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135. 
 
A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 137. szakasza, a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 20. szakaszának 16. 
pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 16. szakaszának 45. 
pontja és 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2011. október 04-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
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1. BEVEZETŐ 

 A korszerű társadalmakban a sportot a sokoldalúan fejlett személyiség alkotórészének tekintik. A 

sportaktivitások nagyban hozzájárulnak az emberek személyes boldogságához, jólétéhez, 

szocializálódásához, egészségüknek és munkaképességüknek védelméhez és megőrzéséhez, 

ugyanakkor a személyiségnek emberségesebb jellemvonást biztosít és az alkotókészséget is fejleszti. 

 Úgy tekintik, hogy az embereket sportolásra ösztönző alapvető okok egyike a fizikai 

képességeknek a fejlesztése sportedzések segítségével. 

 Az életben, s azon belül a munkavégzésben a sport nagyon fontos területet képvisel, amelyben 

az ember jellegzetes módon kifejezheti saját, mindenekelőtt alkotó-, mozgás- és motorikus képességeit. 

 A sport egy nagyon összetett és komplex emberi tevékenység, amelynek a szerkezetét és 

működését különféle sport-alosztályok alkotják, éspedig: professzionális sport, amatőr sport, egyetemi 

sport, szabadidősport, sport mindenkinek, rokkantak sportja stb. 

 A sport nagyban függ a társadalmi fejlődéstől. Ennek megfelelően a társadalmi viszonyok 

mindegyike különféle ismertetőjegyet, szociális jellemzőt, értelmet adott a sportnak, a történelemtől, 

kulturális hagyományoktól, etnológia-pszichológiai, szociológiai és a konkrét társadalom egyéb 

tulajdonságaitól (néprajzi, éghajlati, gazdasági) függően. 

 Az utóbbi időben a világon és nálunk is, egyre komolyabb figyelmet szentelnek a sportvezetés 

minél hatékonyabb megszervezésének. Valójában még mindig az intuitív és hagyományos tapasztalatok 

alapján irányítanak, egyre többet tiszteletben tartva a megtanult ismeretek folyamatos alkalmazását, 

illetve a kibernetikai gondolkodást. 

 A sport szervezési rendszerének korábban előirányzott integráltsága és funkcionalitása mellett a 

sportszervezetben az irányítási szerkezet leggyakrabban az üzletviteli és sportbeli működésben 

mutatkozik meg. 

 Az előirányozás általánosságban egy bizonyos rendszer jövőbeli elképzelt állapotának az 

áttekintését jelenti. A stratégia az előirányozott állapot elérésének projekciója.  

 A stratégia feleletet kell, hogy adjon arra, hogy az előirányzott célokat hogyan lehet 

megvalósítani.  

 Ahhoz, hogy fel tudjuk állítani a legfontosabb céljainkat, alapos helyzetelemzést kell 

végeznünk. 
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2. ELŐZETES ÁTTEKINTÉSEK 

 Zenta község polgármesterének és Zenta község Sportszövetségének igazgató bizottságának a 

stratégiát kidolgozó bizottság kinevezéséről szóló határozata alapján javasoljuk Zenta község 

Sportstratégiáját a 2012-től 2016. évig terjedő időszakra. 

 A stratégia kidolgozása valamennyi, a sportban foglalkoztatott és a sportot pénzelő és a sport 

fejlesztéséről döntő tényezők széles körű egyetértésében született meg. Ezek elsősorban a sportklubok, 

amelyek tagjai Zenta község Sportszövetségének, a sportszövetség szakszolgálata és igazgató 

bizottsága, a sportújságírók, a községi tanács és Zenta község Sportszövetségének Közgyűlése. 

 Zenta községnek sok sportklubja van, amelyek hagyományosan kiváló eredményeket érnek el, 

klubok, amelyek fiatalabb kategóriákkal, női sporttal, felnőtt versenyzőkkel foglalkoznak, egy szóval 

községünkben nagyon gazdag és sokoldalú a sportélet. 

 A sürgető probléma az, hogy nincsenek világos irányelvek, hogy melyik sport milyen irányban 

kell, hogy fejlődjön. Állandóan a pénzügyek jelentenek gondot, amelyeket tervezni kell az elkövetkező 

év költségvetésében, állandó a kérdés, melyik klubnak mennyi jár. Ezeken a kérdéseken kívül a 

sportlétesítmények, a sportszakemberek kérdése az érvényes jogszabályok tükrében is hozzájárulnak a 

sportfejlesztési  irányelvek meghatározásában. 

 E stratégiával megpróbáltunk választ adni a megfelelő hatáskörbe tartozó minden vitás kérdésre 

és ezáltal hozzájárulni a város sportéletének fejlesztéséhez. 

 Zenta község Alapszabályának 190. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja előirányozza, hogy a 

község, szervei által, összhangban a törvénnyel, gondoskodik az állampolgárok szükségleteiről a sport 

és a testnevelés terén. 

 A Szerb Köztársaságban a sport jelenlegi helyzetét illetően egy sor tárgyilagos társadalmi 

körülmény befolyása mellett meg kell állapítani, hogy a hiányosságok három szinten jelentkeznek a 

sportszervezetekben: elsődleges szinten (sportolók, edzők, edzésprogram, szülők), másodlagos szinten 

(sportklubok, nemzeti ágazati szövetségek) és harmadlagos szinten (társadalom, gazdaság, oktatás, 

egészségügy, törvények, magánszektor, köztájékoztatás és hasonlók) és nemcsak a húsz éves komoly 

válság következménye, hanem a kormányon kívüli sportszektor felkészületlensége, hogy 

alkalmazkodjon az új társadalmi viszonyokhoz. 
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 Nem szabad elfeledni, hogy Zenta községben a sport szervezése sajátságos, a helyi 

sportszövetség által szerveződik, amelyet Zenta község pénzel a költségvetésen keresztül. A 

sportszövetségnek 15 alkalmazottja van, ebből 6 edző, míg a többi foglalkoztatott a sportlétesítmények 

karbantartásán dolgozik. 

 A stratégiának feleletet kell adnia a kérdésre, hogy melyik klubnak milyen mértékben és milyen 

mércék alapján lehet joga fizetett edzőre, fizetett anyagi kiadásokra, egyéb anyagi támogatásra. Minden 

sportklubnak vannak bizonyos pénzügyi bevételei, ösztöndíjai, illetve sportrendezvényei, amelyek 

mindenképpen segítik a klubok fennmaradását, azonban meg kell határozni, hogy a célkitűzések 

elérésében ezeket az összegeket mire kell fordítani. 

 A világos és egyértelmű stratégiának választ kell adnia ezekre a kérdésekre és a kategorizálást 

meghatározó szabályzattal, globális tervekkel és más érvényes jogszabályokkal teljes mértékben 

elősegíteni a sport fejlődését városunkban. 
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3. TÖRVÉNYES RENDELKEZÉSEK 

 Minden sportmunkásnak és azoknak a személyeknek, akik döntéseket hoznak a sportról, 

ismerniük kell a sportra vonatkozó törvényes előírásokat, elsősorban A helyi önkormányzatokról szóló 

törvényt, amely meghatározza a hatásköröket. 

A Stratégia meghatározza, hogy a sportmunkásoknak, a sportban tevékenykedőknek ismerniük kell a 

következő jogi előírásokat: 

– A Szerb Köztársaság Alkotmányát (A SZK Hivatalos közlönye, 83/06.) 

– A Sporttörvényt (A SZK Hivatalos közlönye, 24/11 ) 

– Az Omnibusz törvényt (Az autonóm tartomány bizonyos hatásköreit meghatározó törvény,   A 

SZK Hivatalos közlönye 6/02) 

– A helyi önkormányzatokról szóló törvényt (A SZK Hivatalos közlönye 129/07) 

 A felsorolt előírások alapján világos, hogy a sport és a testnevelés elismert kategória a Szerb 

Köztársaság legfontosabb jogi előírásában, az Alkotmányban. 

 A Szerb Köztársaság Alkotmányának két szakaszában is (97. és 190.) is tárgyalja a sportot, mint 

Szerbia polgárai számára különös jelentőséggel bíró tevékenységet. 

Stratégiánk szempontjából különleges jelentőséggel bír A helyi önkormányzatokról szóló törvény. 

 A 190. szakasz 4. pontja szerint: A község, a törvénnyel összhangban, gondoskodik a polgárok 

szükségleteinek kielégítésre a közoktatás, a művelődés, az egészségügy és a szociális politika, a 

gyermekvédelem, a sport és a testnevelés területén. A 20. szakasz előírja, hogy a község alapíthat 

intézményeket, szervezeteket az általános oktatás, művelődés, elsődleges egészségvédelem, 

testnevelés, sport és gyermekvédelem, turizmus területén, kíséri és biztosítja ezek működését. 

 Az új Sporttörvény, konkrétan szabályozza a témakört A POLGÁROK SZÜKSÉGLETE ÉS 

ÉRDEKEI A SPORT TERÜLETÉN A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN címen. A polgárok érdekei 

és szükségletei, amelyekre a helyi önkormányzatok költségvetésében keretet kell biztosítani a 

törvénnyel összhangban a következők: 

1. A sport mindenkinek népszerűsítése és a működési feltételek megteremtése, annak  érdekében, 

hogy minél több polgár, különösen gyermek, fiatal, nő és rokkant sportoljon 

2. Minél több sportobjektum létrehozása, felépítése és karbantartása a helyi önkormányzat 

területén, különös hangsúlyt fektetve a nyitott sportpályákra a lakóterületeken, iskolai sportpályákra, 

sportfelszerelésre és eszközök biztosítása 
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3. A helyi önkormányzatok szempontjából kiemelten fontos és nagy jelentőséggel bíró 

sportrendezvények megszervezése 

4. A tehetséges sportolók pályafutásuk töretlen fejlődése és velük folytatott szakmunka 

minőségének javítása 

5. A helyi önkormányzatok területén működő klubok részvételének biztosítása az európai 

versenyeken 

6. Az iskoláskor előtti és iskolai sport támogatása (az iskolai sportszakkörök és szervezetek 

munkája, községi, városi, körzeti iskolai versenyek szervezése stb.) 

7. A helyi önkormányzat által megalakított sporttevékenységgel foglakozó szervezet munkájának 

támogatása 

8. A helyi önkormányzat területén működő sportszervezetek, társaságok, ágazati és területi 

sportszövetségek aktivitásaiknak támogatása, attól függően, hogy a bizonyos sportág különös 

jelentőségű-e a helyi önkormányzat részére, hogy a sportág milyen kategóriában van, mennyi 

sportolóval foglalkozik, milyen mértékben fejleszti a sportmunkát, milyen szinten versenyzik és 

mennyi polgár számra biztosít sportolási lehetőséget 

9. A sportolók egészségvédelmének növelése, megfelelő sport-egészségügyi képzés biztosítása a 

sportolók, különösen a fiatalok számára, beleértve a doppingellenes képzést is 

10. A kategorizált, különösen tehetséges sportolók ösztöndíjazása 

11. A sportban jelentkező negatív jelenségek meggátolása 

12. A polgárok, sportolók és a sportrendszerben jelen levő személyek képzése, tájékoztatása és 

tanácsadása azokban a kérdésekben, amelyek a sporttal való foglalkozást illetik 

13. Időszakos tesztelések, releváns adatok begyűjtése, elemzése és továbbítása a polgárok 

szükségleteinek kielégítése céljából a sport területén, kutató-fejlesztő projektumok és sportpublikációk 

kiadása 

14. A helyi önkormányzat területén a sportban dolgozók szakmunkájának fejlesztése, az egyetemi 

végzettségű káderek és élsportolók elhelyezésének támogatása 

15. A helyi önkormányzatok által használt, állami tulajdonban lévő sportobjektumok racionális és 

rendeltetésszerű használata, a sportaktivitásokra, edzésekre való jóváhagyással a sportrendszerben lévő 

résztvevők részére 
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16. Jutalmak és elismerések odaítélése a sportban elért kiváló eredményekért és a sportban kifejtett 

hasznos munkáért 

 

 A felsorolt törvényeken kívül más törvények, törvény erejű rendeletek, határozatok is 

szabályozzák a sport különböző területeit, közülük a fontosabbak: 

– Törvény a doppingtilalomról a sportban (A SZK Hivatalos közlönye 101/05) 

– Törvény a sportban előforduló doppingolás megakadályozásáról szóló Európai konvenció 

ratifikálásáról, annak kiegészítésével együtt (a JSZSZK Hivatalos Közlönye  – nemzetközi szerződések 

– 4/91) 

– A sportrendezvényeken előforduló erőszakos viselkedés és nem megfelelő magatartás 

meggátolásáról szóló törvény (6 A SZK Hivatalos közlönye 7/03, 101/05 és 90/07) 

– Törvény a sportrendezvényeken, különösen futballmérkőzéseken történő erőszakos viselkedésről 

és nem megfelelő magatartásról szóló Európai Konvenció elfogadásáról (A JZSZK Hivatalos Közlönye 

– Nemzetközi Szerződések, 9/90) 

– Törvény a nyilvános sípályákról (A SZK Hivatalos közlönye, 46/06) 

– A nemzeti elismerésekről és jutalmakról szóló rendelet a sport fejlesztésében és 

népszerűsítésében elért kiemelkedő eredményekért (A SZK Hivatalos közlönye, 65/06 és 6/07) 

– A sport területén lévő általános érdek megállapításának kritériumáról szóló szabályzat (A SZK 

Hivatalos közlönye, 39/06) 

– Az élsportolók ösztöndíjazására és pénzbeli támogatását meghatározó kritériumokról szóló 

szabályzat (A SZK Hivatalos közlönye, 18/00) 

– A versenyeken történő és versenyeken kívüli doppingellenőrzésről szóló szabályzat  

(A SZK Hivatalos közlönye 32/07 és 88/08) 

– A sport területén folytatott szakmunka ellenőrzéséről szóló szabályzat (A SZK Hivatalos 

közlönye, 18/00) 

– A sportban levő foglalkozások és kinevezések nomenklatúrájáról szóló szabályzat (A SZK 

Hivatalos közlönye 30/99) 

– A sportszervezetek, mint sporttársaságok és szövetségek társulásának bejegyzéséről szóló 

szabályzat (A SZK Hivatalos közlönye, 87/06) 

– A sportaktivitások és tevékenységekről szóló szabályzat (A SZK Hivatalos közlönye 30/99) 
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Megjegyzés: Az új Sporttörvénnyel összhangban, 2011. április 4-től folyamatban van 20 törvény erejű 

rendelet kidolgozása az Ifjúsági- és Sportminisztériumban, amelyeknek alkalmazását a sportstratégia 

megvalósításával foglalkozó bizottság fogja kísérni. 
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4. TERMINOLÓGIA 

 Mint ahogy minden más területen, a sportban is vannak sajátos szakkifejezések és  fontos, hogy 

minden sportszakember és sportaktivista tisztában legyen velük: 

 

 1. Sportaktivitásnak számít minden olyan szervezett vagy     

 szervezetlen formában végzett fizikai és szellemi aktivitás, amelynek a    céljai a 

testi erőnlét fejlesztése, a lelki jólét, társadalmi viszonyok     kialakítása és 

sporteredmények elérése különböző szintű versenyeken.  

 2. Sporttevékenységnek számítanak azok a tevékenységek, amelyek    

 megteremtik a feltételeket a sportaktivitások zavartalan lebonyolítására,   

 különösképpen: versenyek megszervezése és lebonyolítása, a    

 sportaktivitások oktatása, a sportaktivitások tervezése és vezetése,   

 bíráskodás a sportversenyeken, edzőtáborok és sportrendezvények   

 megszervezése, a sportlétesítménynek a vezetése és őrzése, szakmai    képzés, 

továbbképzés és tájékoztatás a sporttal kapcsolatos témakörökben,   tudományos 

kutatómunkák, és kutató-fejlesztő munkák a sportban,    propaganda és 

marketingtevékenység a sportban, tanácsadó és szakmai    szolgáltatások a sportban, 

közvetítői tevékenységek a sportban. 

 3. Sport mindenkinek (szabadidősport) a sportnak azt a területét öleli fel,   

 amelynek célja a pihenés és kikapcsolódás, az egészség megőrzése, a    fizikai 

képességek fejlesztése minden korosztály számára. 

 4. Élsport a sportnak az a területe, ahol a sportaktivitásoknak a célja a kimagasló  

 sporteredmények megvalósítása. 

 5. Sportszervezet olyan szervezet, amelyet sportaktivitások és     

 sporttevékenységek végzése céljából alapítanak a törvénnyel összhangban.  

 6. Sportoló az a személy, aki sportaktivitásokkal foglalkozik. 

 7. Amatőr sportoló az a sportoló, aki nem foglalkozásszerűen, anyagi juttatásért  

 űzi a sportaktivitásokat. 

 8. A professzionális sportoló  a sportaktivitásokkal főállásban foglalkozik. 
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 9. Versenysportoló az az amatőr vagy professzionális sportoló, aki a    

 szabályokkal összhangban versenyeken vesz részt, önállóan vagy mint a   

 sportszervezet tagja. 

 10. Élsportoló az a sportoló, aki a sportversenyeken elért eredményei alapján, az  

 országos kategóriánkénti csoportosítással összhangban élsportolónak van  

 rangsorolva. 

 11. A tehetséges sportoló, az a kiskorú sportoló, aki a megvalósított eredményei   

 alapján, az országos kategorizálással összhangban perspektivikus    

 sportolónak van rangsorolva 

 12. Kategorizált sportoló az a sportoló, aki az országos kategorizálással    

 összhangban rangsorolva van 

 13. Nemzeti sportszövetség az a sportszövetség (szakági vagy területi), amelynek  

 céljai, feladatai és sportban kifejtett tevékenységei a Szerb Köztársaság   

 területén valósulnak meg 

 14. Illetékes szakági sportszövetség az a nemzeti sportszövetség, amelynek   

 tagjai közvetlen vagy közvetett úton tagosodtak be, a szövetség    

 szabályzataival összhangban. 

 15. A sportrendezvény meghatározott, tervszerűen előkészített és lebonyolított   

 közérdekű sportesemény, számos sportoló részvételével. 

 16. A sportverseny egy bizonyos sportágra vagy sportrendezvényre    

 meghatározott és ismert szabályok alapján megtartott sportesemény,   

 amelynek célja az ellenfél legyőzése vagy egy bizonyos előrelátott   

 sporteredmény megvalósítása.  

 17. Országos szintű sportverseny olyan sportverseny, amelyet a Szerb    

 Köztársaság területén szerveznek meg. 

 18. A sportesemény szervezője az a személy, aki saját felelősségére dönt a   

 verseny megszervezéséről és lebonyolításáról, vezeti a versenyt és   

 cselekedeteivel vagy a saját eljárásaival összhangban biztosítja a    

 sportesemény megtartását. 
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5. AZ ISKOLAI SPORT  

 

5.1. Az iskolai sport és testnevelés helyzetelemzése  

 Az iskolai sport és testnevelés helyzetéről az általános és középiskolás tanulók, osztálytanítók, 

testnevelő tanárok véleményét gyűjtöttük össze, kérdőív segítségével. A testnevelő tanárok kerekasztal-

beszélgetés alkalmával ismerkedtek meg a kérdőívek eredményeivel, vitatták meg a témát és az alábbi 

következtetéseket vonták le: 

–  A minőséges sport és testnevelési órák lebonyolításra rendelkezésre álló eszközök nem 

elegendőek 

– A tanítási órákon kívül nincs semmilyen foglalkozás az iskolában a testnevelés és sport 

területén 

– Nincs elegendő iskolai és községi  sportverseny a tanulóknak 

– Nincs külön korrekciós munka a gyermekekkel 

– A Diákolimpia kereteiben megszervezett versenyeken azok a tanulók vesznek részt, akik már 

klubtagok 

– Az iskolákban szakavatott, fiatal tanárok dolgoznak, akik még most is aktívan edzenek és 

mindannyian motiváltak az iskolai sport fellendítésére 

A stratégia mellékletében megtekinthetők az osztálytanítókkal, testnevelő tanárokkal, tanulókkal 

lebonyolított kérdőíves közvélemény kutatás eredményei, amelyek rámutatnak a problémákra. Olykor 

ezek a problémák nem helyi, hanem országos, rendszerbeli megoldásokat igényelnek 

 
5.2 ISKOLA SPORT – STRATÉGIAI ALAPELVEK ÉS CÉLOK  

1. SZÁMÚ STRATÉGIAI CÉL  
A MUNKAFELTÉTELEK JAVÍTÁSA A SPORTLÉTESÍTMÉNYEKBEN,  AHOL 
MEGVALÓSUL A TESTNEVELÉSI OKTATÁS. 
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1.SZÁMÚ SPECIFIKUS CÉL  

A TORNATERMEK  ÉS NYITOTT SPORTPÁLYÁK REKONSTRUKCIÓ JA ÉS 

KARBANTARTÁSA . 

AKTIVITÁSOK: 

1. A November 11. Ált. Iskola tornatermének renoválása (2011/12.) 

2. A szabadtéri sportpályák megjavítása a Zentai gimnázium udvarában (2011/2012) 

 

PÉNZFORRÁSOK 

Zenta község költségvetése 

A Tartományi Ifjúsági- és Sporttitkárság 

A VAT Nagyberuházási Alapja 

A Szerb Köztársaság Ifjúsági- és Sportminisztériuma  

 2. SZÁMÚ SPECIFIKUS CÉL  

A TORNATERMEK FELSZERELÉSE KORSZER Ű SPORTESZKÖZÖKKEL 

AKTIVITÁSOK 

1.  Az iskolai tornatermek folyamatos ellátása korszerű sporteszközökkel 

 

PÉNZFORRÁSOK  

Zenta Község költségvetése  

A Tartományi Ifjúsági- és Sporttitkárság 

Tartományi és nemzeti szakági szövetségek  

Helyi és nemzetközi adományok 

 2. SZÁMÚ STRATÉGIAI CÉL  
MINŐSÉGESEBB TESTNEVELŐ PEDAGÓGUSMUNKA A GYERMEKEKKEL 
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 1.SZÁMÚ SPECIFIKUS CÉL 

SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSA AZ OSZTÁLYTANÍTÓK RÉSZÉRE  

 

AKTIVITÁSOK: 

1. Rendszeres szakmai eszmecsere a testnevelő tanárok és osztálytanítók között 

2. Rendszeres szakmai eszmecsere a sportklubokban dolgozó edzők és osztálytanítók között 

3. Szakmai továbbképzés szervezése testnevelésből az osztálytanítók részére 

4. Testneveléssel kapcsolatos szakirodalom vásárlása 

 

PÉNZFORRÁSOK  

1. Zenta község költségvetése  

2. Tartományi és nemzeti szakági szövetségek 

3. Hazai és külföldi támogatók  

 

 

 2.SZÁMÚ SPECIFIKUS CÉL 

A TESTNEVELŐ TANÁROK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA  

 

AKTIVITÁSOK: 

1. A Zentai Testnevelő Pedagógusok Egyesületének megalakítása (2011.) 

2. A szakmai továbbképzések rendszeres biztosítása testnevelésből 

3. Rendszeres szakmai eszmecsere az edzők és a testnevelő tanárok között 

4. Testneveléssel kapcsolatos szakirodalom vásárlása 
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PÉNZFORRÁSOK  

1. Zenta Község költségvetése  

2. A Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkárság 

3. Tartományi és nemzeti szakági szövetségek  

4. Helyi és nemzetközi adományok  

3. SZÁMÚ STRATÉGIAI CÉL  

AZ ISKOLAI SPORT HELYZETÉNEK  JAVÍTÁSA ZENTA KÖZSÉG  TERÜLETÉN 
 

 

1. SZÁMÚ SPECIFIKUS CÉL 

A KÖZSÉGI VERSENYRENDSZER FELÁLLÍTÁSA 

AKTIVITÁSOK 

1. Az iskolai sportrendszer, iskolai ligák kialakítása  (a 2011/12. iskolaév második félévétől) 

2. Sportbírók kiképzése az iskolai versenyek lebonyolítására 

3. Minél minőségesebb kapcsolat kiépítése a sportklubokkal az iskolai versenyek megvalósítására 

 

PÉNZFORRÁSOK  

Zenta község sportstratégiája – költségvetési tétel a sportstratégia megvalósítására 

Tartományi és nemzeti szakágazati szövetségek 
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2. SZÁMÚ SPECIFIKUS CÉL 

MINÉL SZOROSABB EGYÜTTM ŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSA A SPORTKLUBOK ÉS 

ISKOLÁK, ÓVÓDÁK KÖZÖTT A SPORT ÉS REKREÁCIÓ NÉPSZER ŰSÍTÉSE CÉLJÁBÓL 

AKTIVITÁSOK 

1. Prezentációk szervezése a tanulók és szülők részére 

2. Brosúrák nyomtatása a tanulók és szülők részére a testmozgás pozitív hatásáról (2012) 

3. A testnevelés órák rendszeres látogatása az edzők részéről 

4. Program bevezetése a tehetségek korai felkutatására 

5. Rekreációs csoportok megszervezése a klubokban a tanulók részére 

6. Azon tanulók megjutalmazása az osztályzatokon keresztül, akik szabad idejükben sport-

rekreációs tevékenységgel foglalkoznak 

7. Az iskola sportverseny legsikeresebb résztvevőinek megjutalmazása 

 

PÉNZFORRÁSOK: 

1. Zenta Község költségvetése – költségvetési tétel a sportstratégia megvalósítására 

2. Zenta község költségvetése – A tudás hatalom 

3. Helyi és nemzetközi adományozók 

3. SZÁMÚ SPECIFIKUS CÉL 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLEN ŐRZÉS MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA AZ ISKOLAI 

VERSENYRENDSZERBEN  

AKTIVITÁSOK  

1. Az iskolai sportversenyeken részt vevő tanulók rendszeres egészségügyi ellenőrzése 

 

PÉNZFORRÁSOK  

Zenta község költségvetése  
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4. SZÁMÚ SPECIFIKUS CÉL 

A SPORTSZELLEM FEJLESZTÉSE A GYERKEK ÉS FIATALOK KÖ RÉBEN  

AKTIVITÁSOK  

1. Különféle nevelési programok, műhelymunkák szervezése a témára 

2. A tartományi kormány programjaiban való részvétel (Tolerancia-kupa, Legyél sportszerű...) 

3. A sportszerűség jelentőségének kiemelése minden iskolai sportversenyen és annak díjazása 

PÉNZFORRÁSOK  

1. Zenta község költségvetése – költségvetési tétel a sportstratégiára 

2. A Tartományi Ifjúsági- és Sporttitkárság programjai 

3. Helyi és nemzetközi adományozók 

 

A mellékletben megtalálható az iskolai tornatermek felszereltségéről törvény által előírt normatívák, 

amely bizonyítja, hogy milyen komoly feltételeknek kell, hogy eleget tegyenek a tornatermek az iskola 

testnevelési és sportórák lebonyolítására. 
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6. VERSENYSPORT  

 

 Zenta község versenysportja azokon a sportaktivitásokon és tevékenységeken alapul, amelyek a 

sportklubokban és egyesületekben valósulnak meg. Munkaterveik összhangban vannak a törvénnyel, a 

szakági szövetségek szabályzataival és terveivel és az egyesületbe tömörülő polgárok igényeivel. 

 A versenysport szó alapvetően, a klub különböző kategóriákban és korosztályokban történő 

versenyzését, illetve a folyamatos testedzést jelenti, amelynek célja a mozgás iránti igények kielégítése 

és az oktatás. 

 Néhány szervezet, fitnesz és táncklubon kívül, a többi sportklub tagja Zenta Község 

Sportszövetségének, megvalósítva ezzel jogaikat és kötelezettségeiket a szövetség alapszabályával 

összhangban. 

 

6.1. Zenta község sportjának elemzése  

6.1.1. A sport helyzete Zentán 

 A Zentai sport kezdete az 1875-ös évre vezethető vissza. Abban az időben a sportolókat 

„atlétának” nevezték. 

 Az első évektől napjainkig számtalan klub született és szűnt meg. Pillanatnyilag Zenta község 

területén 35 sportegyesület létezik. Ebből három klub nem aktív. A működő 32 klubot több csoportba 

oszthatjuk fel: 

- Aktív klubok, amelyekben mindennap van edzés 

- Aktív klubok, amelyekben mindennap van edzés, s a sportolók versenyekre is járnak 

- Aktív klubok, amelyekben mindennap van edzés, s amelyekben versenyzőket nevelnek ki 

- Azok az egyesületek, amelyek kimagasló eredményeket érnek el 

  

Áttanulmányozva a múltat és elemezve a jelent, elmondható, hogy Zentát mindig kimagasló 

sporteredmények fémjelezték, úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken. 

 Ezt köszönhettük a jó és tehetségekben bővelkedő iskolai testnevelésnek, ami napjainkban 

erőteljesen háttérbe szorult, és elhanyagolttá vált. A 2002-es népszámlálás adatai szerint községünkben 

4892 fiatal él, korösszetétel szerint 1524 15–19 éves, 1749 20–24 éves, 1629 25–29 éves. Az általános 
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iskolások száma a 2009/2010-es tanévben pedig 1954, és ez számunkra a leginkább mérvadóbb adat, 

mivel általában a sportágválasztás a tizenéves kor legelején már megtörténik. 

 A 2009-es adatok szerint Zentai sportegyesületekben megközelítőleg 1200 fiatal sportol aktívan. 

Ez azt jelenti, hogy minden hatodik fiatal foglalkozik valamilyen sporttal. Megállapíthatjuk, hogy a 

2002-es népszámlálási adatok tévesek, mivel azt ott kapott 48%-os arány a fiatalok számát és azon 

belül sportolók számát mutatva – nem helytálló. 

 Bár Zentán sok lehetőség van a sportolásra, mégis sokan egyáltalán nem hallottak erről, vagy 

soha nem próbáltak semmilyen sportágat. Ezt a zentai sportegyesületek és sporteredmények nem 

megfelelő közzétételének a számlájára írhatjuk. A zentai sport presztízsének hiánya érződik. 

 Nem kiváltság, sokszor inkább hátrány a sportolás, ami ismételten az iskolai testnevelés és 

egészségnevelés hiányosságaira vezethető vissza. 

 Városunkban a sport és kultúra együtt kell, hogy létezzen, már csak az elnevezésből kiindulva: 

SPORTKULTÚRA. 

   

A Zenta községben jelenleg működő sportszervek rendszere: 

 A sport alanyainak szervezeti sémája  

Helyi önkormányzat 

 
Községi tanács  

 
Községi tanácstag  

 
Sportszövetség  

 
Sportegyesület  
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A Sportszövetségbe betársult klubok:  
1. Zentai Atlétika Klub, alapítva: 1882. 
2. Zenta Tekeklub, alapítva: 1889. 
3. Zenta Teniszklub, alapítva: 1903. 
4. Zenta Labdarúgóklub, alapítva: 1905. 
5. Zenta Birkózóklub, alapítva: 1924. 
6. Zenta Vasutas Vízilabdaklub, alapítva: 1930. 
7. Zenta Vasutas Úszóklub, alapítva: 1930. 
8. Zenta Sakk-klub, alapítva: 1932. 
9. Radnički Labdarúgóklub (Tornyos), alapítva: 1947. 
10. Zenta Asztaliteniszklub, alapítva: 1949. 
11. Zenta Sporthorgász-egyesület, alapítva: 1949. 
12. Zenta Kézilabdaklub, alapítva: 1958. 
13. Radnički Sakk-klub (Tornyos), alapítva: 1968. 
14. Partizan Karateklub (Zenta), alapítva: 1974. 
15. Linea Szertornaklub (Zenta), alapítva: 1992. 
16. Titán Body Buildingklub (Zenta), alapítva: 1994. 
17. Kung-Fu Wu Shu (Zenta), alapítva: 1995. 
18. Queen Céllövőklub (Zenta), alapítva: 1999. 
19. Zentai Karateklub, alapítva: 2000. 
20. Basket Star Kosárlabdaklub (Zenta), alapítva: 2001. 
21. Plavi Koš Kosárlabdaklub (Zenta), alapítva: 2001. 
22. Zentai Céllövőklub, alapítva: 2002. 
23. Flamenco Táncklub (Zenta), alapítva: 2003. 
24. Tiszavirág Kajak- és Kenuklub (Zenta), alapítva: 2005. 
25. Real Aikido Budo Klub (Zenta), alapítva: 2005. 
26. Hercules Birkózóklub (Zenta), Zenta, alapítva: 2007. 
27. MS GYM klub (Zenta), alapítva: 2008. 
28. Arcus Íjászklub (Zenta), alapítva: 2009. 
29. Tisza Búvárklub (Zenta), alapítva: 1983. 
30. Akadémia Labdarúgóklub (Zenta), alapítva: 2010. 
31. Zenta Röplabdaklub, alapítva: 2010. 
32. Sport Mindenkinek Egyesület (Zenta): 2011.  
 
A nem aktív klubok listája: 
1. Sloboda Labdarúgóklub (Felsőhegy) alapítva: 1949. 
2. Zenta 2000 Kosárlabdaklub, alapítva: 2000. 
3. Shotokan DO Karateklub (Zenta), alapítva: 2001. 
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1. Zenta községben jelenleg 6 (hat) hivatalosan, önkormányzati szinten támogatott, fizetett edző 

dolgozik a sportszövetség keretein belül. A működő sportklubok létszámához viszonyítva kevés a 

fizetett edzők száma 

2. Hiányzik a kidolgozott, áttekinthető támogatási rendszer, tekintettel az egyesületek számára és 

eredményességére. A támogatások szervezetlenül osztódnak szét, ad-hoc módon. Az egyesületek, de a 

helyi önkormányzat sem tud mit felajánlani a vállalkozóknak az esetleges támogatásért. Ez a tényező is 

kihathat negatívan a sport népszerűsítésére 

3. Összegezve, elmondhatjuk, hogy Zenta községben volt és van is sportélet. Minőségét és 

tömegességét tekintve fellelhetők hiányosságok, de azért kell küzdeni, hogy a továbbiakban 

rendezettebb körülményeket teremtsünk. Könnyen átlátható, egységes rendszert kell kidolgozni, és 

jövőbe tekintő terveket készíteni – elsődleges vezérfonalként a fejlesztéseket, beruházásokat véve 

4. Tudatosítani kell a polgárokkal, hogy Zentán igenis létezik sport, és büszkék kell, hogy legyenek a 

sportban kiválóbbnál kiválóbb eredményeket elérő versenyzőkre, edzőkre és sportmunkásokra 

 

 

6.1.2.  A sportlétesítmények állapota  

 Elemezve a pillanatnyilag használatban lévő sportlétesítményeink állapotát megállapítható, 

hogy a sportágaknak különböző szintű munkafeltételeik vannak.   

- Optimális munkafeltételekkel az alábbi sportágak rendelkeznek: atlétika, labdarúgás, 

asztalitenisz, tenisz, zentai sakk, teke, birkózás 

- Részlegesen jó feltételekkel rendelkeznek a harcművészek, táncosok, céllövők, kajakozók, 

úszók, vízipólózók, tornászok 

- Rossz feltételei vannak a kosárlabdának, kézilabdának, röplabdának 

 A felsorolt szinteket nem csak az építmény fizikai állapota alapján vezettük le, hanem a 

használatuk módja és feltétele, valamint az állandó költségek hordozója alapján is. 

 Zenta községben összesen 19 sportlétesítmény, illetve helyiség létezik, amelyekben 

sporttevékenység folyik, a falvakban pedig összesen 3.  
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Sportlétesítmények az alábbiak: 

- Városi Stadion (Kisrét 4. sz.) külön épületben levő edzőteremmel, öltözővel, irodával, 
zuhanyzókkal és elhelyezést szolgáló 30 szobával. A létesítmények jó állapotban vannak, kivéve az 
atlétika pályát, amelynek borítását cserélni kellene. Az állandó költségek Zenta községet terhelik, a 
Sportszövetségnél két házfelügyelő-higiéniai dolgozója van. A létesítmény használója a Zentai Atlétikai 
Klub és a Zenta Labdarúgóklub 
 
– Tekepálya (Népkert sz.n.), az össz kísérő helyiségekkel Szerbiában egy modernebb klub. Az 
állandó költségek Zenta községet terhelik. A Sportszövetség egy gondnok-mester dolgozót foglalkoztat. 
A létesítmény használója “Senta” Tekeklub. 
 
- Medencék (Népkert sz. n.) három medence van, amelyek közül egy fedett a  téli időszakban 
az edzések lebonyolítására szolgál, és egy nyitott medence edzésekre és versenyekre.  Minkét medence 
rossz állapotban van,  felújításuk folyamatban van, illetve szerepel a tervekben. A harmadik medencét a 
Zenta Vízilabdaklub üzemelteti, ezáltal kiszolgálva a polgárok szabadidős és rekreációs  igényeit. Az 
állandó költségeket Zenta község állja, egy takarító és két edző van alkalmazásban. A létesítmény 
használói a Zenta Úszóklub és a Zenta Vízilabdaklub. 
 
- Teniszpálya (Népkert sz. n.) négy  nyitott  teniszpálya van, amelyek adaptálási fázisban 
vannak. Az állandó költségek hordozója Zenta község. A Sportszövetségnél nincs foglalkoztatott 
alkalmazottjuk. A létesítmény használója  a Zenta Teniszklub 
 
- A Partizan sportlétesítményben (Boška Jugovića u. 23.) van két kis területű gyakorlóterem, 
valamint mellékhelyiségek, amelyeket felújítottak, hogy a sporttevékenység a jövőben is 
folytatódhasson. A létesítmény homlokzata rossz  állapotban van, mielőbb renoválásra szorul. Van egy 
nyitott kézilabdapályája, aszfalt borítással, amely úgyszintén rossz  állapotú, és ahol szintén szükség 
van   új, megfelelő borítás lerakására. A sportszövetség egy takarítót foglalkoztat. A szabadtéri pálya 
használója a Zenta Kézilabdaklub. A terem és a létesítmények használója: a Flamenco Táncklub, a 
Bolyai Gimnázium, a Partizan Karateklub, az MS GYM Harcművészeti Klub, valamint fitnesz-
rekreációs csoportok 
 
- Az asztaliteniszterem (Boška Jugovića u. 24.) a sporttevékenység végzéséhez az összes 
mellékhelyiséggel együtt jó állapotban van. E létesítmény keretében  10 sportoló elhelyezésére 
alkalmas szobák vannak. A sportszövetség egy edzőt és egy takarító dolgozót foglalkoztat. A 
létesítmény használója: Zenta Asztaliteniszklub 
 
- A birkózóterem (Adai utca 7.) nemrégiben újították fel a birkózók edzéseire, elfogadható 
állapotban van, valamennyi szükséges mellékhelyiséggel együtt. E terem versenyek rendezésére nem 
alkalmas. A sportszövetség egy edzőt és egy takarító dolgozót alkalmaz. A létesítmény használója: 
Zenta Birkózóklub 
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- Harcművészeti terem (Fő tér 1.), ez a helyiség nem felel meg az optimális munkához, a 
létesítményben levő kis területek más rendeltetésre valók. Nincs foglalkoztatott edző, sem pedig 
gondnok-takarító munkás. Az állandó költségek Zenta községet terhelik. A terem használója: Budo 
Klub Real Aikido Klub Zenta, Zenta Karateklub 
 
- A Sportszövetség helyiségei (Adai utca 7.) a helyiség, amelyben egy iroda és egy nagyobb, 
közös helyiség található. Elmondhatjuk, hogy rendezett, míg a homlokzat rossz állapotú és azt azonnal 
szükséges lenne renoválni. Szükség van még egy külön irodára a szövetség könyvelőjének és az 
irattárnak. Az állandó költségeket Zenta község viseli.  Az itt dolgozó foglalkoztatottak a titkár, a 
könyvelő, a tömegsportügyi előadó és a takarító dolgozó. A létesítmény használója: a Sportszövetség, a 
klubok – megbeszélések és gyűlések, szemináriumok és hasonlók alkalmával 
 
- A November 11. Általános Iskola tornaterme nagyon rossz állapotban van. A parketta olyan 
állapotú, amelyet mielőbb ki kell cserélni, ugyanez vonatkozik a világításra és az üvegekre is. Az 
állandó költségeket az iskola viseli, a kluboknak – használóknak lehetőségük szerint a 
teremhasználatért térítményfizetési kötelezettségük van. A gondnokot a használók fizetik. A 
használóknak – kluboknak a Szövetség terhére nincs fizetett edzőjük, sem pedig takarító dolgozójuk, 
gondnokuk.  A használók: Plavi Koš Kosárlabdaklub, Basket Star Kosárlabdaklub, Zenta 
Röplabdaklub, Zenta Kézilabdaklub, Zentai Atlétikai Klub, valamint lehetőség szerint a tánccsoportok 
 
- Az Emlékiskola tornaterme kicsi, nem felel meg sporttevékenység folytatására, és  főként 
télen szolgál az edzések, felkészülések helyszínéül. A használók fizetik gondnokot és lehetőségeik 
szerint a  tornaterem használatáért járó térítményt. Az állandó költségeket az iskola viseli. A használók: 
Zenta Kézilabdaklub, Plavi Koš Kosárlabdaklub, Zenta Labdarúgóklub, Tiszavirág Kajak- és 
Kenuklub, Zenta Röplabdaklub és fitnesz csoportok 
 
- A Thurzó Lajos Általános Iskola tornaterme jó állapotban van, a parkettát részben azonnal 
le kell cserélni. Az állandó költségeket az iskola viseli, a használó kluboknak lehetőségük szerint a 
teremhasználatáért térítményfizetési kötelezettségük van.  A gondnokot a használók fizetik. A 
használók: Linea Gimnasztikaklub, Tiszavirág Kajak- és Kenuklub, Zentai Atlétikai klub 
 
- Labdarúgópálya – Tornyos (József Attila sz. n.), a mellékhelyiségekkel együtt viszonylag 
jó az edzések és mérkőzések megrendezésére. Az állandó költségeket Zenta község viseli. A klubnak a 
sportszövetségben nincs fizetett gondnoka, sem edzője. Használója: Radnički Labdarúgóklub – 
Tornyos 
 
- Radnički sakkterem (Nagy sor 2.) a helyi közösség épületének egyik helyisége, amely 
többé-kevésbé megfelel egy sakk-klub követelményeinek. Az állandó költségeket a helyi közösség, 
illetve Zenta község viseli. A klubnak a sportszövetségben nincs fizetett gondnoka, sem edzője. A 
használó: Radnički Sakk-klub – Tornyos. 
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- Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola tornaterme – Felsőhegy, a terem rossz  állapotban van, 
sürgős  renoválásra szorul,  nincsenek  funkcionális  mellékhelyiségei.  Az állandó költségeket az 
iskola, illetve Zenta község viseli. Nincs külön fizetett edzője és takarítója. Használók: Hercules 
Birkózóklub – Felsőhegy, rekreációs  sport 
 
- Céllövölde (Fő út  23.) nincs megfelelően felszerelve, meglehetősen romos állapotú, 
renoválásra szorul. Az állandó költségeket Zenta község viseli. A klubnak a sportszövetségben nincs 
fizetett gondnoka, sem edzője. Használója: Zenta Céllövőklub 
 
- Harcművészetek terme (Stevan Sremac  3.), az épület nagyon rossz  állapotban van, a terem 
kicsi, amelyet emiatt kizárólag harcművészeti edzésekre használnak. Az állandó költségeket Zenta 
község viseli. Folyamatban van e helyiségnek a tulajdonosának való visszaszármaztatása. A használója: 
Zentai Kung-Fu Wu Shu 
 
- Céllövölde (Petőfi Sándor 8., Körösztös) nagyon szép, természetes környezetben található. 
Az agyaggalamb céllövölde eleget tesz minden feltételnek és egy versenyen kiváló szolgáltatás mellett 
50 céllövő befogadására alkalmas. A klubnak a sportszövetségben nincs fizetett gondnoka, sem 
edzője.Az állandó költségeket a klub viseli, a bérleti díj egy részét pedig a község. Használója: Queen 
Céllövőklub 
 
- Sakkterem (Adai utca 7.) két helyiséggel rendelkezik, az egyik iroda. Egy helyiséget nemrég 
felújítottak. A teljes terület megfelel a sakkal való foglalkozásnak. A klubnak a sportszövetségben nincs 
fizetett edzője, de van takarítója. Az állandó költségeket Zenta község viseli.  
 

 

 

 

6.1.3. A sportszakemberek helyzetének elemezése  

 Zenta községben a sportmunkával, a gyermekekkel és a felnőttekkel foglalkozó szakemberek 

szakavatottságáról és felkészültségéről elmondható, hogy az állapot tarka, de javuló tendenciát mutat. 

 Sokkal jobb a helyzet a fiatal edzők esetében, akik szeretnék magukat továbbképezni és 

szakmailag felkészülni, míg a legtöbb klubban a kádereknek nincs felsőfokú képzettségük, és még 

kevésbé sportképzettségük. Ezek szerint sürgősen olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek 

változásokat hoznak majd e téren. 
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Amikor elkészítettük a táblázatos kimutatást (1. sz. táblázat), az alábbiakat vettük figyelembe: 

- A szakmai, akadémiai megnevezések jegyzékéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 30/2007. sz.), 4. mező: Egészségtudomány, Testnevelés és sport 

 

- A sportfoglalkozások és -szakmák névmutatójáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos 

Közlönye, 30/99. sz.) 

 

- Az szakágazati szövetségek engedélyéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye)  

 

 

 

 

Sorsz.  Zenta község sportklubjainak edzői  Szám  Százalék  
1. Szakképzettség nélküli  edzők- középfokú végzettség 27  37,5% 
2.  Szakképzettség nélküli  edzők - főiskolai végzettség  3   4,2% 
3. Szakképzettség nélküli  edzők - egyetemi végzettség  5 6,9% 
4. Középiskolai végzettségű edzők- operatív edzők (tanfolyam)   20 27,8% 
5. Főiskolai végzettségű edzők - fő sportedzők  4 5,6% 
6. Egyetemi végzettségű edzők-okl. edzők, edzők, testnevelő 

tanárok, edzők 
13 18% 

 Az edzők teljes száma Zenta községben  72 100% 
 

A fenti táblázat az összes Zentán aktívan dolgozó  edzők számát és képzettségét  mutatja, míg a 2. 

számú melléklet klubonként mutatja be a helyzetet. 

 

A klubok magas szintű érdeklődést tanúsítanak az edzők tudásszerzését illetően a Tartományi 

Ifjúsági- és Sporttitkárságon keresztül, de a klubokban a munkaviszony létesítése iránt is. 

 A sportszövetség és Zenta község maximális sikerrel kísérte e programokat, és ezt a gyakorlatot 

folytatni kell az edzők jövendőbeli továbbképzése és iskoláztatásakor is. 

 Ki kell emelni, hogy jelenleg nincs elegendő eszköz az edzők pénzbeli juttatására és 

foglalkoztatására, főleg nem a sportszövetség terhére. 

 A kluboknak komolyan tervezniük kell a szakavatott edzők térítményét, keresetét, amivel 

jelentősen javíthatnak a klubok munkáján és a sportág fejlesztésén.  
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6.1.4. Sport mindenkinek  

 

 A sport mindenkinek, tömegsport Zentán nincs megszervezve sem a sportszövetségen, sem más 

szövetségen vagy egyesületen keresztül.  Viszonylag jól szervezett körülmények között a munkássport 

működik, míg a polgárok nagy része, aki sportrekreációval foglalkozik, ezt önállóan teszi. Ezek az 

aktivitások nincsenek szakmailag követve és nincs külön költségvetési támogatásuk. 

 A sport mindenkinek aktvitásai közül Zentán felismerhetők és jelen vannak a következő 

aktivitások: az úszás (fogyatékkal élők, sérültek, idősek számára), a munkássportjátékok, amelyeket a 

munkásolimpia szabályzatával összhangban rendeznek, a helyi közösségek berkeiben megszervezett 

sporttalálkozók, fitneszcsoportok, a veteránok versenyei, sporttalálkozók a kosárlabdában, 

kézilabdában, atlétikában, céllövészetben, teniszben, tekében. stb. A polgárok kisebb csoportjainak 

vagy  önálló testedzésének módjai is jelen vannak. 

 A felsoroltak közül egyik sem szerepel a sport mindenkinek rendszerében, de miután 

megalakult a SPORT MINDENKINEK szervezet, ez a probléma megoldottnak tekinthető. A nemrég 

megalapított szervezetet mielőbb le kell regisztrálni, hogy minél hamarabb el tudjon kezdeni működni a 

szakmai szabályok alapján. Ezáltal a sport mindenkinek pénzelése is megoldódik és tudnak pályázni 

különféle községi, tartományi vagy más támogatásokra programjaik és projektjeik megvalósítására. 

 A korszerű tendenciák azt mutatják, hogy a Sport mindenkinek fontos része minden olyan 

társadalom sportéletének, amely felelősségteljesen gondot visel az emberek pszichofizikai és egészségi 

állapotáról, kielégítve ezzel társadalmi szerepüket és igényeiket. 

 

6.1.5. A falusi sport helyzetelemzése 

 

 A falusi sport szintén külön helyet kapott a sportstratégiában, mert falusi gyermekek játék, 

testmozgás és önmegvalósítási igényeinek is eleget kell tenni. 

 A terminológiában nincs külön kiemelve a falusi sport, de világos, hogy falusi emberek 

sportéletéről van szó, hiszen az összes többi előnye mellett a falusi gyermekek szocializálódásában 

komoly szerepet játszik. 

 Tornyoson két jól szervezett sportklub működik, Felsőhegyen egy, míg Bogarason és Keviben 

nincs semmilyen szervezett sportélet. 
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 A falvakban található testnevelési termek nagyon rossz állapotban vannak, gyéren felszerelve 

sporteszközökkel, ami viszont a legelgondolkodtatóbb, hogy nincs érdeklődő szakember, aki 

foglalkozna a falusi ifjúsággal és gyermekekkel. 

 Ezen a helyzeten változtatni kell, a stratégia foglalkozik a problémával, mert a falusi gyermekek 

nem lehetnek hátrányosabb helyzetben, csak a környezet miatt, amelyben élnek. 

 

6.1.6. Az élsport elemzése  

Zenta mindig azok a községek közé tartozott, amelyek büszkélkedhettek kimagasló 
sporteredményeikkel, élsportolóikkal. 
 Amikor az élsport elemzéséről beszélünk, azokra a zentai sportklubokra gondolunk, akik az 

országban a legjobb eredményeket érik el, illetve az illetékes szakági szövetségek által  kategorizált 

sportolókra. Ha eltekintünk az egyéb tényezőktől (feltételek, támogatottság, stb.) és csak a sportklubok 

és/vagy az egyének eredményeit vesszük figyelembe, kijelenthetjük, hogy a Zentán folyamatosan jelen 

van az élsport. 

 A helyi önkormányzatnak nincs olyan szabályzata, amely meghatározná, ki tekinthető 

élsportolónak. Jelenleg a sportszövetség foglalkozik a problémakörrel a Szerbiai Sportszövetség 

szabályzatai alapján. 

 Az újonnan meghozott Sporttörvény értelmében országos szintű előírások fogják szabályozni az 

élsport helyzetét. 

 Az elmúlt időszakban a sportolók és klubok nem részesültek megfelelő támogatásban, mivel 

erre nem volt szabályzat. Az utóbbi években néhányszor előfordult, hogy a legjobbak egyszeri pénzbeli 

támogatást kaptak. A felsorolt hiányosságok miatt a sportstratégia ezzel a témakörrel is foglalkozik. 

6.1.7. A sport pénzügyi helyzetének elemzése 

 A zentai sportélet pénzügyi helyzetének alapos elemzése azt mutatja, hogy a sport, azon belül is 

a sportklubok támogatása nem a leírt kritériumok, szabályzatok alapján lett fizetve, csupán a formális, 

törvényes előírásokat tartották szem előtt a támogatások odaítélésekor. 

 Ez a régről örökölt szervezési és pénzelési mód egészen sajátos és nem jellemző a többi község 

gyakorlatára. 

 Ami a versenysportot illeti,  Zenta község eddig nem dolgozta ki a zentai sport pénzeléséről és a 

sportolók és sportklubok kategorizálásáról szóló szabályzatot. 
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 A sportra és testnevelésre Zenta község költségvetésében, a költségvetés módosítása után a 

2011-es évre 16.878.090.00 dinárt hagytak jóvá, ami  2,07%-a az teljes költségvetésnek. Ez elég kevés 

pénzösszeg, tekintettel arra, hogy a sportszövetségben 15-en vannak munkaviszonyban. Az sportra 

fordított költségvetési tétel 34,60%-át kapják a sportklubok támogatás címszó alatt, összesen 

5.77.000,00 dinár. 

A sportkluboknak szánt 5.770.000,00 dinár három csoportba sorolható: a sportaktivitásokra szánt 

támogatás 2011-ben  3.270.000,00 dinárt tesz ki és ez 19,37%-a a sportköltségvetésnek, a 

sportösztöndíjakra  és a sportversenyek szervezésére is 1.050.000,00-1.050.000,00 dinárt láttak elő, ami 

6,22%-a (összesen 12,44%) a teljes összegnek. Ezek a kifizetések, amelyek létfontosságúak a klubok 

részére, nem egy kidolgozott szabályzat alapján történtek. A költségvetésekben évről évre bizonyos 

százalékban volt emelés, de a sportklubok jelentése nem volt mérvadó a támogatások kiosztásakor. 

 Ez még egy bizonyítéka, hogy a pénzbeli támogatásokat a törvénnyel, stratégiával összhangban 

kidolgozott szabályzatokkal (A sportklubok pénzeléséről szóló szabályzat és a sportklubok 

kategorizálásáról szóló szabályzat) kell megvalósítani és nem a tradíció és különféle kapcsolatok, 

lobbicsoportokon keresztül. 

 A munkaviszonyban lévő edzők, óriási segítség azoknak a kluboknak, ahol dolgoznak, tehát az 

fizetett edző a klubnak szentelt támogatás szerves része, igaz, formálisan nem közvetlen segítség, de 

nem elenyésző. Ezt az állapotot is örökölte  az önkormányzat, nem tudható, hogy milyen  mércék  és 

dokumentumok alapján kaphattak bizonyos klubok fizetett edzőket. Ezt a problémakört is górcső alá 

kellene venni és megvizsgálni a törvényes alapokat. Ebben az értelemben a sportkluboknak  

8.956.132,00 jut, ami 53%-a a sportra szánt teljes költségvetésnek, ebből az edzők fizetésére  

3.186.132,00 dinárt választunk ki, összesen 18,87%-ot. 

 Az épületek karbantartói, a takarítók keresete szintén a sport költségvetéséből választódik ki, 

ami megengedhetetlen, mert az ő bérük nem tekinthető a sportaktivitások és sporttevékenységek 

közvetlen támogatásának. A sportobjektumok községi tulajdont képeznek, mint ahogyan az épülőfélben 

lévő sportcsarnok is a község tulajdona lesz. A fent említett munkások a község alkalmazásában 

kellene, hogy tartozzanak. Jelenleg a sportköltségvetés 14%-át fizetik ki a fizetésükre, összesen 

2.362.932,60 dinárt. 

 A 2010. és a 2011. év folyamán több klub is bérleti szerződést írt alá a helyi önkormányzattal. A 

jövőben minden szerződést ellenőrizni kell, hogy összhangban van-e a törvénnyel és az előírásokkal, 
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megvizsgálni, hogyan lett meghatározva az állandó költségek megtérítése, mivel ezek  állami tulajdont 

képeznek és a község kötelezettsége ezen költségek lefedése. Ez a probléma 2011-re megoldódott a 

helyi önkormányzat külön határozatával, de az elkövetkezőkben tartósan kell megoldani a problémát és 

nem szabad, hogy a sport támogatásaként szerepeljen a tételek között. 

 A Sporttörvény 137-es szakasza 1. bekezdése alapján meghatározták a polgárok érdekét és 

szükségletét, hogy a helyi önkormányzatok kötelesek pénzt biztosítani a költségvetésben  a sportra és 

testnevelésre. 

 A fentiek alapján, a stratégia pontos irányvonalakat kell, hogy meghatározzon Zenta község 

sportéletének pénzelésében, abból kiindulva, hogy a sport a modern társadalom fontos része, nagyon 

fontos az emberek helyes pszichomotorikai  fejlődősének, tehát a község teljes költségvetésének – az 

objektumok fenntartása nélkül –   legalább 3%-át a sport támogatására kell szánni. 

       

6.1.8. A sportolók egészségügyi védelme  

 A versenysportolók és azok a sportolók számára, akik különösen nagy fizikai megterhelésnek 

teszik ki magukat, kötelező a  külön egészségügyi védelem.  Zentán nincs az egészségügyi 

intézmények keretein belül sportorvosi rendelő. A sportklubok, sportolók feltalálják magukat és 

ismeretségeken keresztül oldják meg a kötelező orvosi vizsgát. Sem az egészségházban, sem a 

kórházban nincs sportszakorvos. 

 A sportszakorvos hiánya komoly probléma, mivel az orvosi vizsga minden versenyző számára 

kötelező, legalább félévenként. A legújabb előírások szerint általános orvos nem végezheti ezeket a 

specifikus vizsgálatokat, csakis sportszakorvos. Jelenleg a legközelebbi város, ahol az ilyen típusú 

vizsgálatot elvégzik, az Szabadka. Ezek a vizsgálatok drágák, nem beszélve az útiköltségről, amelyet a 

sportolóknak szintén ki kell fizetni. 

 A kötelező vizsgálatok mellett hiányoznak a szakemberek, akik tudnák kezelni a 

sportsérüléseket, akik megszervezik a rehabilitációt, tanácsot adnának, külön egészségügyi védelmet 

biztosítanának a sportolóknak és megelőző tevékenységet végeznének. 

 Ez  komoly probléma minden klub számára és sok pénzbe kerül. A probléma megoldása 

érdekében, a stratégia is foglalkozik vele. 
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7. STRATÉGIAI IRÁNYELVEK ÉS CÉLOK  

7.1 Általános stratégiai irányelvek  

– A sport, minden gazdagságával a szervezett, társadalmi közösséget, országot képviseli 

– A sport fejleszti a demokratikus gyakorlatot, toleranciát és népszerűsíti minden ember 

egyenjogúságát 

– A gyermekek és fiatalok részvétele a sportaktivitásokban előfeltétel fizikai és mentális 

fejlődésükre 

– A nemi, vallási, faji, valamint fogyatékosság szerinti különbségek, az egyének minden egyéb 

különbségeivel nem lehetnek akadályai a sporttal való foglalkozásnak 

– A sport serkenti és fejleszti a szabadság minden formáját 

– A sport része a modern, fejlett társadalomnak 

– A sport finanszírozásának rendezettnek, jogilag megalapozottnak, gazdaságilag ésszerűnek és 

társadalmilag igazoltnak kell lennie a társadalom reális állapotához viszonyítva 

– A sportszervezetek intézményes és funkcionális együttműködése nemzeti, regionális és helyi 

szinten szükséges a  községi sport sikeres  fejlődése szempontjából 

– Feltételek teremtése a női sport fejlődésére 

 

 

7.2 Specifikus stratégiai célok  

– A sporttal való foglalkozás erősíti a fiatalok közötti egységet, az egymás közötti és a  

másság  iránti toleranciát, úgy a vallásit, mind a  nemzetit 

– Mindenkinek, a lakosság minden rétegének joga van a sporttal való foglalkozásra, tekintet 

nélkül a pénzügyi helyzetére 

– Fejleszteni kell a tudatot, hogy a sport integrált része a modern társadalomnak, az egyén 

esetében pedig része a fejlett személyiségnek 

– Az egészségvédelem és a megelőzés elérhető kell, hogy legyen a sportaktivitások minden 

résztvevője számára 
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– Sporttal mindenkinek foglalkoznia kell, kezdve az iskoláskor előtti kortól az idős 

személyekig, valamint a különböző fogyatékkal élő személyeknek 

– A sport pénzelésének a községben, világos ismérvek, és szabályok szerint összhangban kell 

lennie a törvénnyel, a lakosság legszélesebb köreinek érdekével, amelyekkel mindenkit meg kell 

ismertetni 

 

7.3 Általános stratégiai célok  

– A sport politikamentesítése 

– A testi gyakorlatok fejlesztése és előmozdítása az iskoláskor előtti intézményekben 

– Az iskolai és munkássport, valamint a sport mindenkinek erősítése 

– Az iskolai sportversenyek rendszerének kialakítása 

– Jogi mechanizmus kialakítása a meglévő sportlétesítmények megőrzése és használata céljából 

– A sportlétesítmények kiépítésének, renoválásának és fenntartásának rendszeres tervezése 

– Feltételek megteremtése a minőséges sporteredmények eléréséhez 

– A sport köz- és magánforrásokból történő finanszírozása és ellenőrzése, valamint a megítélt 

eszközök használata áttekinthető rendszerének a megteremtése 

– A sportszövetség autonómiájának erősítése minden sportszervezet belső viszonyának 

szabályozásával 

– A sporton belüli szakmunka előmozdítása 

– A sportban minden résztvevő egészségvédelmének előmozdítása 

– A polgárok részvételének tömegesítése a rekreációs gyakorlatokban a „Sport mindenkinek” 

rendszer által 

– A női sport tömegességének serkentése a nemek és nemi egyenjogúság maximális tiszteletben 

tartása mellett 

– Minden nemű erőszak csökkentése a sportban 

– Az önkéntesség népszerűsítése a sportban 

– A köztájékoztatási eszközök szerepének növelése és a sporttal való foglalkozás szerepének 

népszerűsítésében 
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7.4. Zenta község különleges sportstratégiai céljai  

 

7.4.1.  1. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES CÉL  

 

A SPORT NAGYOBB KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁNAK  BIZTOS ÍTÁSA  

AKTIVITÁSOK  

1. A 2012. évi költségvetésben a  sporttevékenységekre szánt összeg – a sportlétesítmények 

állandó költségein kívül – a községi költségvetés 3%-a kell, hogy legyen 

2. 2016-ig minden évben fél százalékkal kell növelni a sportra szánt költségvetési tételt, hogy 

megvalósuljon a kívánt 4%-os támogatás 

 

AZ AKTIVITÁS HORDOZÓI  

Zenta Községi Képviselő-testülete 

 

 7.4.2.  2. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES CÉL 

 

A PÉNZELÉS  NYOLC ALAPKATEGÓRIÁJÁNAK MEGHATÁROZÁSA KÖZSÉGI 

SZINTEN  

AKTIVITÁSOK 

1. Valamennyi sporttevékenységgel kapcsolatos dolgot, amely a község költségvetéséből nyer 

támogatást nyolc alapkategóriára kell felosztani, éspedig: 

I. Zenta Község Sportszövetsége, felöleli a szövetség működésének költségeit, a munkaviszonyban 

lévő titkár, könyvelő, referens, kisegítő személyzet és a szövetség székhelyének állandó költségeit 

II . Sportlétesítmények: a sportlétesítmények állandó költségeit foglalja magába 

III. Sportklubok: a községhez tartozó sportklubok támogatását foglalja magába és a 

sportrendezvények támogatását 

IV. Élsportoló : a nemzeti kategorizálással összhangban rangsorolt, Zenta község számára kiemelt 

fontosságú sportoló támogatását öleli fel 

V. Sportösztöndíj: a kiváló, rangsorolt amatőr versenysportoló támogatását öleli fel 
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VI. Iskolai sport : felöleli az óvodai, általános és középiskolai tanításon kívüli sportaktivitások 

megszervezését, községi ligák kialakítását, a a Sportpedagógusok Egyesületének működésének 

költségeit 

VII. Sport mindenkinek: a sportrekreációs aktivitások, munkássport, a Sport mindenkinek szervezet 

munkája, a fogyatékkal élők egészségének és sporteredményeinek előmozdítása költségeit fedi 

VIII. Falusi sport :  a falusi sporttevékenységek költségeinek és népszerűsítésének költségeit öleli fel 

 

2. 2013-ig meg kell oldani a kisegítő személyzet helyzetét, hogy ne a sport számára előlátott 

költségvetést terheljék a személyi jövedelmükkel. 

 

 

 AZ AKTIVITÁS HORDOZÓI: 

 Zenta Község helyi önkormányzata 

 Zenta Község Sportszövetsége 

 

7.4.3. 3. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES STRATÉGIAI CÉL  

 

A KÖZSÉGI PRIORITÁSOK MEGHATÁROZÁSA A PÉNZELÉSBEN  

 

1.  A községi szintű nyolc alapkategória meghatározása alapján, a sportra szánt költségvetési 

tétel következő százalékos felosztását javasoljuk: 

 

I II III IV V VI VII VIII 

Zenta 

Község 

Sportszö-

vetsége 

Sportléte-

sítmények  

Sportklu-

bok és 

rendez-

vények  

Élspor-

tolók  

Sportösz-

töndíjak  

Iskolai 

sport  

Sport 

mindenki

nek 

Falusi 

sport  

  25% 16% 44% 3% 6% 3% 1.5% 1.5% 
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2. A sporttevékenységek támogatásának fent leírt növelési módja elsősorban a III. - VIII. mezőkre 

vonatkozik, míg az I. és II. számú mező esetében csak az infláció okozta növekedéseket kell 

biztosítani, azzal a törekvéssel, hogy az állandó költségek idővel kerüljenek ki a sportra vonatkozó 

tételből 

     AZ AKTIVITÁS HORDOZÓI 

 Helyi önkormányzat 

 Zenta Község Sportszövetsége 

 

7.4.4.  4. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES STRATÉGIAI CÉL 

 

A SPORTRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ S ZABÁLYZATOK 

ELFOGADÁSA 

 

AKTIVITÁSOK  

1. A sport pénzeléséről szóló szabályzat kidolgozás a 2011-es év második felében  

2. A sportok kategorizálásáról szóló szabályzat kidolgozása, amely meghatározza a község által 

pénzelt klubok számát, mely sportklubok milyen versenyszintig számítanak prioritásnak, a klubok 

pontozásának módját és az előírt űrlapokat.  

A STRATÉGIA MEGHATÁROZZA A KÖZSÉGI KATEGORIZÁCIÓ KIIDNULÓPONTJAIT, 

AMELYEK NEM ÁLLANDÓ JELLEGŰEK, MINDEN MÁSODIK ÉVBEN MÓDOSÍTHATÓK, A 

TARTOMÁNYI ÉS KÖZTÁRSASÁGI KATEGORIZÁCIÓ MINTÁJÁRA.  

A sportágak javasolt községi kategorizálása: 

Első kategória: kézilabda, labdarúgás, atlétika, vízilabda, birkózás, asztalitenisz  

Második kategória: kajak, szertorna, teke, úszás, röplabda, tenisz, kosárlabda  

Harmadik kategória: karate, savate, sakk, céllövészet 

Negyedik kategória: testépítés, búvárkodás, tánc, íjászat, sporthorgászat, kunf-fu-whu-shu  

 

� A HELYI ÖNKORMÁNYZAT MINDEN ÉVBEN MEGHOZZA A SPORTKLUBOK 

KATEGORIZÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT, A SZABÁLYZATOKKAL ÖSSZHANGBAN. 
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A sportklubok kategorizálása megközelítően minden klubnak azonos esélyeket kell, hogy adjon, nem 

lehet diszkriminatív egy alapon sem. 

 A sportklubok kategorizálásának kidolgozásakor a következő mutatókat kell figyelembe venni: 

• Elszámolt-e a klub az előző évi költségvetési juttatásaival 

• Az következő időszakra meghozott munkaterv 

• Tömegesség, a szelekciók száma, kategóriák 

• Az előző évben elért eredmények 

• Az elmúlt öt évben elért eredmények 

• A sportklub tradíciója 

• A képzett szakemberek biztosítottsága 

• A sportágak községi kategorizálása 

• A feltételek a sporttevékenységek és aktivitások megvalósítására 

• Egyéb 

 

3. Az élsportól, sportösztöndíjról, iskolai sportról, tömegsportról, falusi sportról és külön 

programokról szóló szabályzatok elfogadása 

4. A programok és szabályzatok javaslatát a Sporttörvény 138. szakaszának 4. tétele értelmében a 

sportszövetség adja meg 

 

� A helyi önkormányzat határozatai ellen közigazgatási per indítható.  

AZ AKTIVITÁSOK HORDOZÓI: 

 Helyi önkormányzat 

 Zenta Község Sportszövetsége  

 

7.4.5. 5. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES STRATÉGIAI CÉL 

 

ZENTA KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGÉNEK  ÁTSZERVEZÉSE  

AKTIVITÁSOK 

1) Az alapszabály módosítása és összehangolása a Sporttörvénnyel és Szerbia Sportszövetségének 

érvényes jogszabályaival még a 2011-es év folyamán 
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2) A 2011-es évben meg kell csinálni a munkahelyek új rendszerezését, a sportszövetség által 

foglalkoztatott edzők átkerülnek a saját klubjukba, míg a kisegítő munkásoknak a község tulajdonát 

képező sportlétesítményekhez kell kötni a munkahelyüket 

3) A sportszövetségnek a sportklubok munkáját kell segíteni a következő területeken: könyvelés, 

projektek és programok írása, szakmai továbbképzések szervezése, az törvényes előírások rendszeres 

követése és a klubok tájékoztatása, az iskolai sportversenyek megszervezése és a sport népszerűsítése 

 

7.4.6.      6. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES STRATÉGIAI CÉL 

 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK KIÉPÍTÉSÉVEL ÉS  ADAPTÁLÁSÁVAL A Z EDZÉSEK, A 

SPORTREKREÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÉS VERSENYEK FELTÉTEL EINEK A 

JAVÍTÁSA 

TEVÉKENYSÉGEK  

1. A November 11. Általános Iskola testnevelési termének adaptációja 2011-ben 

2. A fedett úszómedence tetőszerkezetének megjavítása 2011-ben 

3. A Partizan szabadtéri kézilabdapályájának és az objektum külső falának rendbetétele 

4. A nyitott úszómedence teljes adaptációja 

5. A sportszövetség székháza külső falának és az irattár és könyvelésre használatos külön 

helyiségek rendbetétele 

6. A valamikor Tisza bútorgyár termének adaptációja 

7. A sportcsarnok felépítése a Népkertben 

8. Az atlétikai pálya borításának lecserélése a városi stadionon 

9. Új nyitott sportpályák kiépítése rekreációra 

10. A városi stadion nézőterének egy részének a lefedése 

11. A Sportmúzeum megnyitása 

PÉNZFORRÁSOK: 

 Zenta Község költségvetése 

 A Tartományi Nagyberuházási Alap  

 Tartományi Ifjúsági- és Sporttitkárság  

 A Szerb Köztársaság Ifjúsági- és Sportminisztériuma 
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7.4.7. 7. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES CÉL 

 

A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATÁNAK A FELTÉTELEINEK 

MEGVÁLTOZTATÁSA 

AKTIVITÁSOK 

1. Minden létező sportobjektum használatáról szóló szerződés átalakítása a törvénnyel 

összhangban, a sportban tevékenykedő személyek és sportoló polgárok érdekében, abból a célból, hogy 

az objektumok anyagi költségeit  Zenta község fedezze 

2. A szabadtéri sportlétesítmények biztonságának jogi rendezése 

3. A rendezetlen státusú sportlétesítmények helyzetének tartós rendezése 

AZ AKTIVITÁSOK TARTÓS RENDEZÉSE  

 Helyi önkormányzat 

 

7.4.8.     8. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES  CÉL  

 

KÜLÖN PROGRAMOK TERVEZÉSE  

AKTIVITÁSOK  

1. Olyan különleges jelentőségű programok tervezése, amellyel Zenta község házigazdája lehetne 

olyan versenyeknek, amelyek nagyban hozzásegítenének a zentai sport és egyben a város fejlesztését és 

népszerűsítését 

2. A Zenta község számára különös jelentőségű sportrendezvények támogatása 

AZ AKTIVITÁSOK HORDOZÓI  

 Zenta község 

 Tartományi Ifjúsági- és Sporttitkárság 

 Az Ifjúsági- és Sportminisztérium 
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7.4.9.     9. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES  CÉL 

 

A SPORTOLÓK EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELME  

AKTIVITÁSOK  

1. Szerződés aláírása az egészségügyi intézménnyel a sportorvosi szakosítás szükségességéről és 

sürgősségéről 

2. Helyiség biztosítása a sportorvos munkájához 

3. A sportolók és versenyzők rendszeres vizsgálata legalább kétszer évente 

4. Szerződés aláírása a sportolók biztosításáról 

AZ AKTIVITÁSOK HORDOZÓI  

 Az egészségügyi intézmény  

 Zenta Község Sportszövetsége  

 

7.4.10     10. SZÁMÚ KÜLÖNLEGES CÉL 

 

AZ EDZŐK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS SZAKMAI KÉPZÉSEK SZERZÉS E AZ 

EGYETEMEKEN  

AKTIVITÁSOK  

 1. Külön programok jóváhagyása, amellyel az edzők egyetemi képzést  nyerhetnének a 

gyermekekkel való edzői munka végzéséhez 

AZ AKTIVITÁSOK HORDOZÓI 

 Zenta Község helyi önkormányzata 

 Zenta Község Sportszövetsége 

 Sportklubok  
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8.  A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ID ŐSZAKAI   

 2011-es év 

Az új Sporttörvényt 2011. 03. 31-én fogadták el. A községi tanács sporttal megbízott tanácstagja, a 

sportszövetség szakszolgálata és a stratégia megvalósításával foglalkozó bizottság kötelesek kísérni 

azon törvény erejű rendeletek, szabályzatok megjelenését, amelyek hozzásegítenek a törvény 

megvalósításához. 

 Ezen jogi előírásokkal és a Sportstratégiával kell összehangolni az összes községi előírást. 

 Feladatok: a stratégia megvalósításával foglalkozó bizottság kinevezése a Községi 

Képviselő-testület által, a sport támogatási keretének megnövelése úgy, hogy a községi költségvetés 

3%-át tegye ki, a stratégiában feltüntetett összes szabályzat elfogadása, a Sportszövetség és sportklubok 

átregisztrálása, a sportban tevékenykedők  tájékoztatása és edukációja a stratégia, a sportörvény és 

szabályzatok rendelkezéseiről, a községi iskolai sportliga kialakítása, a Sport mindenkinek szervezet 

bejegyzése, a sportpedagógusok egyesületének megalakítása, a sportcsarnok építésének folytatása, a 

fedett medence tetőszerkezetének kicserélése, a mini műfüves pálya kiépítése és a November 11. iskola 

tornatermének megjavítása. 

 

 2012-es év 

 

A sport költségvetési támogatásának megnövelése 3,5%-ra. 

Ebben az évben kezdődik a stratégia tényleges megvalósítása, mégpedig azon szabályzatok 

alkalmazásával, amelyeket a különleges stratégiai célok látnak elő. A sportprogramok jóváhagyása és 

megvalósításának követése. A munkaviszonyban lévő edzők átkerülnek a klubok hatáskörébe, szakmai 

továbbképzések szervezése és az edzők szakmai előhaladásának biztosítása.  

A sportlétesítmények, tornatermek, kézilabdapálya és úszómedence felújítása.   

A sportobjektumok használatáról szóló szerződések átfésülése és megváltoztatása és újak aláírása. 

Az egészségügyi védelem megszervezése, a sportolók időszakos és megelőző orvosi vizsgájának 

megszervezése.  

A községi iskolai liga beindítása.  
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 2013-as év 

 

 Előfeltételek megteremtése a tömegsport, sport mindenkinek fejlesztésére, tervek és programok 

kidolgozása.   

 Kedvező feltételek megteremtése az élsportolók számára, azzal a céllal, hogy Zentán 

maradhassanak.  

A községi iskolai liga elemzése, a ligában részt vevő és sportoló óvodás és iskolás gyermekek 

számának megnövelése.  

Új, legalább két nyitott kosárlabda- és röplabdapálya létesítése. 

A lakosság edukációja és tájékoztatása a sportnak a modern társadalomban betöltött egészségügyi és 

szocializációs szerepéről. 

Pályázatokon való részvétel a sportolók utaztatására szolgáló kombi – minibusz megvételére.  

A stratégia szövegének összehangolása az új köztársasági és tartományi stratégiával.  

  

 A 2014–2015-ös időszak 

 

 A sportágak új kategorizálásának kidolgozása.  

A megkezdett szakmai képzések és egyetemi képzések elemzése és befejezésükre külön programok 

kidolgozása.  

A sport költségvetési támogatásának megnövelése 4%-ra.  

A sportcsarnok kiépítésének befejezése és a sportlétesítmények használatának átszervezése. 

Külön programok kidolgozása a falusi sport fejlesztésére és annak megvalósítása. 

 

 2015–2016-os időszak  

 

A kidolgozott stratégiai célok további megvalósítása. A sport átfogó helyzetelemzése és a stratégia 

kidolgozása a 2017–2020-as időszakra 
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9.  AKCIÓTERV  

 A stratégiát megvalósító akciótervet a Községi tanács fogja elfogadni, a Stratégia 

megjelentetésétől számított 30 napon belül.  

 

10. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK  

Ez a stratégia szövege tartalmaz mellékleteket, az anyag minél könnyebb megértése céljából.  

A Stratégiát meg kell jelentetni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
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SZERB KÖZTÁRSASÁG  
ZENTA  KÖZSÉG  
KÖZSÉGI ELNÖK 
Szám: 020-39/2011-II 
Kelt: 2011. 04. 04.  
Z e n t a   
 
 Zenta  község statútuma (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakaszának 8. pontja  
alapján Zenta  község polgármestere 2011. 04. 04-én meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T  
Zenta községnek a 2012-től a 2016. évig terjedő időszakra vonatkozó sportfejlesztési  

stratégiajavaslatának a  kidolgozásában illetékes  bizottság kinevezéséről 
 

1. Zenta község polgármestere kinevezi Zenta községnek a 2012-től a 2016. évig terjedő időszakra 
vonatkozó sportfejlesztési stratégiajavaslatának a kidolgozásában illetékes bizottságot az alábbi 
összetételben: 
 
1. Danilo Popov, okl. sportedző – elnök, 
2. Kosiczky András, községi tanácstag – tag, 
3. Zsíros Jankelić Anikó, testnevelő tanár – tag, 
4. Szegedinszki Igor, testnevelő tanár – tag, 
5. Fehér Csaba, testnevelő tanár – tag, 
6. Nenad Popov, okl. mezőgazdasági mérnök, kézilabdaedző – tag, 
7. Csipak Tibor, okl. közg. – tag. 
 
 
2. A bizottság feladata Zenta  községnek a  2012-től a 2016. évig terjedő időszakra vonatkozó 
sportfejlesztési stratégiajavaslatának a kidolgozása és annak, a közvitát követően, megvitatás és 
elfogadás céljából  Zenta Község Képviselő-testülete elé való utalása. 
 
 

Širková Anikó, okleveles  jogász s. k.,    
a község elnöke 
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12. SZAKIRODALOM  

1. dr. Julian Malacko, (2000); A sporttréning alapjai Belgrád,  Sportska akademija, Beograd 

(Sportakadémia, Belgrád)  

2. dr. Milorad Dokmanac, (2010); Vajdaság Autonóm Tartománynak a 2011-től a 2015-ig terjedő 

időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégiájának javaslata, Újvidék 

3. Ifjúsági- és Sportminisztérium, (2008), A Szerb Köztársaság  sportfejlesztési stratégiája a 2009-

től  a 2013-ig terjedő időszakra  vonatkozóan, Belgrád 

4. dr. Milorad Dokmanac,  Tartományi Ifjúsági- és Sporttitkárság (2010),  A sport működésének 

modelljei a helyi  önkormányzat szintjén, Újvidék 

5. Szerbia Sportszövetsége és a Szerb Köztársaság Ifjúsági- és Sportminisztériuma (2010), A 

sportok, gondolkodó sportok, sportjátékok és sportképességek kategorizálásának ismérveiről szóló 

szabályzat, Belgrád 

6. Zenta község, (2010), Ifjúsági stratégia, Zenta 

7. Zenta község Sportszövetsége, irattár 
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Sorszám A klub neve Állandó 
költségek 
(áram, fűtés, 
kommunális)  

Edző Gyakornok Támogatás 
 

Ösztöndíj Sportverseny 
szervezése 
 

Teljes 
összegű 
támogatás 

 1. Zentai Atlétikai 
Klub 

420.491,46 439.169,17  224.000,00  144.000,00 150.000,00 1.377.660,13 

 2. Zenta 
Labdarúgóklub 

420.491,46 443.962,97  180.000,00 - 50.000,00   1.094.454,43 

3. Radnički 
Labdarúgóklub 

   73.278,31   170.000,00 -      243.278,31 

4. Zenta Tekeklub     255.098,27     50.000,00   96.000,00 30.000,00     431.098,27 

5. Zenta 
Vízilabdaklub 

88.223,93 418.519,75 55.600,00 100.000,00   96.000,00 30.000,00     788.343,68 

6. Zenta Úszóklub 203.652,00 318.041,49     80.000,00      6.000,00 30.000,00      637.693,49 
7. Plavi koš 

Kosárlabdaklub 
- -  120.000,00 - 10.000,00      130.000,00 

8. Basket star 
Kosárlabdaklub 

- -     80.000,00 - 10.000,00         
90.000,00 

9. Zenta 
Kézilabdaklub 

   13.859,95  55.600,00  162.000,00 - 30.000,00       
261.459,95 

10. Zenta 
Asztaliteniszkl
ub 

367.482,46 529.141,58 27.800,00  352.000,00 192.000,00 150.000,00   1.618.424,04 

11. Zenta 
Teniszklub 

28.280,66     55.600,00    40.000,00  48.000,00  20.000,00       
191.880,66 

12. Radnički Sakk-
klub 

      70.000,00   48.000,00   10.000,00       
128.000,00 

13. Zenta Sakk-
klub 

  86.787,40    55.600,00 100.000,00 -   80.000,00       
322.387,40 

14. Zenta 
Birkózóklub 

   95.422,79   428.107,02 27.800,00 345.800,00 
 

288.000,00 150.000,00    
1.335.129,81 

15. Partizan 
Karateklub 

   110.271,16      20.000,00      6.000,00          
136.271,16 

16. Zenta 
Karatekklub 

12.811,16  55.600,00  -   20.000,00         
88.411,16 

17. Linea 
Gimasztikaklub 

     70.000,00 -  10.000,00         
80.000,00 

18. Queen 
Céllövőklub 

      60.000,00 -   20.000,00         
80.000,00 

19. Zenta 
Céllövőklub 

       20.000,00          
20.000,00 
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20. Arcus Íjászklub       32.000,00 -    20.000,00          

52.000,00 

21. Flamenco 
Táncklub 

          50.000,00 -   40.000,00       90.000,00 

22. Tiszavirág 
Kajak- és 
Kenuklub 

  27.800,00 100.000,00     6.000,00   40.000,00       
173.800,00 

23. Titan Body 
Building Klub 

    -   

24. Búvárklub       10.000,00 -          
10.000,00 

25. Kung Fu-Wu-
Shu 
Birkózóklub 

      14.541,04      35.000,00 -           
49.541,04 

26. Real Aikido 
Budoklub 

  27.800,00   65.000,00    48.000,00   20.000,00        
160.800,00 

27. MS GYM 
Harcművészeti 
klub 

      99.560,99     35.000,00     48.000,00   10.000,00         
192.560,99 

28. Hercules 
Birkózóklub 

     70.000,00       6.000,00   40.000,00         
116.000,00 

29. Akadémia 
Labdarúgóklub 

 - -  - - - Aktiivan klub                
0,00  

30 Sporthorgászok 
egyesülete 

  10.000,00 - 50.000,00        60.000,00  

 31 Kamikaze 
Karateklub 

 - -  - - - Inaktív klub    
0,00 

 32 Sloboda 
Labdarúgóklub 

- -  - - - Inaktív klub    
0,00 

 33 Shotokan 
Karateklub 

- -  - - - Inaktív klub  
o,oo  

 34 Zenta 2000 
Kosárlabdaklub 

- -  - - - Inaktív klub 

 35 Zenta 
Röplabdaklub 

- -  - - -   Aktív klub     
0,00 

 36 Összesen 2.290.253,04 2.576.941,98 389.200,00 2.630.800,00 1.032.000,00 1.040.000,00 9.959.195,02 
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Sorsz Középiskola, ezői 
ismeretek nélkül 

Főiskola, edzői 
ismeretek nélkül 

Egyetemi 
végzettség, 

edzői 
ismeretek 

nélkül 

Középiskola
, operatív 

edző 

Főiskola, 
felső 

sportedző 

Egyetemi 
végzettség, 
edző, okl. 

edző, tanár 

Egyetemi 
végzettség, 
edző, okl. 

edző, tanár 

A klubokban 
az edzők 

teljes száma 

1.  Zentai Atlétikai Klub      2  2 4 
2.  Zenta Tekeklub 3  1    4 
3.  Zenta Teniszklub     1   1 
4.  Zenta Labdarúgóklub    1 2 1 1 5 
5.  Železničar Sakk-klub 

Zenta 
3   1   4 

6.  Zenta Birkózóklub  1   1   2 
7.  Vízilabdaklub Zenta    1   1 
8.  Železničar Úszóklub 

Zenta   
    1  1 

9.  Radnički 
Labdarúgóklub 
Tornyos 

   1  1 2 

10.  Zenta 
Asztaliteniszklub  

  1 2 1 1 5 

11.  Sporthorgászok 
Egyesülete Zenta  

4 1     5 

12.  Sloboda 
Labdarúgóklub 
Felsőhegy  

Inaktív klub      - 

13. Zenta Kézilabdaklub     1  1 2 
14.  Radnički Sakk-klub  

Tornyos 
2      2 

15. Partizan Karateklub 
Zenta  

1      1 

16. Linea Gimnasztikai 
Klub Zenta  

 1 1   3 5 

17. Titán Body Building 
Klub Zenta  

1      1 

18.  Kung-Fu Wu Shu 
Zenta  

1      1 

19.  Zenta Céllövőklub  3      3 
20. Zenta Karateklub  1      1 
21. Basket Star 

Kosárlabdaklub Zenta  
 1  1   2 

22.  Plavi Koš 
Kosárlabdaklub Zenta  

    1 1 2 

23. Akadémia 
Labdarúgóklub Zenta  

    1 1 2 
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Sorsz Középiskola, ezői 
ismeretek nélkül 

Főiskola, edzői 
ismeretek nélkül 

Egyetemi 
végzettség, 

edzői 
ismeretek 

nélkül 

Középiskola
, operatív 

edző 

Főiskola, 
felső 

sportedző 

Egyetemi 
végzettség, 
edző, okl. 

edző, tanár 

Egyetemi 
végzettség, 
edző, okl. 

edző, tanár 

A klubokban 
az edzők 

teljes száma 

24.  Shotokan Karateklub  Inaktív klub       
25.  Queen Céllövőklub  

Zenta   
2      2 

26. Flamenco Táncklub   1      1 
27. Tiszavirág Kajak-és 

Kenuklub Zenta   
     2 2 

28. Real Aikido Budo  
Klub Zenta   

  1 3   4 

29. Kamikaze Karateklub   Inaktív klub      - 
30. Tisza Víz Alatti 

Aktivitások Klub ja 
   2   2 

31. Hercules Birkózóklub 
Felsőhegy  

1      1 

32.  MS GYM Klub Zenta   2      2 
33. Arcus Céllövőklub 

Zenta   
1      1 

34. Zenta Röplabdaklub     2  1 3 
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Az általános iskolában lefolytatott közvélemény-kutatás 
 

 A problémák felfedésére, amelyek a testnevelés oktatásban és az iskolai sportban jelentkeznek 

közvélemény-kutatást végeztünk az osztálytanítók, a testnevelő tanárok és az általános iskola felső 

tagozatainak tanulói, valamint a középiskolások között. Az eredményekről felettébb tartalmas vitát 

folytattunk a testnevelő tanárokkal. 

 A testnevelő tanárok alapvető álláspontja, hogy a gyerekek a felsőbb tagozatokra e 

tantárgyból gyenge előtudással jönnek. A tanárok mindössze 11,1%-a  véli úgy, hogy ez az előtudás 

kitűnő, 11,1%-uk az előtudást jelessel osztályozta, míg a tanárok 44,4%-a úgy gondolja, hogy a 

gyerekek előtudása átlagos. A tanárok 33,3%-a  abszolút nem elégedett az általános iskola alsó 

tagozataiban szerzett tudással. A tanárok úgy vélik, hogy a tanítónők egyáltalán nem valósítják meg az 

előirányozott oktatási programot, nem készülnek aprólékosan az órákra, és azokat gyakran nem 

megfelelő felszerelésben tartják, vagy egyáltalán nem tartanak testnevelési órákat. 

 A testnevelő tanárok álláspontja az, hogy az általános iskola alsó osztályaiban, de már az 

iskoláskor előtti intézményben is a testnevelést testnevelő tanároknak kellene előadniuk.  

 Az osztálytanítók becslése szerint a testnevelő tanárokkal az együttműködés többnyire jó, 

csupán 18%-uk tekinti ezt az együttműködést elégtelennek. A tanügyi dolgozók véleménye szerint a 

tanulóknak a testnevelés és az iskolai sport iránti érdeklődése a felső osztályokban csökken. Ezért 

felbecsülhetetlen fontosságú, hogy a legjobb szakemberek foglalkozzanak a gyermekekkel a 

legkisebb korosztálytól kezdve, mert a sport iránti szeret és a fizikai aktivitások iránti 

érdeklődés, amelyeket abban az időszakban szereznek sorsdöntők a gyermek további 

előrehaladásában és fejlődésében.  

 

 Úgyszintén lényeges a pótórák szervezése azon gyerekek számára, akik nehezebben 

sajátítják el a testnevelés tartalmát, és akiknek bizonyos testi deformitásuk van.  

 Ahhoz, hogy a gyerekeket időben bizonyos sportaktivitások felé lehessen irányítani 

elengedhetetlen egy sokkal jobb együttműködés és kommunikáció kiépítése a sportklubokkal. 

Ezzel a megállapítással egyetértenek úgy a testnevelő tanárok, mind az osztálytanítók. 

 A megkérdezett oktatásügyi dolgozók úgy vélik, hogy a munkafeltételek, ami a létesítményeket 

és azoknak kellékekkel való ellátottságát illeti átlagosak, vagy átlag alattiak. A sikeresebb munka, a 

minőségesebb oktatás érdekében a tanulók létszámához viszonyítva sokkal több kellék szükséges. 
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Az egyenetlenül összeállítót órarend úgyszintén negatív hatással van a testnevelés 

oktatásának minőségére. Megtörténik, hogy akár három osztály is osztja a testnevelési termet, ami 

megengedhetetlen. 

 A tanítónők úgy vélik, hogy hiányoznak az edukációk, előadások, szakirodalom a 

testnevelés terén a tudásszint növelése céljából. 

 Minél több gyereknek az iskolai sportversenyekbe való bekapcsolódása céljából lényeges 

az iskolai liga megalakítása, amelyen azok a gyerekek lennének jogosultak részt venni, akik nem 

foglalkoznak aktívan az adott sportággal. Természetesen, különös fontossággal bír a kollektíva többi 

részének a megértése és támogatása. 

 Fontos volna a testneveléssel foglalkozó pedagógusok községi egyesületének a 

megalakítása, amelynek az lenne a feladata, hogy egybegyűjtse a testnevelés és az iskolai sport 

oktatásában igénybe vett szakembereket, jobb kommunikációt teremtsen a testnevelés és az 

iskolai sport szakemberei között, szakmai továbbképzéseket szervezzen és hasonlók. Az 

egyesületnek össze kellene gyűjteni az aktív tanárokat, azonban úgyszintén a nyugdíjas tanárokat és a 

frissen diplomát szerzett, munkanélküli testnevelő és sport tanárokat is. 

 A testnevelésbe való jobb betekintés céljából megkérdeztük az általános iskola felső 

osztályainak és a középiskolák tanulóit is. Az általános iskolában összesen 259 gyermeket, 129 fiút és 

130 lányt kérdeztünk meg. A mintát véletlenszerű választással választottuk, a naplóból minden 

harmadik tanulót kérdeztünk meg. 

 A megkérdezett gyerekek kicsivel több mint 50%-a foglalkozik fizikai aktivitásokkal 1-3 órán 

át. A lányok csaknem 18%-a hetente legtöbb fél órát szentel a fizikai aktivitásoknak, ez a százalék a 

fiúknál alacsonyabb, valamivel kevesebb, mint 12%-ot tesz ki. A megkérdezett fiúk 75%-a foglalkozik 

sporttal, ez a százalék valamivel alacsonyabb, mint a lányok esetében. 
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 A megkérdezett gyerekek testnevelésből elért átlagosztályzata 4-es. Az, amit legfőképpen rossz 

néven vesznek az alábbiak: 

         Fiúk   Lányok   

Az órák unalmasak        12,2%  11,2% 

Nincs elegendő kellék       33%   22,5% 

Az órák nehezek                   5,1%  9,1% 

A tanárok szigorúak         9,6%  4,6% 

A tanárok nem figyelnek rájuk      10,3%  14,8%  

A tanulók az osztályban nem toleránsak     10,3%  14,8% 

Egyéb          20,5%  23% 

  

Az egyéb alatt a tanulók az alábbiakat sorolták fel: zavarja őket, hogy a testnevelési órán írniuk kell, az 

órákon sokat kell futni, az előbbiekben felsorolt osztályozás, nincs kellő figyelem fordítva a 

csoportszellem kiépítésére, több osztály egyidejűleg az órán túlságosan kisméretű teremben, a tanulók 

kollektív büntetése valakinek az órára nem illő viselkedése miatt, a sportórára nem készül program a 

kiválasztott sportot illetően. 

 A középiskolai tanulók a közvélemény-kutatás során nyilatkoztak a sporttal szembeni 

álláspontjukról és a sportszokásaikról. Összesen 53 fiút és 180 lányt kérdeztünk meg. A sporttal való 

foglalkozás időtartama az alábbi intervallumok között mozog: 

 

Fiúk :   

0-1 év      44%  

1-2 év       12,5% 

3-4 év      10% 

Több mint 4 év    52% 

Lányok:  

0-1 év      40% 

1-2 év      18% 

3-4 év       

Több mint 4 év    25% 
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A kérdésre, hogy milyen okból sportolnak, a fiúk 50%-a azt a választ adta, hogy  ez a hobbija, 

míg a lányoknál ez a százalék jelentősen magasabb, 70%-ot tesz. 

 A kérdőívből megtudtuk, hogy a megkérdezett sportoló fiúk 88%-a rendszeresen foglalkozik 

sportaktivitásokkal, míg a lányoknál a rendszeres sportaktivitás 64,5%-ban képviselt. 

 A sportaktivitásokkal való foglalkozás rendszeressége, órákra lebontva az alábbi keretek között 

mozog: 

 

 Fiúk: 

 egyáltalán nem sportolnak   0% 

 heti 3-szor      39,1% 

 heti 3-5-ször     21,1% 

 heti 5-7-szer     16,5% 

 hetente több mint 7-szer     9% 

 Lányok: 

 egyáltalán nem sportolnak   23,8% 

 heti 3-szor      13,5% 

 heti 3-5-ször      35,8% 

 heti 5-7-szer        7,8% 

 hetente több mint 7-szer      1,7% 

 

 A fenti értékek a sportpályákon töltött heti órákká alakítva az alábbiak: 

 Fiúk:  

 0-30 perc         8,7% 

 1- 2 óra         33%  

 több mint 3 óra        43,4% 

 Lányok:  

  0-30 perc         29% 

 1- 2 óra         38%  

 több mint 3 óra        16,4% 
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 Az okok, amelyek miatt sportolnak a fiúknál az önmegvalósításra, a kortársak előtti 

bizonyításra, valamilyen eszményképek megvalósítására és a jó sportos forma megtartására 

korlátozódnak.  

 A lányok az alábbi okokat hozták fel: a jó kondíció és alakfenntartás, relaxáció, a társaság és 

egészségügyi okok.  

 

 

A középiskolákban lefolytatott közvélemény-kutatás  

 

 A középiskolai tanulók a közvélemény-kutatás során nyilatkoztak a sporttal szembeni 

álláspontjukról és a sportszokásaikról. Összesen 63 fiút és 209 lányt kérdeztünk meg.  

 A sporttal foglalkozó középiskolások teljes száma százalékban kifejezve 30,5%. A sporttal való 

foglalkozás időtartama az alábbi intervallumokban mozog:  

 Fiúk: 

 0-1 év    44% 

 1-2 év    12,5% 

 3-4 év    10% 

 több mint 4 év  52% 

 Lányok:  

 0-1 év    40% 

 1-2 év    18% 

 3-4 év    15% 

 több mint 4 év  25% 

 A kérdésre, hogy milyen okból foglalkoznak sporttal a fiúk 50% azt válaszolta, hogy ez a 

hobbija, míg a lányoknál ez a százalék jelentősen magasabb, 70%-ot tesz ki.  

 A kérdőívből megtudtuk, hogy a megkérdezett sportoló fiúk 88%-a rendszeresen foglalkozik 

sportaktivitásokkal, míg a lányoknál a rendszeres sportaktivitás 64,5%-ban képviselt.  
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  A sportaktivitásokkal való foglalkozás rendszeressége, órákra lebontva az alábbi keretek között 

mozog: 

 

 Fiúk: 

 egyáltalán nem sportolnak   0% 

 heti 3-szor      39,1% 

 heti 3-5-ször     21,1% 

 heti 5-7-szer     16,5% 

 hetente több mint 7-szer     9% 

 Lányok: 

 egyáltalán nem sportolnak    23,8% 

 heti 1-szer       13,5% 

 heti 3-szor      35,8% 

 heti 3-5-ször      16% 

 heti 5-7-szer        7,8% 

 hetente több mint 7-szer      1,7% 

 

 

A fenti értékek a sportpályákon töltött heti órákká alakítva az alábbiak: 

 

Fiúk:  
0-30 perc  8,7% 
1-2 óra   33%  
3 óráig  17,4% 
több mint 3 óra 43,4% 
Lányok:   
0-30 perc   29% 
1-2 óra   38% 
3 óráig  15,3% 
több mint 3 óra   16,4% 
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Az okok, amelyek miatt sportolnak a fiúknál az önmegvalósításra, a kortársak előtti bizonyításra, 

valamilyen eszményképek megvalósítására és a jó sportos forma megtartására korlátozódnak.  

 A lányok az alábbi okokat hozták fel: a jó kondíció és alakfenntartás, relaxáció, a társaság és 

egészségügyi okok.  

 

Az általános iskolában az iskolai helyiség, felszerelés és oktatási szerek normatívájáról szóló 

szabályzat (a JSZK Hivatalos Lapja - Oktatási Közlöny, 4/90. sz.)  

     

     b) A testnevelésre szolgáló terem  

 A testnevelésre szolgáló terme kísérő helyiségekkel van minden felszerelt általános iskolának: 

- a 8-tól 16 tagozatos általános iskolának egy tornaterme van, amelynek mérete 24 x 12 méter 

- az általános iskolának, amelynek több mint 6 tagozata van, egy tornaterme van, amelynek mérete 

26 x 15 méter 

A termeknek vannak kísérő helyiségeik:   

- egy 30 m2-es helyiség az eszközök elhelyezésére kisebb terem esetén, 50 m2 nagyobb terem 

esetén,  

- tanári szoba külön öltözővel, zuhanyzóval és WC-vel a tanári szoba mellett, mindez 16 m2-en 
- két öltöző, amelyek mérete egyenként 16 m2 

- két fürdőszoba (zuhanyzók, kád, WC), amelyek egyenként 16 m2-esek, amelyek közül egy öltöző 

és egy fürdőszoba össze van kötve, és el van különítve a fiúk, illetve a lányok számára, szabály szerint 

tiszta folyosóval vannak egybekötve a tornateremmel 

- A tornatermet a kísérő helyiségekkel a legcélszerűbb az iskolai épület  függelékeként építeni, 

azzal, hogy összeköttetésben legyen az iskolával, de legyen külön külső bejárata, ha esetleg azt más is 

szeretné használni, amikor az iskola nem dolgozik. Megépíthető külön létesítményként is, az iskola 

mellett, azonban az iskolából a terembe való bejutást biztosítani kell egy átvezető formájában. Az ilyen 

építéssel több földterület kerül elfoglalásra, és ez drágítja az építkezést 
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a) Az oktatási helyiség neme: gyakorlóhelyiség (16 tagozatig terjedő iskolában egy, a több 
mint 16 tagozatot számláló iskolában kettő vagy terem, illetve terem és nagyobb helyiség 
a kondicionáló kabinetre.  
b) Tér az oktatási helyiség összetételében: terem 28 x 16 x 7 m, kondicionáló terem 30 m2 
– 50 m2, öltözők 2 x 15 m2, fürdőszoba WC-vel 2 x 16 m2, szertár 30 m2, a tanár kabinetje 
zuhanyzóval és WC-vel, korrekciós-pedagógiai kabinet 30 m2.  
c) úszómedence – több iskolának közös 
d) nyitott sportpályák – a pályák felülete 4.100 m2 

e) az oktatási helyiségek felszerelését egyenként, komplettben minden helyiségre meg kell 
adni.  
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TEST- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI NEVELÉS 
 
 
Sorsz. Az oktatási szer neme és neve M.E. Mennyis. Külön 

megjegyzés 
 Gyakorlóterem - szerek     
1 Bak darab 1 2  
2 Asztalka (400 mm magas) darab 1 2  
3 Svédszekrény darab 1 2  
4 Ugródeszka Reuter darab 1 3  
5 Egyszerű ugródeszka darab 1 2  
6 Torna matrac darab 8 12  
7 Tengely fali komplett 1 2  
8 Fix bordásfal 260 x 100 cm darab 8 16  
9 Mászókötél darab 4 4  
10 Mászórúd darab 4 4  
11 Tengerészlétra darab - 1  
12 Karikák komplett 1 2  
13 Mászó négyzet darab 1 1  
14 Alacsony gerenda darab 1 2  
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Magas gerenda 
Svédpad 
Horog 
Magas korlát 
Alacsony korlát 
Elasztikus platform 
Szivacsos ugró 
Magasugró állvány 
Asztal asztaliteniszhez 
Húzókötél 
Elasztikus akrobata szőnyeg 
Röplabda szerkezet 
Kosárlabda szerkezet 
Kézilabda gólok 
Fali tábla 

darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
pár 
komplett 
darab 
darab 
komplett 
komplett 
pár 
darab 

1 
2 
2 
1 
1 
- 
1 
1 
2 
2 
- 
2 
4 
1 
1 

 1 
4 
2  
1  
1  
1   
1 
1 
2  
2 
1  
2 
6 
2 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
beépített  
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.         
19.         
20.         
21.         
22.         
23.         
24.         
25.         
26.         
27.         
28.         
29.         
30.         
31.       

Kellékek  
Alacsony akadályok 
Léc magasugráshoz 
Gumi magasugráshoz 
3 kg-os gömbök 
4 kg-os gömbök 
Fa stafétapálcák 
Orvosi gumi 1 kg 
Orvosi gumi 2  kg 
Orvosi gumi 4 kg 
Dobólabdák (200 g) 
Karika 
Gimnasztikai buzogány 
Gimnasztikai pálca 100 x 2,5 cm 
Gimnasztikai pálca 250 x 4 cm 
Rövid ugrókötél 
Ugrókötél fogókkal 
Műanyag kézilabda 
Műanya kosárlabda                                  
Műanyag röplabda                                    
Műanyag focilabda                                  
Kézilabda                                                  
Kosárlabda                                                
Röplabda                                                   
Focilabda                                                   
Labdapumpa                                              
Ütők                                                           
Asztalitenisz ütők                                      
Asztalitenisz hálótartó                             
Tollaslabda-háló labdával                         
Jelzőállványok                                          
Játékosjelző-szalagok két színben, 2 x 10 

 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab           
darab           
darab           
darab           
darab           
darab           
darab           
darab             
darab             
pár                 
darab              
pár                 
darab             
darab          

 
8       
5         
2         

10      
10      
6     

15      
15      
10      
20      
30      
30      
30      
4        

30      
2         

20       
20       
20       
20       
10       
10       
10       
10       
2         
1         
4         
2         
5         
8         

20 

 
16 
5 
4 

15 
15 
10 
15 
15 
10 
20 
30 
40 
40 
8 

40 
4  

20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
2 
2 
4 
2 
8 
8 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.         
33.         
34.         

Sílécek                                                       
Röplabdaháló                                            
Kézhelyzet-tartó                                        

    
pár                 
darab              
pár                 

       
-       
2        
3        

 
30 
2 
6 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
 
 

Kondicionáló kabinet felszerelése 
Többrendeltetésű pad 
Súlyozó-készlet 
2, 3, 3, 5 kg-os súlyok 
Terhelőzsák, 5  kg 
Terhelőzsák, 10 kg 
Kettős nyújtó 
Nyújtó, 50 cm 
Nyújtó, 130 cm 
Horgos nyújtó 130 cm 
Pallóhíd nagy 
Pallóhíd kicsi 
Oszlop nagy 
Oszlop kicsi 
Hajlítható rúd 5 kg 
Hajlítható rúd 10 kg 
Bordásfal 
Edzőlétra 
Edzőmatrac Serneige 
Ergoped 950 
Sí edzőeszköz 
Evezőeszköz 
Kézizom-erősítő kellék 
Lapos deszka 
 

 
darab 
darab 
komplett 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 

 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

 
1 
1  
2 
4  
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2  
2 
2  
2 
2  
2  
4  
2 
2 
1  
2 
2 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Korrekciós-pedagógiai kabinet 
Matracok (180 x 80 x 3 cm) 
Bordásfal (60 x  90) 
Pallóhíd univerzális 
  Hátfejlesztő, kicsi, műanyag 
Lapos deszka, poliészter 
Kárpitozott, srég deszka 
Evezőeszköz 
Plant. prizmás deszka 
Gumi nyújtó  50 cm 
Gumi nyújtó 130 cm 
Gumi nyújtó derékszíjjal 
Terhelőzsák 5 kg 
Terhelőzsák 10 kg 
Lábterhelő öv 5 kg-ig 
Egyszeri nyújtó horoggal 
Súlyozó öv (1,5 –től 3 kg-ig) 

 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 

 
5 
4 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
5 
5 
2 
3 
3 
4 
3 
3 

 
10 
8  
5  
3  
8 
3 
2 
2 
8  
8  
5 
5 
5  
8  
5 
6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
Kellékek 
Egészségügyi labda 1-5  kg-ig  

darab 8 10 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
  
  
1.  
2. 
3. 
4.   
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  

Fapálca  80-100 cm 
Műanyag kézi súlyok 1-5 kg 
Orvosi kötszer 10 cm 
Kézfejerősítő gumi 
Fahenger Ø 5-15 cm 
Nyújtó   
 
Eszközök  
Martin-féle  antropométer  
Műanyag vezető vonalzó 50 cm  
Fa vonalzó 
Fém centiméterszalag, 200 mm 
Szövet centiméterszalag, 200 mm   
Derékszögű háromszög 60 cm  
Pelviméter  
Műanyagvezető szögmérő 
Műanyagvezető szögmérő 360o  
Adapt. iskolai szögmérő segédkarral  
Gravitációs szögmérő   

darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
 
 
darab  
darab  
darab  
darab  
darab  
darab 
darab  
darab  
darab  
darab 
darab 

10 
10 
10 
4 
6 
2 
 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1  
1 

15  
15  
30  
8  

10 
4 
 
 

1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
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12. 
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18. 
19.  
20.  
21.  
22.  
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10. 
11.   
 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
 

Láb- és hát dinamóméter  
Holotopométer  
Libella, fa, 70 cm  
Kőműves függő, kicsi 
Stopperóra   
Podszkóp  
  Talpnyomat-láda  
  Drmográf zsírkréta   
  Idomszerkörző 
  Fix és mozdítható tükör (180/60 cm) 
  Fehér szövetlepedő a matracokra   
 
  Egészségügyi mérleg magasságmérővel  
  Startpisztoly  
  Kronométer (stopperóra)  
  Fém pántlika, 15 cm-es 
  Sztetoszkóp  
  Talplenyomat-párna   
  Tapping deszka   
  Szőnyeg távolugráshoz 
  Kaliper (idomszerkörző) 
  Elsősegélyszekrény – komplett   
  Rendelő ágy  
 
 Audiovizuális eszközök  
Elemes megafon  
Népzenei lemezek 
Szalagok – kazetták népzenével 
Ritmikai zenei lemezek  
Ritmikai gimnasztikai kazetták  
Lemezjátszó erősítőkkel  
Magnó 
Fali lapok – kinogramok  
Mágneses fémtábla  
Grafoszkóp  
Fali kronométer  
Kombinált kronométer  
 

darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab  
darab  
 
darab  
komplett 
komplett 
komplett  
komplett 
darab  
darab 
komplett  
darab 
darab  
darab  
darab  
  

2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
 

8 
1 
1 
3 
1 
1  
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
 

2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
8 
 

12 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vagy a korr. 
kab. 
 
vagy a korr. 
kab. 
 
vagy 
 
vagy 
 
vagy magnó 
vagy 
lemezjátszó 
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1.  
2. 
3. 
4.  
5.   
6.  

 
Egy helységben több iskola számára 
oktatófilmek  
Hogyan ülsz – állsz 
Könnyű atlétika I, III, V  
Part. gimnasztika I, II, III  
Munka és testnevelés 
Hogyan legyek magasabb  
Filmek az alacsonyabb osztályok számára 

 
 
darab  
darab  
darab  
darab 
darab  
komplett   

 
 
- 
-  
- 
- 
- 
1 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

 

 

 
 
 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7. 
8.  
9.  
10.  
 
 
1.  
2. 
3.   
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9. 
10. 

 
OKTATÁSI ESZKÖZÖK - a nem teljes általános 
iskolák számára, az I.-től a VI. osztályig  
Szerek 
Bak, kicsi  
Svédszekrény 
Asztal, 400 mm magas 
Bordásfal 
Alacsony gerenda 
Matrac     
Ugródeszka 
Tengerészlétra 
Lapos deszka 
Mászókötél 
 
Kellékek  
Műanyag kézlabdák 
Műanyag röplabdák 
Dobólabdák (200 gr)   
Labdapumpa 
Egészségügyi, gumi 1 kg      
Egészségügyi, gumi 2 kg   
Ugráló kötél, rövid  
Átugrást szolgálókötés fogóval 
Gimnasztikai pálca 100 x 2,5 
Gimnasztikai pálca 250 x 4 cm 

 
 
 
 
darab  
darab  
darab  
darab  
darab   
darab 
darab  
darab 
darab  
darab 
 
 
darab  
darab 
darab 
darab 
darab 
darab  
darab 
darab 
darab   
darab 

 
 
 
- 
- 
1 
2 
1 
2 
- 
- 
2 
1 
 
 
 
10 
10 
10 
1     
10 
10 
15 
2 
10 
2 

 
 
 
1 
 1 
2 
4 
2 
4 
2  
1 
2 
1 
 
 
 
10 
10 
10 
2  
20 
20 
30 
4 
20 
4 
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11. 
12. 
13.   
14.  
15. 
16.  
17.   
 
1.  
2.  
3.  
4. 
5.  
6.  
 
7.  
8.  
9. 
10.  
11.  
12. 
 
 
1.  
2.  
3.  

Tollaslabdaütők  
Hátfejlesztő, kicsi  
Magasugróállvány  
Gumi magasugráshoz  
Jelölőszalag 2 x 10, két színben  
Mágneses dart   
Céltábla  
Egyéb oktatási kellékek 
Magnó  
Szalagok kocsival  
Szalagok ritmikus gimnasztikához  
Trambulin  
Grafoszkóp 
Filmek programokkal a fiatalabb osztályok 
számára 
Elsősegélyláda  
Kronométer (stopperóra)   
Mérleg magasságmérővel 
Fém pántlika 15 m  
Kőműves függő, kicsi  
Talpnyomat-párna  
 
Létesítmények 
Gyakorlóterem 
Nyitott sportpályák 
Testnevelői kabinet  
 

darab 
pár 
darab 
darab 
komplett 
darab 
darab 
 
komplett 
darab 
darab 
darab 
komplett 
 
komplett 
darab 
darab 
darab 
darab 
darab 
 
 
darab 
darab 
darab 

5 
2 
1 
2 
20 
2 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 

5 
4 
1 
2 
20 
2 
2 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

 

 

 

A nyitott pályákat úgy kell megszerkeszteni, hogy az elemi játékokhoz poligonok legyenek, a poligon 
szélén pedig szerek legyenek (trimm-pálya)   
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Nem olimpiai sportok fóruma 
  

 J E L E N T É S 
 
A fórumról, amely a helyi Sportszövetség termében került megrendezésre 2010. 12. 10-én 12 órai 
kezdettel a községi sportfejlesztési stratégiával kapcsolatban. 
Jelenlévők:  
Elnöklő: Szegedinszki Igor 
Vasutas Sakk-klub Zenta: Szeles Ambrus 
Tornyosi Radnički Sakk-klub: Lőrincz László 
Zentai Flamenco Táncklub: Horváth Kátai Péter 
Tisza Búvárklub: Nagy Abonyi Béla 
 
A fórum napirendje:  
1. A sportstratégia céljainak ismertetése 
2. A sportklubok helye és szerepe a jövőbeli sportstratégiában 
 
1. A fórumon elnöklő Szegedinszki Igor ismerteti az egybegyűltekkel Zenta község 
sportfejlesztési stratégiájának fontosságát, ami kidolgozás alatt áll, és mely 2011–2016-ig lesz 
érvényes. A dokumentum nagyon fontos, mivel ez fogja meghatározni a prioritásokat a sportban. 
2. A Zentai Vasutas Sakk-klub képviselője, Szeles Ambrus a következőket mondta el: klubunk az 
ország egyik legszervezettebb és legaktívabb klubja. 14 éve szervezzük a sakkfesztivált Zentán. Évente 
mintegy 30 versenyen veszünk részt, és 20-at szervezünk Zentán. Jó külföldi kapcsolatokkal 
rendelkezik a klub, főleg magyarországi egyesületekkel ápol komoly kapcsolatot. Pénzügyileg jól áll a 
klub, az egész vezetőség azon dolgozik, hogy megteremtse az anyagiakat. Nincs nézeteltérés a 
vezetőségi tagok között, ki mennyi pénzt hoz, annyi szavazati joga van. Kajári István halála nagy 
veszteség a klub számára minden szempontból. 
Észak-bácskai ligában játszik a klub. Nincs ambíciójuk a feljutásra, mivel csak saját játékosokkal 
versenyeznek, és nem szeretnének fizetett vidéki játékosokat igazolni. A klubnak mintegy 70 aktív 
versenyzője van. 
A jövőbeli célokról: a Zentai Csata Emlékverseny megrendezésének színvonala az anyagi feltételektől 
függ, ha a klub kap elég támogatást a községtől és elő tudja teremteni a pénzt, akkor ismét színvonalas 
versenyt tudnak szervezni.  
A jövőben is szeretnének a saját nevelésű játékosokra támaszkodni. 
3. A Búvárklub képviselője, Nagy A. Béla elmondta, hogy klubjuk 5 tagot számlál. Szükség 
szerint a Népi Technikában használnak egy termet. A gyakorlati részt a medencén szokták végezni. 
Edzések nincsenek. 1-2 versenyen vesznek részt évente. Akik elvégzik a búvártanfolyamot, azok közül 
nagyon kevesen vagy szinte senki nem merül itthon, hanem a tengerre mennek. 
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A klubnak minimális felszerelése van, aminek a fenntartására, atesztálásra és karbantartásra költik a 
várostól kapott dotációt. Mindenkinek saját felszerelése van, amit maga tart karban, mert a saját érdeke 
a biztonsága. Nagy A. Béla levizsgázott egy másik amerikai szövetségnél oktatónak, ahol más 
megvilágítást kap a búvárkodás. 8 éves kortól lehet kezdeni a merülést. Vannak már jelentkezők, és 
felszerelésre lenne szükség, hogy gyerekekkel tudjanak foglalkozni. 
4. Horváth Kátai Péter a Flamenco Táncklub edzője: mind ez ideig versenytánccal 
foglalkoztunk, de most már csak mazsorettel, ahol egy vidéki edző segítségére van szükség. A tagsági 
díjakból fizetjük ki a honoráriumát, ami havonta mintegy 20–25 ezer dinár, erre szinte elmegy az 
összes tagsági díj. A klub kétszeres országos bajnok, de sajnos egyelőre még kevés mazsorett-klub van 
az országban. Az országos bajnokságról az első 3 vehet részt az Európa-bajnokságon. 
Az edzéseket a Partizanban tartják. 
A 2011-es országos bajnokságot Zentán rendezik a Thurzó Lajos iskolában. 
A klub jövőbeli célja közé tartozik a tömegesítés és a nemzetközi versenyeken való részvétel, mert 
azok adhatnak lehetőséget a továbbfejlődésre. 
5. A Tornyosi Radnički Sakk-klub részéről Lőrincz László elmondta: a klub a Szabadkai ligában 
versenyzik. Az épület, amit használnak, az önkormányzat tulajdonában van, és rendelkeznek használati 
szerződéssel. 
A felszereltség többé-kevésbé kielégítő, de lenne még szükség újabbak vásárlására. 
Játékosokat nem tudnak finanszírozni. Minden anyagi eszközt a gyerekekre fordítanak. A szülők is 
támogatják a klubot, és privát edzőt fizetnek. A jövőben ennek az edzőnek a bérezését szeretnék kérni 
az önkormányzattól. 
Nincs olyan ambíciójuk, hogy feljussanak magasabb ligába. 5-6 gyerek van a klubban, a többiek 
középkorúak. Szeretnék ezt a szintet fenntartani. 
A sakk fakultatív tantárgy az iskolában. Zentán az iskolákban nincs meg az  akarat, hogy bevezessék, 
pedig nagyon jelentős az iskola szerepe. Az iskolákban diszkriminálják a sakkozókat. 

 
Régebben minden faluban voltak sportklubok. Az önkormányzatnak fel kellene élesztenie a falvakban a 
sportéletet. 
 
Zenta, 2010. 12. 10.                                                             A fórumon elnöklő: 
                                                                                               Szegedinszki Igor 
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Megbeszélés az egyéni sportágak képviselőivel 
 

JELENTÉS 
 
a 2010. december 9-én 10 órai kezdettel, a Zentai Sportszövetség termében megtartott megbeszélésről. 
Egyéni sportágak képviselői, akik meghívást kaptak:  
 
– Urbán József – Zentai Atlétikai Klub 
– Györe Csaba – Zenta Teniszklub (nem jelent meg a képviselő) 
– Antal Zoltán – Zenta Birkózóklub 
– Zelić Aleksandar – Zenta Úszóklub 
– Mellik Zoltán – Zenta Asztaliteniszklub 
– Branovački Klára – Linea Tornászklub 
– Molnár Béla – Queen Céllövőklub (nem jelent meg a képviselő)  
– Gavranović Róbert – Zentai Céllövőklub (nem jelent meg képviselő) 
– Nagy Abonyi Lajos – Tiszavirág Kajak- és Kenuklub 
– Kopasz Károly – Felsőhegyi Hercules Birkózóklub 
– Györe Imre – Arcus Zenta 
 
A megbeszélés vezetője: Fehér Csaba 
 
1. A Zentai sportstratégia kidolgozásával kapcsolatos eddigi eredmények ismertetése.  
2. Interaktív beszélgetés: 
– aktuális problémák a Zentai sporton belül  
– vélemények feltárása 
3. Összegezés.  
 
 
Eredmények: 
– Általános vélemény a megjelentek körében, hogy a Zentai testnevelő tanárok 
motiválatlanok. Nem vesznek részt az egyesületek munkájában, nem segítik a tagtoborzást és az 
edzői munkát. 
– Branovački Klára megjegyezte, hogy nagy szükség lenne a mindennapi testnevelési órára 
az iskolákban. Keveset mozognak a gyerek, és ezzel együtt nem is alakul ki bennük a mozgás 
iránti vágy. Hozzátette még, hogy a szülői mentalitás, felfogás is nagyon befolyásolja azt, hogy 
jár-e a gyerek sportolni. 
– Mellik Zoltán az egyes sportágak eltérő specifikus oldalainak fontosságára hívta fel a 
figyelmet. Némely sportágban már óvodás korban el kell kezdeni a speciális munkát, ha azt 
akarjuk, hogy versenyző váljék a gyerekekből. 
– Többen egyetértettek azzal is, hogy nagyon fontos a szülők bevonása a klubok életébe. A 
gyerekeket nem lehet elég korán rászoktatni a mozgásra, mert rengeteg más érdeklődési kör is 
közbeszólhat. 
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– Felvetődött a kérdés, hogy nagy gond Zentán az óvodai testnevelés hiánya. 
Szakemberek vannak, csak nincsenek foglalkoztatva, és óvodai testnevelésre alkalmas terem 
sincs. 
– Kopasz Károly szerint az élsport támogatására kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. 
Kellenek a példaképek, akik miatt a legkisebbek is elkezdenek edzeni a klubokban. 
– Többen hangsúlyozták, hogy bár fontos az élsport, nem szabad elfelejteni a sport 
tömegesítésének fontosságát sem. 
– Branovački Klára a három alapsportág fontosságára hívta fel a figyelmet. Minden 
sportágnak az alapjait a TORNA, az ATLÉTIKA és az ÚSZÁS képezi. E három bázis sportág 
támogatását kellene elsődleges szempontként tekinteni. 
– A megbeszélésen részt vevők továbbá egyetértettek abban, hogy a sportszövetség klubjai 
közötti hierarchia felállítását tartják fontos feladatnak. Az anyagi támogatások elbírálásához 
pontos szakmai kritériumrendszer kidolgozását kérték. 
– Általános vélemény a sportlétesítmények felújításának és bővítésének a szükségessége. 
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A kollektív sportok fóruma - labdajátékok 
 
J E L E N T É S  

 Zenta község sportfejlesztési stratégiája kollektív sport – labdajátékok fórumáról, amelynek 

megtartására 2010. 12. 09-én, 12.00 órai kezdettel került sor a Sportszövetség helyiségeiben. Jelen van 

a klubok valamennyi képviselője, kivéve a tornyosi Radnički FK-t, aki igazolta távolmaradását.  

A jelenlevő képviselők: 

Danilo Popov, elnöklő  

Plavi Koš Kosárlabdaklub – Zenta;  Sárkány Sándor 

Basket-Star KK – Zenta; Aleksandra Dulka  

Zenta Röplabdaklub – Nemanja Radenković  

Zenta Labdarúgóklub – Özvegy József 

Akadémia Labdarúgóklub – Árokszállási Imre 

Zenta Kézilabdaklub – Nenad Popov 

Zenta Vízilabdaklub – Sőregi Oszkár 

A fórum napirendje:  

1.  A sportstratégia alapcéljainak ismertetése  
2.  A sportágazat – klub helye és szerepe Zenta község jövendőbeli sportfejlesztési stratégiájában  
- a klubok előterjesztése 
- vita 
3. A záradékok elfogadása 
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AD/1  

 Danilo Popov ismerteti a jelenlevőkkel, hogy folyamatban van Zenta község  2011-től 2016-ig 

terjedő sportfejlesztési stratégiájának kidolgozása, amelyet 2011. február végéig el kell fogadnia a helyi 

képviselő testületnek. Ez egy olyan dokumentum, amely választ ad a legfontosabb kérdésekre, amelyek 

községünkben a sportban felmerülnek, meghatározza a sport fejlődésének irányát és a költségvetési 

eszközök elosztását, a sportinfrastruktúrát, valamint felismeri a sport fejlesztésének elengedhetetlen 

intézkedéseit. Zenta Község Közigazgatási Hivatala e dokumentum alapján  jelentkezhet  minden kiírt 

pályázatra. 

 

AD/2  

 A Zenta Vízilabdaklub képviselője, Sőregi Oszkár kihangsúlyozza az alábbiakat: a 

vízilabdaklub jelenleg rendelkezik a vízilabda-szövetség versenykiírása szerinti minden korosztállyal, 

mind a férfiaknál, mind a nőknél. Az idén a klub a legjobb eredményeket valósította meg, a 

legfontosabb pedig a felnőttek első helyezése a II. ligában és az I. B  ligába jutás, amelyben a klub részt 

szeretne venni. A női és a lány csapatok is sikeresek voltak, eddig legjobb eredményüket érték el. A 

fedett medencében a munkafeltételek  rosszak, mert a létesítmény nem tesz eleget a versenyzési 

feltételeknek, nagyobb változtatás kivitelezhetetlen. A medence tetejét azonnal ki kell cserélni. Az ú. n. 

„fekete“ (33 méteres)  medence rossz állapotban van, nincs lehetőség átalakításokra, nagy mennyiségű 

víz folyik el, nem elégíti ki a téli, I. B liga mérkőzéseinek megrendezésére előírt alapvető feltételeket, 

így a csapatnak másik városban kell játszani a hazai találkozókat. 

  

Egy új medence kiépítése elsődleges a vízipóló fejlődésében. A klub úgy véli, hogy ennek a 

sportágnak és klubnak elsőbbséget kell élveznie Zenta községben, valamint jogosultak a 

költségvetési eszközök terhére még egy fizetett edzőre. 

 A Zenta Kézilabdaklub képviselője, Nenad Popov elmondta, hogy a klubnak van fiatalabb fiú 

és leány csapata, valamint felnőtt együttese is, amely a II. Vajdasági ligában játszik. Ami a feltételeket 

illeti, úgy véli, hogy azok a kézilabdaklubban a legrosszabbak, minden jelenlevő klub közül, szabadtéri 

betonpályáról van szó, amely csak rongálja a sportkellékeket és felszerelést, az öltözők nem felelnek 

meg a kézilabda csapat létszámának, valamint a Partizan épületének a homlokzatával is gondok 

vannak. A nemrégiben végrehajtott felújítás nem irányult a kézilabda feltételeinek javítására, ami 
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szemmel látható. Amennyiben nem javulnak a klub munkafeltételei, arra kényszerülnek, hogy 

szétváljanak férfi és női klubra. 

 A pályának a megfelelő anyaggal való bevonása, az öltözők kiépítése, valamint a Partizan 

sportlétesítmény megőrzése, tekintet nélkül a sportcsarnokra,  stratégiai célként kell, hogy 

szerepeljen. Szeretnék elérni, hogy az első ligában szerepeljenek és annak a szintnek a 

fenntartása, valamint, egy, a költségvetésből fizetett edző tartsa a tréningeket. A 

kézilabdaklubnak be kellene kerülni a prioritást élvező sportágak közé. 

 Özvegy József, a Zenta Labdarúgóklub képviselője kihangsúlyozta, hogy a sportszövetség 

előterjesztése szerint a klubban valamennyi korosztály megtalálható,  valamint még egy, a legfiatalabb 

versenyzők korcsoportja is. A klub 2008-ban jutott be a II. Liga északi csoportjába, vagyis az országban 

található 5000 klub közül a zentai az első ötven labdarúgóklub között szerepel. A városi stadion 

rendelkezik minden szükséges munkafeltétellel, kivéve az öltözők számát. A segédpályára jobban oda 

kellene figyelni, mivel nincs bekerítve, így azt bárki, bármikor felelősség nélkül használhatja. A 

községi támogatás – figyelembe véve a gyerekek számát és a versenyeket – nem nagy, de ha  egészében 

nézik (a költségek kifizetése és az edző pénzelése) a helyzet kielégítő. 

 

 A klubnak stratégiai célja, hogy a II. Liga északi csoportjában játsszon, hogy továbbra is 

fenntartsa valamennyi korosztályos csapatát, valamint a segédpálya megóvása. A klub úgy véli, 

hogy prioritást kell élveznie Zenta községben. 

Árokszállási Imre, az Akadémia Labdarúgóklub képviselője elmondta, hogy 2010 áprilisában alakult 

meg a klub, mivel több helyről is jelezték, szükség lenne egy utánpótlás neveléssel foglalkozó 

egyesület létrehozására. Zentán nem kaptak edzésre alkalmas helyet, ezért arra kényszerültek, hogy 

Oromon edzenek, és Magyarkanizsán játsszák a mérkőzéseket. Egy kadét csapattal indultak a 

bajnokságban, amelyet meg is nyertek. A gyerekek Tóthfaluban gimnáziumba járnak, ahol a Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium tanárai tanítanak. Eddig 22 1995-ben született játékosuk van, de 70 új 

játékos jelentkezett, akik még nem kezdték meg az edzéseket. E klub 200-300 fiatal játékost tervez 

összegyűjteni Vajdaság egész területéről. A jövő évben a kadétok a Minőségi Vajdasági ligában 

terveznek szerepelni. Nagy támogatást élveznek a magánvállalkozóktól és Magyarország és Szerbia 

állami intézményeitől. A zentai önkormányzata eddig nem mutatott megfelelő megértését a klub iránt.  
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 A klub céljai a fiatalabb csapatokkal folytatott magas szintű szakmunka és minél 

magasabb osztályban való szereplés, valamint a játékosok létszámának növelése. 

Aleksandra Dulka, a Basket-star KK képviselője megjegyezte, hogy a klubnak három versenyzői 

együttese van, és, hogy a közeljövőben lesz még egy női csapat is. A munkafeltételek különösen 

rosszak, valamint maga a tornaterem helyisége is, amely nem elegendő a klub szükségleteire. A klub jó 

eredményeket ér el a fiatalabb együttesekkel, és egyes játékosok a válogatott bő keretében is 

szerepelnek. 

 

 E klub fő célja, hogy részt vegyen a Szerb Ligában, valamint a fiatalabb csapatokkal az 

elkezdett munka folytatása. A klub úgy véli, hogy helye kell, hogy legyen Zenta község 

sportjainak első csoportjában, és a sportszövetség költségvetéséből fizetett edzője kell, hogy 

legyen.  

 

Sárkány Sándor, a Plavi Koš KK képviselője elmondta, hogy eddig nem dolgozott Zentán, s 

szeptember elsejétől vette át az utánpótlás korú csapatokat. Danilo Popov elmondta, hogy a klubot, 

amely 2001-ben, a Zentai KK szétesésének következményeként és annak újbóli megalakulásának 

lehetetlensége miatt, jött létre, korábban ő vezette. A klub folyamatosan a fiatalabb fiú korosztállyal 

dolgozik, versenyekre jár, mindenek előtt az ifikkel és a kadétokkal. A kosárlabda hosszabb képzési 

időszakot igényel, és a játékosok a középiskola befejeztével Újvidéken, Szabadkán és Belgrádban 

egyetemre vagy más klubokba mennek. Ez valóban siker, azonban a klub számára egyben nagyon 

nehéz, mert újból játékosokat kell nevelnie és csapatot építenie. 

 A kosárlabda, a feltételekhez mérten, mindkét klubban magas színvonalú, de pénzügyileg 

a költségvetés nem kíséri. Nincs fizetett edzője, gondnoka, terme, mindezeket a kluboknak 

maguknak kell fizetniük, ami nehezíti e sport fejlődését.  

 

A klub f ő célja a férfi ligában való részvétel, Zentán a játékosok számának a növelése, úgy a nők, 

mind a férfiak esetében. Zentán mindenképp szükség van egy professzionális kosárlabdaedzőre, 

de bizonyos ismérvek szerint, ami vonatkozik a többi sportágra is. 

 A kosárlabdának, mint sportnak elsődlegesnek kell lennie Zenta község sportfejlesztési 

stratégiájában, és termet kell kapnia, amely megfelel a FIBA szabályainak.  
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Nemanja Radenković, a Zenta Röplabdaklub képviselője ismertette a jelenlevőkkel, hogy a klub a 

tavalyi év végén alakult, hogy nagy népszerűségnek örvend, azonban a feltételek nem megfelelőek. A 

klub a női II. Vajdasági ligában szerepel. Mivel Szerbiában az utánpótlás versenyzőknek nem létezik 

liga, így a klub kadét és ifi versenyzői is a felnőttek között szerepelnek, ami nem gond, mivel ennek 

köszönhetően tapasztalatot gyűjthetnek. A fiúk is nagy érdeklődést tanúsítanak a röplabda iránt, lenne 

is elég fiatal, hogy induljanak a ligában, de ehhez nincsenek meg a feltételek. Vannak röplabdaiskolák a 

Thurzó iskolában és Felsőhegyen is. A klubnak a kellékeken kívül szüksége van pályára is. A 

sportcsarnok kiépítéséig a nyári időszakban edzésre alkalmas pályát kellene biztosítani. A klub 

szabadkai szakembert (köztársasági rangú röplabda- és strandröplabda játékos) is bevont a munkába, 

akivel szerződést kötött, s aki Zentára utazik, hogy a fiatalokkal foglalkozzon. 

 

 Maga a sport nagyon népszerű, így élveznie kellene a város támogatását. A klub célja, 

hogy mielőbb egy osztállyal feljebb jusson, vagyis, hogy a nőknél az I. Vajdasági ligában, a 

férfiaknál pedig a II. Vajdasági ligában szerepeljen. A városnak kötelezően terveznie kell egy 

nyitott röplabdapályát, amit csak erre a célra használnának. 

 

Következtetés: 

- a kollektív sport – labdajátékok, amelyeket az előbbiekben soroltunk fel, a legnépszerűbb, 

legtömegesebb és legtrófeásabb sportok a Szerb Köztársaságban, így a kluboknak nagyon nehéz a 

meglévő feltételek mellett a versenyzés legmagasabb szintjein maradni 

- ahhoz, hogy a klubok elérjék a kitűzött célokat, a községnek az anyagi eszközökön kívül a 

helyiségeket is biztosítania kell, amely égető probléma minden klub számára 

- a sportklubok, amelyek egyazon sportágat képviselnek (kosárlabda, labdarúgás), egyetértenek, 

hogy a sportáguknak elsődleges helyet kell elfoglalniuk a községben, és a kategorizálásról szóló 

szabályzat alapján erre jelentkezni fognak,  

- a labdarúgópálya – a pálya hiánya nagy problémát jelent az Akadémia Labdarúgóklubnak, így 

ezt összhangban a klubok programjaival, a helyi közigazgatással és a sportszövetséggel elsődlegesen 

meg kell oldani 
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Sportmúzeum-tervezet Zentán 
 
 A sportmúzeum egy olyan intézmény, amelynek a feladata a sporttal kapcsolatos írott és 

fényképes dokumentumok összegyűjtése, a különféle sporteszközök, kupák, plakettek, oklevelek és 

tárgyak elraktározása és megőrzése. Célja az összegyűjtött és leltárba vett sportanyagból állandó vagy 

alkalmi jelleggel kiállítást szervezni. A nagyközönség a kiállított anyagból – amely egy jelentősebb 

sportesemény, évforduló alkalmából lát napvilágot – betekintést nyer az adott sportág történetébe, 

munkájába, fejlődésébe és sikereibe. 

Zenta hivatalos sportélete több mint 130 éves múltra vezethető vissza. A nagy sporthagyományokra utal 

többek között az is, hogy több mint 15 sportág már 100 éves múltra tekint vissza. Erről tanúskodik 

Táborosi László eddig megjelent tizennyolc Zentai jellegű sportkönyve, amely szerb és magyar 

nyelven jelent meg 3654 oldalon 3601 képpel illusztrálva. 

 A Zentai Sportmúzeum megnyitása több mint szükséges és időszerű. Az összegyűjtött és 

kiállított anyagból méltón tudnánk bemutatni a zentai sport dicső múltját és sikereit, hiszen 

évfordulókban és jeles sportrendezvényekben nem szenvedünk hiányt! Kevés olyan város van, amely 

azzal dicsekedhet, hogy közel 100 válogatott versenyzője vett részt az ország színeit képviselvén a 

világversenyeken (olimpia, vb, Eb, Világkupa, Európa-kupa, Egyetemista és Főiskolás vb, Mediterrán- 

és Balkán Játékok), 17 olimpikonja van, több országos felnőtt csapatbajnoka és számos neves és színes 

egyénisége, akik megérdemlik, hogy emléküket és sikerüket méltóképpen megőrizzük, ezzel is 

növelvén a Zenta város hírnevét. 

 A sportmúzeum megnyitását és működését tekintve, formailag a városi múzeum keretén belül 

tudna működni, mint alosztálya, vagy a Zentai Sportszövetség külön részeként. 

 Táborosi László 
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