PITVAROS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HELYI SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Elfogadva: A Képviselő-testület 77/2015. (V.28.) önkormányzati határozatával.
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I.
A sportfejlesztési koncepció célja
Pitvaros Község Helyi Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az abban
rögzített irányelvekkel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az
önkormányzat, az oktatási intézmények, az egyesületek és egyéb
sportszervezetek egymást kiegészítő tevékenységeit meghatározza. A
helyzetelemzés a jelenlegi állapotok felmérését, a fejlesztendő területek
meghatározását célozza.
A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó
azon feladatokat, amelyeket az Önkormányzat döntéseiben iránymutatónak
tekinthet anyagi keretein és lehetőségein belül.
A sportfejlesztési koncepció igazodik a település adottságaihoz és tervezett
jövőképéhez, összhangban a község egyéb fejlesztési elképzeléseivel.
Az Önkormányzat a sport- és testnevelés alábbi területein határozza meg
elérendő céljait:
- óvodai testnevelés,
- iskolai testnevelés,
- szabadidősport,
- utánpótlás-nevelés,
- a versenysport feltételeinek támogatása.
II.
Helyzetelemzés
1.)

Óvodai testnevelés.

A Térségi Petőfi Sándor Napközis Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda-Bölcsőde
(továbbiakban: Óvoda) intézményében a sporttevékenységek igen szerteágazóak.
Egyes kutatások szerint – és ezzel az óvónők nagy része az óvodában egyetért –
az óvodás gyermekeknek ugyanannyi ideig kell mozgásos tevékenységet
folytatni, mint amennyit az értelmi fejlesztésre fordítanak. Tény, hogyha a
finommozgást és a finommotorikát is ideértjük, az óvodai fejlesztésben kiemelt
helyen van a mozgásra nevelés, testnevelés, mindennapos testnevelés és sport.
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A tárgyi feltételek meghatározóak ebben a témában. Az óvodában 2004-ben
épült meg a tornaszoba, amelyben megfelelő mennyiségű és változatos
tornaszer áll rendelkezésre.
Az óvodai testnevelés feladatainak teljesítésére az óvónők a testnevelés két
formáját használják fel: a mindennapi úgynevezett frissítő 5-10 perces
testmozgást, illetve a csoportonként szervezett testnevelés foglalkozást. Az
óvodában szervezett testnevelési foglalkozásokon elsősorban a gyermekek testi
képességeit, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket fejlesztik az
óvónők. Ezeken a foglalkozásokon túl az óvodában az óvodai nevelés egész
területén nagy gondot fordítanak a gyermekek életkori sajátosságait
figyelembe vevő mozgáslehetőségek biztosítására, kihasználására.
Az óvodai mozgásfejlesztés a sportolásra is ösztönzi a gyermekeket.
A mozgás nem szűkül le a testnevelés foglalkozásokra, jelen van az élet minden
területén.
A mozgás az érés folyamatában a fejlődő gyermekek természetes szükséglete,
melynek hatására fejlődnek képességeik, melynek hatására fokozatosan
differenciálódik az idegrendszer. Ezzel párhuzamosan fejlődik az érzékelő
funkciók kifinomulása (látás, hallás, tapintás, egyensúlyérzék, tér- és
időérzékelés), így pontosabbá válik a környezet ingereinek érzékelése,
észlelése, javul a mozgáskoordináció.
Ez teszi lehetővé a környezethez való jobb alkalmazkodást, az ismeretek
elsajátítását, így az egész személyiség fejlődését.
Egyre nagyobb számban válik szükségessé 3-6 éves korban terápiás
mozgásfejlesztés, amely a gyermek idegrendszeri összerendezettségét hivatott
fejleszteni. Erre azért van szükség, mert a változó világban a gyermekeknek
egyre kevesebb lehetősége van természetes úton olyan mozgásélményhez
jutni, amire feltétlen szüksége lenne.
A minél nagyobb létszámú elérhetőség érdekében a nagy alapterületű
óvodaudvaron is elhelyezhetők különböző mozgásfejlesztő eszközök. Ezen
eszközök alkalmazásával növelhető lenne az esélyegyenlőség biztosítása, mivel
a mozgásfejlesztés hatása a későbbi életszakaszban az ismeretelsajátítás
területén kamatozik.

2.)

Iskolai testnevelés.
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A Pitvarosi Általános Iskola életében kiemelten fontos szerepet kap az
egészséges életre nevelés, melynek egyik legfontosabb eleme a sport. Ennek
biztosítása érdekében már évek óta megvalósítjuk az 1-4. évfolyamokon a
mindennapos testnevelést a tanórákon, illetve a tanórán kívüli szabadidős
sportfoglalkozások keretében.
A tantestület és a szülők osztoznak azon a nézeten, hogy a sport nemcsak a
testi nevelés eszköze, hanem az egészséges szellemi fejlődés eszköze is, amely
felkészíti a gyermekeket a csapatmunkára, a megpróbáltatások elviselésére.
A sport megtanít küzdeni, együttműködni, csapatban dolgozni, kitartásra nevel,
az együttes örömszerzés átlendít a kudarcokon, fizikailag karbantart, fejleszti
egy sor olyan tulajdonságukat, amelyre nem csak a sportpályán van szükség:
koncentráció, gyorsaság, térlátás, önuralom, tűrőképesség, stb.
A sportolás, a közös mozgás jó alkalom arra, hogy az egyéneket közösséggé
formálja. Az együttes élmény összetartó erőként működik, ami hosszútávon
pozitív hatással bír a falu, a közösség életére. Az iskola fontos szerepet vállal
mindebben azáltal, hogy, hogy rendszeres színtere a családi sportnapoknak,
melyeken együtt mozog a falu apraja-nagyja.
Az 1. osztályban 5 óra, a 2-4. évfolyamon minden osztályban heti 4, az 5-8.
évfolyamokon heti 3 testnevelés óra kerül megtartásra, ezen kívül délutáni
sportfoglalkozásokon vehetnek részt a tanulók.
A hely- és eszközlehetőségek korlátozottak. Jelenleg a 24x12 m-es tornaterem
és a községi futballpálya áll rendelkezésre.
A civilizáció fejlődésével egyre több gyereknél jelenik meg valamilyen testi
deformitás, az elhízás veszélye, ami visszavezethető a mozgásszegény
életmódra, ezért is különösen fontos, hogy már gyerekkorban megszeressék a
mozgást. Az iskola a már kialakult deformitások javítására, csökkentésére
lehetőséget biztosít gyógytestnevelés óra keretén belül heti 3 alkalommal.
A meglévő helyszínek nem elegendőek a 8 tanulócsoport órarendi óráinak,
valamint a délutáni sportfoglalkozások megtartásához.
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Az iskola jó kapcsolatot ápol a helyi sportegyesülettel, közösen szeretnének
javítani a körülményeken, bővíteni kívánják a választható sportágak számát,
melyre nagy igény van úgy a szülők, mint a tanulók részéről.
Az önkormányzat a 2. osztály részére biztosítja az ingyenes úszásoktatást iskolai
kereteken belül.
3.)

Szabadidősport.

Szabadidősportra Pitvaros községben az iskolai tornaterem, szabadtéri füves
futballpálya és a Petőfi téri sportpálya használata nyújt lehetőséget a
lakosságnak.
Az Önkormányzat igyekszik gondoskodni a település lakossága egészséges
életfeltételeinek biztosításáról. Ehhez az önkormányzati tulajdonban lévő
sportlétesítmények, iskolai tornatermek, lakosság számára történő hétvégi,
tanítási szünidei, minél szélesebb körben történő igénybevételét biztosítja.
Az iskola tornaterme az oktatási órákon kívül a szabadidős tevékenységeknek
ad helyet.
Az elmúlt évek során megnőtt az igény a mozgásra, a kihasználtság 100 %-os, a
felmerülő igényeket tornaterem sem hétköznap, sem hétvégén nem tudja
kielégíteni.
Rendszeresen helyet ad a teremlabdarúgásnak (versenysport, szabadidős-sport
és öregfiúk), a női tornának, családi tornának, karate edzéseknek, stb.
Alkalomszerűen meghirdetett versenyek (tollaslabda, asztalitenisz, futball,
kosárlabda, stb.), családi sportnapok és egyéb települési rendezvények
sportprogramjainak ad otthont.
4.)

Versenysport, utánpótlás nevelés.

A XXI. század kezdetére már 48 olimpiai (35 nyári, 13 téli) és a nem olimpiai
sportágakat beszámítva pedig már több mint 70-ből lehet választani.
Pitvaroson azonban, mint az ország közel 3200 településén a legtöbb helyen a
labdarúgás az a sport, amely meghatározó szereppel bír(t). A községben is
nevelkedtek más sportágakban tehetségek, de a sportlétesítmények és a
szakmai háttér hiánya miatt a versenyszerű sportolást máshol folytatták. A
község versenysportját a Pitvarosi Sportklub.
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A Pitvarosi Sportegyesület megalapításától (1991., jogutódja az önkormányzati
sportegyesületnek) labdarúgó szakosztályként működik, amely a tradicionális
nagypályás labdarúgás versenyszerű szereplését jelenti a községben és
résztvevője a körzeti bajnokságoknak.
A Pitvarosi Sportegyesület utánpótlás nevelését a Csanádi Imre Általános Iskola
végzi. A labdarúgó szakkör résztvevői rendszeresen indulnak a diákolimpia
versenyeken, a „VUK” tehetségkutató kupán az U7, U9, U11 korcsoportokban.
Az időbeosztást tekintve:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

- atlétikai tömegsport, karate
- labdarúgás
- néptánc, karate
- labdarúgás, tánc
- atlétika, karate
III.
A sportolás feltételeinek alakulása

1.)

Létesítményi feltételek.

A Pitvarosi Sportegyesület működése az önkormányzat tulajdonában lévő
sporttelepen zajlik. A létesítmény fő része egy szabványos méretű füves
szabadtéri pálya és egy, a játékvezetők, a vendég és a hazai játékosok
öltözésére alkalmas épület.
A létesítményhez nem tartozik edzőpálya, amely jelentősen megnehezíti a
lehetőségeket. A pálya februártól novemberig folyamatos használat alatt van.
Az edzések és a mérkőzések összehangolása, időbeosztása komoly szervezést
igényel. Ezen felül a község szabadidősport rendezvényei (Falunap, kispályás
labdarúgó tornák, iskolai testnevelési óra, stb.) is a versenysportra használt
pályán történnek. A túlzott kihasználtság pedig a pálya talajának (füvének)
minőségét veszélyezteti, amely csak többletmunkával (öntözés, fűnyírás)
ellensúlyozható. A pálya nyitottsága (nincs bekerítve) is veszélyezteti a
létesítmény biztonságát.
Az iskolában található 12 x 24 m-es méretű tornaterem és szertár biztosítja a
testnevelési foglalkozásokat.
2.)

Pénzügyi feltételek.
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A Pitvarosi Sportegyesület legfőbb anyagi támogatója évtizedek óta az
Önkormányzat. A sportlétesítmény használatán felül az Önkormányzat
lehetőségei szerint éves költségvetésében keretet biztos az egyesület részére.
További bevételek az elmúlt években kisebb pályázatokból származtak, de ezek
mértéke (100-200 eFt) nem jelentős. A rendelkezésre álló pénzeszközök a
létesítmény működési költségeit teszik lehetővé.
Az is megállapítható, hogy a jövőben az említett költségek, díjak növekedése
miatt a sportszervezet nem kerül kedvezőbb anyagi helyzetbe. A
sportlétesítmény felújítását, korszerűsítését célzó törekvések megvalósítása
külső források igénybevétele nélkül nem lehetséges.
IV.
Célkitűzések
1.)

Óvodai testnevelés.
- Nyugdíjas gyógytorna tartása heti egy alkalommal.
- Minden évszakban, lehetőség szerint mindennap az óvoda udvarán
történő mozgáslehetőség biztosítása a mozgásigény kielégítésére.
- A gyermektorna differenciálását kell elérni állapotfelmérés után, külön
probléma szerint (lúdtalp, gerinc).
- A gyereknapon sportrendezvény szervezése: sorversenyek, kötélhúzó-,
akadály- és futóversenyek.
- „Mesevár Nap” megrendezése: mozgásos program szülőkkel együtt.
- A Környezetvédelmi Világnap ünneplése mozgásos versenyekkel.
- Ingyenes úszásoktatás lehetőségének biztosítása az érdeklődő
gyermekek számára.
- Minden délelőtt a tornaszoba adta lehetőség kihasználása a gyermekek
mozgásigényének, mozgásfejlesztésének érdekében.

2.)

Iskolai testnevelés.

Megvalósítandó cél az iskola udvarán egy 20 x 40 m-es sportpálya építése, mely
megoldaná a testnevelésórák és a szabadidős sportfoglalkozások
helyproblémáit, lehetőséget biztosítana a labdás sportok versenyrendezéséhez.
A pálya köré egy futópálya építése van tervbe véve, hogy a minden sportnak
alapot adó testnevelés órai és szabadidős atlétika is megfelelő körülmények
között működhessen.
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Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízik abban, hogy a
fentiek megvalósításával nemcsak a Csanádi Imre Általános Iskola tanulóinak
biztosít megfelelő sportolási feltételeket, hanem a település minden lakójának,
akik igénybe kívánják venni a sportlétesítményekben lévő szolgáltatásokat.
3.)

Szabadidősport.

Az intézményi (óvodai, iskolai) sportlétesítmények felújítása mellett az
Önkormányzat gondoskodik a tulajdonában és kezelésében lévő
labdarúgópálya és a 2003-ban felújított öltöző fenntartásáról. Pitvaros Község
Önkormányzata ezeket a létesítményeket korlátozás nélkül rendelkezésre
bocsátja a szabadidős tevékenységekre.
Pitvaros Község Önkormányzata támogatja a gyalogos és kerékpáros turizmust,
ezért közigazgatási területén minden ilyen irányú kezdeményezést támogat.
4.)

Versenysport, utánpótlás nevelés.

Pitvaros Község Önkormányzata a fenntartásában lévő,
Sportegyesület által használt sportpálya felújítását célul tűzi ki.

a

Pitvarosi

A füves futballpálya mellé egy aszfaltos kézilabda pálya építése szükséges. Ezzel
lehetőséget biztosítanunk más sportok űzésére, tanítására (kézilabda,
kosárlabda, tollaslabda, görkorcsolya), illetve ezzel csökken a nagypálya
leterheltsége.
A nagy füves pálya és a kézilabda pálya biztosítja az iskolai sportfoglalkozások
tevékenységi körének szélesítését.
A sportpálya legsürgősebben fejlesztésre szoruló része a labdarúgó háló
megépítése. Emellett szükséges ülőhelyek kiépítése, hogy biztosíthatók
legyenek minél több néző számára a minél biztonságosabb, kényelmesebb
férőhelyek.
A pályavilágítást is ki kell építeni, hogy a sötétedés ne legyen gátja a pálya
használatának.
A tervezhető esti edzések a pálya telítettségének elosztásában segítenének, így
több sportrendezvényt lehetne szervezni a sportpályán.
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A futball mellett meg kell teremteni más sportágak (kézilabda, kosárlabda,
tollaslabda, stb.) űzéséhez szükséges feltételeket.
A játékos öltöző mindenki által használt vizesblokkjába (mely egyben
mozgáskorlátozott vizesblokk is) szükséges női, férfi zuhanyozó kiépítése.
V.
Az Önkormányzat sportlétesítmény-felújítási programja
Pitvaros Község Önkormányzata célul tűzte ki az óvodás gyermekek és általános
iskolás diákok testnevelési és sportolási lehetőségeinek javítását.
2004-ben a Mesevár Óvoda épületében tornaszoba létesült.
1994-ben megvalósult a Csanádi Imre Általános Iskola sportcsarnokának
megépítése.
Pitvaros község belterületén civil kezdeményezésre a Dózsa György utcában a
Füzesben parkfelújítás (parképítés, színpadépítés) zajlik, ahol már kulturális
programok is voltak. A település ezen park mellett az 1970-es évekig egy erdei
tornakert birtokosa volt. Cél ennek az erdei tornakertnek az újraépítése.
Pitvaros Község Önkormányzatának gazdasági helyzete és a pályázati
lehetőségek függvényében a „Célkitűzések”-ben megfogalmazott fejlesztéseket
kívánja megvalósítani.
VI.
Záradék
Jelen dokumentumot Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
77/2015. (V.28.) határozatával fogadta el.

Radó Tibor
polgármester

