándulások). 
- kispályás labdarúgás: Mikulás kupa, Jégvarázs kupa, Sziget kupa. 
Meghonosodott néhány nagy létszámot mozgató szabadidısport program. 
A legnagyobb ezek közül a Kunszigeti Sportnap. 

Korábban felnıtteknek biztosított volt a gyógytorna, de a rekreáció 
szervezeti keretei még nem alakultak ki véglegesen. A megyében néhány 
sportszervezet, egészségügyi intézmény foglalkozik alkalmanként 
egészséghelyreállító tanfolyamok szervezésével. Ezek a tanfolyamok 
községünkben való meghonosítása is színesebbé és eladhatóbbá tenné a 
sportéletünket. 

 
4.) Versenysport, utánpótlás-nevelés: 

 
a) Versenysport: 
Labdarúgás: csapataink a megyei III. osztályban, illetve megyei II. 
osztályban szerepelnek. Az utánpótlás révén szeretnénk a csapatokba 
több helyi fiatalt bevonni. Teke: csapatunk az NB.III. észak-nyugati 
csoportjában versenyez. 
 
b) Utánpótlás-nevelés: 

A sportkörökben az utánpótlás-nevelés hagyományos egyesületi, vagy 
szakosztályi felkészítés formájában valósul meg. Elsısorban a 
labdarúgásban történik a nagyobb számú utánpótlás-nevelés. 

A központilag támogatott, felülrıl indított sportági utánpótlás-nevelési 
programokat a program megbízottak közremőködésével eredményesen 
szervezték meg. A finanszírozás bizonytalansága és a gyakori 
programmódosítások megszüntették a folyamatos munkát. 

 
5.) Fogyatékkal élık sportja: 

 
Az ország lakosságának ma mintegy 10 %-a tartozik a hallás, látás, 

mozgás, vagy értelmileg fogyatékos, ill. sérültek rétegéhez. Terveink között 
szerepel egy olyan programkínálat összeállítása és az ehhez szükséges 
feltételrendszer kialakítása, amelyben a fogyatékkal élı emberek 
sportolási lehetıséghez juthatnak. 
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6.) A sport feltételei:  

 
a) A vizsgázott testnevelık, sportvezetık, sportszakemberek száma 
megfelelı. Az utóbbi kettıbıl – sportvezetı, sportszakember 
sportszerveknél alig vannak fıállásban, mivel az anyagi helyzet nem 
engedi meg. A nagy létszámú önkéntes társadalmi aktíva-hálózat 
tevékenykedik  

b) A település sportjának pénzügyi helyzete csak az önkormányzati 
támogatás révén maradhatott stabil. Jelentıs bevételek a különbözı 
pályázatokból származhatnak, azonban ezek egy része 
kiszámíthatatlan. Kunsziget sportja napjainkban kb. 12,3 millió 
forintból gazdálkodik, ennek az összegnek felét azonban a 
létesítmények fenntartására, felújítására fordítják. 

c) 1990-tıl újabb lendületet vett a sportélet Kunszigeten. Sportcsarnok, 
sportöltözı épült, többfunkciós pályarendszer került kialakításra. A 
sportolni vágyók ingyenesen vehetik igénybe a mőfüves és füves 
labdarúgópályákat, az automata tekepályát, a salakos teniszpályát. 
1989-ben került átadásra a kétpályás teniszpálya és a Kultúrház 
udvarán található ikerpályás automata tekepálya is felváltva a 70-es 
években itt állt régi tekepályát. A sportcsarnokban, a csapatjátékokon 
kívül, lehetıség van asztaliteniszezésre is. Az önkormányzati 
tulajdonban lévı sportpálya állapota elfogadható. A gyıri úti 
sportcentrumban az elmúlt években a mőfüves pálya megépítésével 
jelentıs fejlesztés valósult meg. A jelenlegi sportolási lehetıségek, és a 
községi sport vonzerejének fenntartása érdekében szükség van a gyıri 
úti sportöltözı teljes felújítására és erısítıterem kialakítására. A 
sportra fordított dologi kiadásokat jelentısen csökkentenék a meglévı 
létesítmények energiatakarékossá tétele, például a nyílászárók 
cseréjével, homlokzati szigeteléssel, alternatív energiaforrások 
felszerelésével. A település természeti adottságai kedvezıek a 
sportturizmusra, evezésre, lovaglásra, tájfutásra, természetjárásra, bár 
ezen a területen is fejlesztésre volna szükség.  

d) A kistérségben létrejött vállalkozások többsége egyelıre megélhetést 
biztosít a helyi családoknak. A helyi vállalkozások bevételei 
korlátozottan teszik lehetıvé a civil szféra támogatását. A lakosság 
jelenlegi számának (1209 fı) alakulásához nagymértékben járul hozzá 
a két ipari üzem, illetve Gyır közeli fekvése. Azonban a kora reggeli 
indulás – esti érkezés hátráltatja a településen lévı civil szervezetek, 
vagy sportegyesületek munkájába való bekapcsolódást 

 
7.) Sportirányítás: 
 

A község sportéletét az önkormányzat a helyi civil szervezetekkel 
közösen irányítja. A sportegyesület vezetıségi tagjainak a képviselı-
testületben való részvétele biztosított a civil részvétel az önkormányzati 
döntéshozatalban. 2008 óta a helyi sportegyesületek támogatására 
önkormányzati pályázati rendszer mőködik.  
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2009-tıl szervezett kereteken belül mőködik a civil fórum, melyen az 
önkormányzat és a társadalmi szervezetek fejthetik ki véleményüket, tehetik 
meg javaslataikat – többek között – a helyi sportélettel kapcsolatban is. 
 
 
III. Kunsziget Község Sportkoncepciójának jövıképe 
 

Kunsziget aktív sportélete megfelelı alapját képes adni a meglévı 
hagyományokra épülı sportfejlesztési projekteknek. A társadalom egészségi 
állapotának megújításakor figyelemmel kell lenni a meglévı értékek 
megırzésére és a fenntartható környezet megteremtésére. A község kiemelt 
feladata, hogy az itt élık és a környezetük számára európai mértékkel mérve is 
magas életminıséget biztosító programokat valósítson meg 

A sportkör egyik alapvetı feladata a lakosság egészségének védelme, ezen 
belül a megelızı egészségnevelés propagálása, nevelése, és a lehetıségek 
biztosításához a sportolás, mint megelızı és rehabilitáció lehetıségének 
megteremtése. Az urbanizáció a mozgás szegény életmóddal is párosult, 
aminek negatív hatását a kisgyermekkortól az idıs korig felvilágosítással, 
programok, lehetıségek biztosításával szükséges megelızni illetve javítani, 
amelyhez a sport lehetıségeinek szélesítése jó alapot kínál. 

 
Kiemelt cél: Kunsziget község tartsa meg a térségi sportban elfoglalt 
pozícióit, a lakosság egyre növekvı része vegyen részt a 
szabadidısportokban, növekedjen a lakosság sportra fordított ideje, 
kerüljön elıtérbe az egészséges életmód, valamint kerüljön a sportélet 
keresletoldalúvá, és álljon gazdaságilag önállóan fenntartható növekedési 
pályára. 
 

A fenti vízió eléréséhez elengedhetetlen, hogy a víziót stratégiává, azt 
távlati, valamint abból levezethetı középtávú célokká formáljuk, és ezekbıl 
vezessük le a közeljövı projektjeit. 
 
 
IV. A sportkoncepció céljai 
 

A pénzügyi, gazdasági válság leküzdése után Magyarország célja lehet, 
hogy 2020-ra Európa legdinamikusabban fejlıdı, az uniós átlagot meghaladó 
fejlettséggel rendelkezı, a fenntartható fejlıdés szempontjait is követı országai 
közé tartozzon. Ennek eredményeként a szabadidıre fordítható idı 
megnövekedésével a sportra fordított idı mennyisége egy fıre levetítve a 
jelenlegi európai mértékhez közelítsen. Ezzel összhangban, a sportkörnek 
ezeket a célokat figyelembe véve kell kialakítania saját céljait, prioritásait és 
intézkedési lépcsıit. 
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Kunsziget község céljai: 
 

• a tömegsport személyi, anyagi és tárgyi feltételeinek fejlesztése, 
felhasználásában a gyermek és ifjúsági korosztály testi nevelése 
kapjon prioritást, biztosítva a speciális, gyógytestnevelési igények 
kielégítését is (ld: Kunsziget Község Ifjúságpolitikai Koncepciója 2008). 

• a szabadidıs sport lehetıségeinek bıvülése, amelynek révén 
biztosítható, a stabil és kiszámítható szabadidı eltöltés, és amely révén 
elérhetı egy kiegyensúlyozott társadalmi felelısség megosztás 
kialakulása; 

• az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely 
elısegítheti a tudatos, aktív fiatal társadalom megerısödését. Egy kreatív, 
önszervezıdésre képes, kitartó fiatal generáció a sporton keresztül 
megszerzett készségekkel az élet más területein is nagy sikerekkel képes 
helytállni. Az oktatási intézmények keretei között folyó diák köri 
sportlehetıségek feltételeinek javítása; 

• a lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén biztosítható 
az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva a rekreációs 
lehetıségek fenntartható fejlıdését és mérsékelve az egészségügyre 
fordított kiadások elkerülhetetlenül növekvı ütemét; 

• a község sportéletében a versenysport pozíciójának megerısítése, a 
sport jövedelemtermelı képességének fokozása. 

• a társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári 
magatartás erısödése, amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a 
következı idıszak fejlıdése nyertesének érezhesse magát Az 
elidegenedés ellen a közösségi szellem, az összetartozás érzésének 
növelése, a kooperációs készség javítása; 

• A vízió, a stratégia és a projektek megfogalmazása során alapvetı 
fontosságú a horizontális elvek figyelembevétele: 

• a fenntartható fejlıdés érvényesülése, hogy a fejlesztéspolitika ne élje fel 
a jövı generációk számára elérhetı természeti, társadalmi és gazdasági 
erıforrásokat; 

• az esélyegyenlıség biztosítása, beleértve mind a nemek közötti 
esélyegyenlıséget, mind a roma kisebbség egyenlı esélyeinek, mind a 
fogyatékossággal élık egyenlı esélyeinek biztosítását; 

• partnerség - a program a térség közintézményi, gazdasági-üzleti és civil 
szférájának összefogásával, szoros együttmőködésével, a felismert és 
elismert egymásra utaltság szem elıtt tartásával kerül megvalósításra; 

• addicionalitás - a programmal a térség hosszú távú célja elsısorban 
olyan programok megvalósításának támogatása, melyekben a 
kedvezményezettek saját forrásaikhoz addicionálisan - az akció 
megvalósításának felgyorsításához, a jobb minıség eléréséhez kapják a 
támogatást; 

• szubszidiaritás - a programban a szubszidiaritás és a decentralizáció 
jegyében olyan prioritások és intézkedések kerülnek megfogalmazásra, 
melyek konkrét megvalósításában, vagy kezdeményezésében 
egyértelmően vezetı szerepet játszhat a térség így a központi 
kormányzati szinthez, valamint a regionális szint alatti szintekhez 
kapcsolható intézkedések nem kapnak prioritást. 
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A program szerkezete 
 

A program hagyományos szerkezető, prioritásokra és a prioritások 
eléréshez szükséges intézkedésekre bomlik. Az intézkedések megvalósítását 
természetesen a társadalmi-gazdasági környezet változásainak követésével a 
késıbbiekben konkrét projektekkel is alá lehet támasztani, hiszen a program 
megvalósulása (5-10 év) során új szereplık érkezhetnek, új helyzetek, új forrás 
lehetıségek adódhatnak. A program az alábbi egységekbıl áll. A prioritásokat, 
s a prioritásokon belül az intézkedéseket az alábbiakban soroljuk fel: 
 
1. Szabadidısport (új sportágak honosítása) 
2. Nevelés, oktatás, diáksport 
3. Versenysport, utánpótlás nevelés 
4. Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
 
 
1. Szabadidısport 
 

Kunsziget község célja a sport segítségével minél szélesebb rétegek 
mozgósítása, a népesség egészségi állapotának javítása. Az egészség megırzése 
érdekében növelni a lakosság sportaktivitását. Továbbá rehabilitációs célból a 
már megromlott egészségi állapotúak bevonása a sportéletbe. Mindez az 
egyének számára életminıséget javító hatással járhat, ha a sport jelentısebb 
szereppel bír, hanem kézzelfogható pénzügyi elınyöket is kínál a 
betegségkezelési kiadások terén elérhetı megtakarítások révén. 

A lakosság egészségi állapotának javítása csökkentheti a munkából 
való kiesést, a támogatásra szánt kifizetéseket és a gyógyszer vásárlására 
fordított támogatásokat is. A sportolási lehetıségek bıvítése a kereslet növelése 
által a kínálat élénkülését is indukálhatja. Ennek elérése érdekében a község 
kiemelt célja a kereslet növelésének érdekében a helyi lakosság aktív sport 
iránti beállítódásának kialakítása. Ennek egyik eszköze a sportolásra ösztönzı 
egyesületi hálózat felépítése, támogatása, másrészt az egészséges és mozgás 
gazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése. 
 
intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése 
 

Ezen keresztül cél a szabadidı tartalmas eltöltését lehetıvé tevı közösségi 
terek kialakítása, a sport eszközével a baráti, társasági és családon belüli 
kapcsolatok fejlesztése, tartalmas családi sportprogramok kínálatának 
bıvítése. Továbbá a sport nevelı erejénél fogva alapvetı segítı eszközként 
szolgálhat a bőnmegelızés és a kábítószer-használat elleni küzdelemben is, 
amely preventív eszközként össztársadalmi problémák kezelésében is hatékony 
segítséget jelenthet. Ehhez a társadalom minden rétege számára elérhetıvé 
kell tenni a sportolási lehetıséget, az igényekhez és elvárásokhoz szorosan 
illeszkedı feltételek megteremtésével az egyének döntésére bízható, hogyan és 
milyen formában veszik azt igénybe. 
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intézkedés: Esélyegyenlıség megteremtése és javítása 
 

Az esélyegyenlıség megteremtése szempontjából a sport jelentıs eszköz 
lehet a kirekesztés, szegénység elleni küzdelemben, hiszen az európai trendeket 
figyelve a hátrányos helyzetőek számára a sportban elért eredményeik 
társadalmi integrációjukat is elısegítette. Valamint a szociálisan kedvezıtlen 
helyzető társadalmi rétegek és tehetséges fiatalok sportolási lehetıségeinek 
megteremtése segíthet a többnyire hátrányos egészségi állapotuk javításában. 
Ennek elérése érdekében meg kell teremteni ezeknek a csoportoknak a 
sportolási lehetıséget. 

Továbbá a fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából is 
kulcsfontosságú, hogy mindenki számára természetes legyen a fogyatékos 
személyek sportolása. Ehhez a megfelelı infrastrukturális feltételek 
megteremtése és a fogyatékkal élık számára is elérhetı szolgáltatások 
megteremtése szükséges. 
 
intézkedés: A vízisportok kereteinek javítása a szabadidısportban 
 

A Mosoni-Duna kunszigeti szakaszára tervezett kemping és strand 
megvalósítása jelentısen javíthatná a helyi lakosok sportolási lehetıségeit, 
növelné a község turisztikai vonzerejét. 
 
 
2. Nevelés, oktatás, diáksport 
 

A sportnak, mint életünk részének a kialakítása az oktatás vonalán 
érhetı el, hiszen az ehhez szükséges szellemiségnek a kialakítása itt érhetı el a 
legsikeresebben. Ehhez szükségszerően a szakemberképzés és sporttudomány 
tartalmának és tematikájának megújítása is alapvetı fontosságú. 

Mindehhez az utánpótlás-nevelés, és -képzés bázisának újraépítése, a 
támogatási rendszer feltételeinek biztosítása az elsı lépcsı. Továbbá ezen 
keresztül elı kell segíteni a tanulók fizikai állapotának fejlıdését évente 
mérı, összehasonlítható fizikai próbarendszer mőködését. 

Az iskolában hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés 
és testmozgás, valamint ezek infrastrukturális és szakmai feltételei 
rendelkezésre álljanak. Mivel tény, hogy a diákok nagy része csupán a 
testnevelés órákon végez rendszeres testmozgást, szükséges, hogy a tanóra 
keretében az életen át tartó rekreációs sporttevékenység igénye kialakuljon, azaz 
a fiatalok szeressék meg a sportot és tudatosuljon az egészséges, 
mozgásgazdag életmód fontossága bennük. 
 
intézkedés: Az úszás népszerősítése az oktatási keretek felhasználásával 
 

Az intézkedés célja, hogy Kunszigeten az oktatási és nevelési 
intézményekben zajló szervezett úszások, a szervezett üzleti alapon mőködı 
oktatások és a sportegyesületek mőködéséhez szükséges kapacitások az 
igényekhez illeszkedıen bıvüljenek. Távoli a „Kunsziget Termálfalu” projekthez 
kapcsolódó cél egy olyan fürdı létrehozása, amely igazodva a érdeklıdés 
nagyságához tudja kiszolgálni az igényeket. 
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intézkedés: A lovassport kereteinek javítása az oktatásban 
 

A lovas oktatás és gyermeklovagoltatás számára fontos a jelenlegi 
hiányosságok felszámolása, a szükséges infrastruktúra kiépítése. Cél a 
megfelelı öltözık, és fedett lovarda kialakítása az ezzel foglalkozó 
vállalkozásokkal együttmőködve. 
 
intézkedés: A vízisportok kereteinek javítása az oktatásban 
 

A Mosoni-Duna kunszigeti szakaszára tervezett kemping és strand 
megvalósítása jelentısen javíthatná a helyi iskolások sportolási lehetıségeit. 
Mosoni-Duna partja, „Natura 2000” területek, a Szigetköz védett növény- és 
állatvilágának rendkívüli lehetıség a kerékpáros, gyalogos turizmus 
kialakításában. 
Intézkedés: kerékpárutak, gyalogos ösvények (tanösvény), kerékpártárolók 
kialakítása. 
Turistaszállás létesítése. 
 
3. Versenysport, utánpótlás-nevelés 
 

Kunszigeten elsıdlegesen a labdarúgással foglalkozó egyesületnek el kell 
készítenie sportágfejlesztési tervét, felvázolni kitőzött céljait, mindazokat 
hogyan, mekkora és milyen forrásból kívánja megvalósítani, valamint mely 
területeken milyen mértékben van szüksége az adott sportágnak külsı 
támogatásra. 
 
intézkedés: A labdarúgósport feltételeinek javítása 
 

Fontos, hogy a csapatok az eddig elért eredményeiket stabilan tartani, 
esetleg javítani tudják. Az utánpótlás-nevelés kérdése megoldottnak látszik, 
azonban ezen a területen is az infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen. 
 
 
4. Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés 
 

A Kunszigeten található sportlétesítmények korszerősítése és 
akadálymentesítése mind a versenysport mind pedig a rekreáció területén 
kiemelten kezelendı feladat. Továbbá a tervezett fejlesztéseknél egy tudatos 
beruházási politikával alkalmassá kell tenni a községet az adottságokhoz 
illeszkedı sportágakban versenyek megrendezésére, amellyel egyben a 
lakosság sportolási lehetıségeinek körét is növeli lehet. Mivel az emberek 
belsı igényévé vált, hogy az egészségük megırzéséért aktívan tegyenek, 
szükségessé vált, hogy aki sportolni szeretne, a lehetıségek széles választékát 
érhesse el.  

Továbbá a sportélet szervezeti rendszerében, horizontális és vertikális 
szinten is integrált körülmények között kell kialakítani a fogyatékos személyek 
részére elérhetı sportolási lehetıségeket, elısegítve ezzel is társadalmi 
integrációjukat. 
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intézkedés:  A szabadidısport fejlesztését célzó szabadidıpark, 
létrehozása 

 
A tervezett szabadidıpark (kalandpark) felszereltsége elsısorban a 

hagyományos játszótér használatából kinövı korosztályt célozza, míg az egyéb 
szabadtéri létesítmények a felnıtt korosztály igényeinek is megfelelnek. 
Korszerő finanszírozási konstrukció kialakítása, illetve európai uniós források 
bevonása szükséges ezek megvalósítására és mőködtetésére. 

A közterületek fejlesztésével, játszóterek fejlesztésével, a kerékpárút 
kialakításával az igényekhez illeszkedı, a község jelenlegi struktúráját nem 
befolyásoló olyan fejlıdés történhet meg, amely biztosítja a kerékpárosok és 
görkorcsolyások számára a biztonságos gyakorló és potenciális versenyterületet. 
A biztonságos kerékpáros közlekedés számára elengedhetetlenek a kiépített 
kerékpárutak, ezzel alternatív közlekedési lehetıséget kínálva az itt élık 
számára. 
 
intézkedés: A gyıri úti sportcentrum kiszolgáló helyiségeinek felújítása 
 

A község tulajdonában lévı sportcentrum további fejlesztésével az aktív 
sportegyesületi élet kedvezı feltételei megmaradnak, tovább javulhatnak. A 
sportöltözı külsı és belsı felújításával javulnak a sportolok ellátási körélményei. 
Az öltözı, az ahhoz tartozó zuhanyzóhelyiségek felújításra szorulnak (penész, 
repedések, falmálás). A főtéssel kapcsolatos kiadásokat jelentısen csökkentené a 
nyílászárók cseréje, a falfelületek külsı szigetelése, alternatív energiaforrások 
használata (megfelelve a fenntartható fejlıdés követelményének). A felújítás 
keretében meg kell valósítani az akadálymentesítést is. 
 
intézkedés: Erısítıterem kialakítása 
 

A sportcentrum egyik épületében lehetne kialakítani és felszerelni egy 
modern, az igazolt sportolók és a szabadidıs sportolók igényeit is kielégítı 
kondicionálótermet. 
 
intézkedés: A lıtér felújítása 
 

A Kunszigeti Szabadidı és Lövészegyelet kezelésében lévı lıpályán 
szükség van külsı homlokzatjavításra, az épület, és faszerkezet javítására, 
festésére. 
 
intézkedés: Faház építése a teniszpályán 
 

A Kunsziget Sportegyesület Tenisz Szakosztályának használatában 
lévı teniszpályán szükség van egy zárható ideiglenes helyiség kialakítására. 
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intézkedés: A kunszigeti sportinformációs rendszer kialakítása 
 

Az intézkedés kettıs célt kíván megvalósítani. Az egyik cél a lakosság 
elektronikus úton történı tájékoztatása, bevonása a községi sportéletbe, 
folyamatos és naprakész információk szolgáltatása a szabadidıs sportok 
vonatkozásában. Másik cél a község sport társadalmának kapcsolatépítését 
elısegítı, fórumoknak helyet adó elektronikus felület kialakítása. A cél 
megvalósítása során kialakítandó internetmegjelenést biztosító portál 
felületen elérhetıvé válik a sportegyesület szakosztályai, hírei, eredményei és 
egyéb információi. 
 
 
V. Megvalósítás 
 
Az e koncepciókban foglaltak megvalósítása érdekében Kunsziget Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete: 

• minden évben az önkormányzat költségvetésének elfogadása elıtt 
megvizsgálja a sporttal kapcsolatos céljait, azok megvalósításának 
lehetıségeit; 

• lehetıség szerint biztosítja a szükséges anyagi feltételeket; 
• folyamatosan egyeztet a kunszigeti sportegyesületekkel a célok 

megvalósításának lehetıségeirıl, módjáról. 
 

 
Jóváhagyta Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
…/2009. (III.26.) Kt. határozatával. 

 
 
 
 
Kelt: Kunsziget, 2009. március 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 Lendvai Ivánné 
 polgármester  
 


