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Bevezetés
A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehetı legmagasabb szintő testi és lelki
egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az
egészségvédelem (a megelızés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidı eltöltésének
társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentıs szerepet tölt be az ifjúság
erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.
Az állam feladata ezért, hogy közérdekbıl segítse elı az állampolgárok testneveléshez és
sportoláshoz főzıdı joga gyakorlati megvalósulását, és támogassa a civil szervezetek
keretében

kifejtett,

tisztességes

és

az

esélyegyenlıség

jegyében

is

folytatott

sporttevékenységet, ideértve a fogyatékosok sportját is. Az állam az ifjúság egészséges
fejlıdése érdekében biztosítja a közoktatás és felsıoktatás testnevelését és sportját, valamint
az intézményen kívüli diáksportot.

„A sportról” szóló 2004. évi I. törvény értelmében:
A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára
meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,
együttmőködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, fenntartja és mőködteti a
tulajdonát képezı sportlétesítményeket, megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és
sporttevékenység gyakorlásának feltételeit
„A helyi önkormányzatokról” szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény a sport
támogatását a települési önkormányzati feladatok körébe sorolja, de egyúttal azt is rögzíti,
hogy az Önkormányzat maga határozza meg, hogy mely feladatokat, milyen mértékben és
módon lát el.

„A közoktatásról” szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény az alábbiak szerint
rendelkezik:
A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy nevelési, illetıleg nevelési-oktatási intézményben
biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai
tanulmányi rendjét pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési
lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki. Igénybe vegye
az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium
létesítményeit (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidı3
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létesítmények stb.). Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok
létrehozását, tagja legyen iskolai, mővelıdési, mővészeti, ismeretterjesztı, sport- és más
köröknek — ha törvény másképp nem rendelkezik —, az iskolán kívüli társadalmi
szervezeteknek.
Az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi testedzéséhez szükséges feltételeket,
valamint köteles biztosítani — ha az iskolában legalább négy évfolyam és annak keretén belül
évfolyamonként legalább egy-egy osztály mőködik — az iskolai sportkör mőködését.

Egy sportkoncepciónak alapvetıen igazodnia kell a város adottságaihoz és tervezett
jövıképéhez összhangban a város egyéb fejlesztési (pl. városfejlesztési) elképzeléseihez.
Az alábbi sportstratégia helyzetelemzésen keresztül képet ad a bábolnai sportélet jellemzıirıl,
majd ebbıl levezetve elképzeléseket fogalmaz meg. Igyekszik figyelembe venni a sporthoz
értık, civilek, városfejlesztık, és a különféle sportokat őzık elképzeléseit, igényeit, és nem
hagyja figyelmen kívül a város gazdasági, természeti, kulturális és természeti adottságait sem.
A dokumentum Bábolna Város Sportfejlesztési Koncepciója, amely együttesen tartalmazza a
városi sport stratégiai programját. A Program a település 2004-ben elkészült és elfogadott
sport koncepciójára, valamint a településfejlesztési koncepcióra épül. A koncepció 20092012-ig terjedı idıszakra határozza meg a város sporttal összefüggı céljait és a célok
megvalósítását szolgáló programokat.
A jelen dokumentumot megalapozó, 2004-ben véglegesített és elfogadott koncepció
felülvizsgálata 2009-ben idıszerővé vált, hiszen négy év alatt lényeges változások történtek a
sport területén, új igények és elképzelések fogalmazódtak meg.
A sportfejlesztési koncepció feladata Bábolna sportéletének elemzése, illetve stratégiai
keretek alapján a programban felállított legfontosabb célkitőzések bemutatása és az ezen
célkitőzések eléréséhez szükséges megfelelı prioritások és intézkedések kijelölése.
A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan a sportkultúra fejlesztése is
csak hosszú távon érvényesülhet, mőködtetése csak tervezetten lehet hatékony.
A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva, azok
várható hatásaira építve szükséges meghatározni egy kiszámítható szerepvállalást a város
sportéletében.
A cél, hogy Bábolna város sportkoncepciója a következı évekre meghatározza a legfontosabb
tennivalókat, a sportágazatban kötelezıen és önként vállalt feladatok kereteit.
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A sportkoncepció hosszú távra megfogalmazott alapelvei:
1. A testnevelés és a sport az egyetemes és nemzeti kultúra szerves része, annak lényeges
alkotó eleme.
2. A sport a személyiség formálásának, az egészség megırzésének és teljesítıképesség
fokozásának egyik leghatásosabb eszköze.
3. A sportoláshoz való jog az állampolgárok - alkotmány által biztosított - alanyi joga.
4. A nevelési - oktatási intézmények testnevelése és sportja képezi sportkultúránk alapjait, a
lakosság szabadidısportja a munkaképesség, a fizikai fittség karbantartásának egyik
leghasznosabb és legeredményesebb eszköze. A versenysport, a sportkultúra húzó ágazata,
minta és motiváció a rendszeres testedzéshez.
5. A testnevelés és a sport egyes területei kölcsönösen összefüggı és egymásra ható egészet
képeznek, ezért a sport harmonikus, arányos fejlesztése egyaránt állami, önkormányzati és
társadalmi feladat.
6. Az önszervezıdés, a társadalmi jelleg és a demokratizmus a korszerő sportélet lényegi
jellemzıi.
7. A színvonalas sportszakmai munka alapja a tudományosan megalapozott korszerő
sportszakember képzés és továbbképzés.
9. A magas szintő sportkultúra jellemzıje a sport szervezettsége.
A koncepció fı irányai:
1. Kiemelt figyelmet kell fordítani a mindennapos testedzés megvalósítására a gyermek,
serdülı és ifjúsági korosztály számára.
2. A lakosság folyamatosan romló egészségi állapotának javításában fokozott önkormányzati
szerepvállalásra van szükség.
3. Emelni kell a sportszakmai munka színvonalát a sportélet minden területén.
4. Kiemelt feladatnak kell tekinteni az utánpótlás-nevelés feltételeinek javítását, a
tehetségesek kiválasztását és gondozását.
5. Az önkormányzat a sporttevékenységet, mint kapcsolatformáló eszközt nemcsak a városon
belüli kapcsolatok erısítésére kívánja felhasználni, hanem a testvérvárosi kapcsolatok
elmélyítésére is.
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Helyzetelemzés
Bábolna több száz éves múltat magáénak mondható település. Komárom-Esztergom Megye
északnyugati területén fekszik. A település elsı okleveles említése 1268-ból származik,
melyben pusztaként szerepel.
Bábolna jelentıs fejlıdésen ment keresztül: pusztából 1958-ban község, 1971-ben pedig
nagyközség lett, majd 2003-ban városi rangot kapott.

Bábolnán a sportolási lehetıségek köre viszonylag tág, fedett és szabadtéri pályák,
kondicionáló terem, tekepálya, kerékpáros utak, horgásztó, vadászterületek állnak
rendelkezésre.
Testedzésre mód nyílik szervezett formában, diáksport keretében, illetve szabadidıs jelleggel.
Hiányzik a vízre épülı sportolási lehetıségek kelléktára, amely a termálvízre épülı
komplexumban vár megvalósításra. A tervek közt szerepel aquapark kialakítása, valamint egy
európai szinten is egyedül álló búvároktató komplexum létrehozása.
A település fejlıdése során nagyarányú fejlesztéseket hajtott végre a sport infrastruktúrája
megteremtésében.
A sporttelep a ’60-as években épült.
2002. augusztusában átadásra került a Sportcsarnok minden igényt kielégítı létesítménye. A
sportcsarnokban valamennyi teremsport mővelésére alkalmas, nemzetközi minısítéső
kézilabdapálya, kosárlabdapálya, teniszpálya, röplabdapálya és terem-focipálya áll a sportolók
rendelkezésére.
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2005-ben a Bozsik-program keretében kiírt pályázat támogatásával az elbontott teniszpálya
helyén kialakításra került egy 76m x 44m alapterülető „B” kategóriás mőfüves labdarúgó
pálya.
A Bábolnai Szabadidıközpontban – amely 2006-ban került az önkormányzat tulajdonába egy 4 pályás felújított automata tekepálya, valamint a 2005-ben kialakított kondicionáló terem
nyújt szórakozási lehetıséget. A kondicionáló terembe látogatók helyes edzésprogramjának
összeállítását személyi edzı koordinálja.
A helyi sportegyesületet négy szakosztály alkotja: a labdarúgó szakosztály, a teke szakosztály,
a nıi kézilabda szakosztály, illetve a lovas szakosztály. A lovas szakosztály a Bábolna
Nemzeti Ménesbirtok Kft. keretei között, annak irányításával és költségvetésével dolgozik.
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Sportolási lehetıségek Bábolnán
Egyesületi formában négy szakosztály keretében van lehetıség településünkön a sportolásra.

Nıi kézilabda szakosztály
A nıi kézilabda szakosztály 2002. tavaszán alakult, ısztıl már a Komárom- Esztergom
megyei bajnokságban játszottak a lányok. A csapat minden évben elıbbre lép a megyei
versenyben és egyre többen választják ezt a sportot a fiatalok közül is.
A diáksport keretein belül az általános iskolában jelenleg 13 fıvel foglalkoznak a kézilabda
utánpótlás nevelés terén.

Labdarúgó szakosztály
A szakosztály a folyamatosan megújuló sporttelepen, szép környezetben és kultúrált
körülmények között végzi munkáját. Ehhez olyan feltételt adott a mőfüves pálya megépítése,
amely a környéken egyedülálló és teljes értékő téli felkészülést tesz lehetıvé. A labdarúgók –
közel 100 igazolt játékos korosztályos képzésben részesül, U-7, U-9, U-11, U-12, U-14, U-16,
U-19 és felnıtt szinten. Egy helyi vállalkozónak köszönhetıen igényes, kultúrált körülmények
közt üzemelı büfé mőködik a sporttelepen, amely az edzéseken kívüli idıben is sok fiatalt
vonz. Ennek köszönhetıen már az edzéseken is egyre többen figyelik a labdarúgók munkáját,
mérkızések során pedig akkor is remek bíztatást kap a csapat, ha éppen nem áll nyerésre. A
közönség és a csapatok egymásra találása a sportélet aktivizálást jelentheti a településen. A
labdarúgás tekintetében megvalósult az az elképzelés, hogy a helyi együttesben bábolnai, és
környékbeli játékosok szerepeljenek.
Új szakosztály is bontogatja szárnyait a sportegyesületen belül. Az öregfiúk labdarúgócsapata
hosszú évek után döntött úgy, hogy hivatalos keretbe foglalja sporttevékenységét. Évek óta
szerepelnek egy korosztályos bajnokságban, ahol kitőnı eredményeket tudnak felmutatni.
Ezen kívül vállalták azt is, hogy lehetıségeikhez mérten megpróbálják segíteni a bábolnai
labdarúgó utánpótlás fejlıdését.
Teke szakosztály
A tekepálya a Bábolnai Szabadidıközpont épületében mőködik. Az egyesület legnagyobb
sikerét a 2007-2008-as bajnoki évadban érte el, hiszen három év alatt három lépcsıfokot elıre
lépve megnyerték NB III-as csoportjukat és ezzel indulási jogot szereztek az NB II-ben.
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Míg máshol arra panaszkodnak a tekések, hogy nehezen állítják ki az utánpótlás
versenyzıket, addig Bábolnán nagyon sok fiatal őzi ezt a sportot. A rendszeres, jó hangulatú
edzések olyan fiatal csapat kialakulását eredményezték, amely nagyon szép sikereket hozhat
városunk és egyesületünk számára. A versenyzık száma jelenleg 20 fı.

Lovas szakosztály
A lovas szakosztály a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. keretei között, annak irányításával
és költségvetésével dolgozik.
A Bábolna SE keretein belül mőködı Lovas Szakosztály fogathajtó és díjugrató szakágban
képviselteti magát a hazai versenyeken.
Az említett két szakágban évtizedekre visszanyúló múlttal büszkélkedhetnek. Néhány év
kihagyás után idén ismét kettesfogat indul a régiós bajnokságban, mely a tavaszi idıszaktól
tervszerően 3 – 4 versenyhelyszínen szerepel.
A személyi és a finanszírozási lehetıségek a Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szakiskola
diákjait részesítették elınyben, akik versenyrıl – versenyre hozták az eredményeket.
2008. oktatási rendjének átalakulásával az iskola kivonult a versenysportból, kizárólagosan
tanmenetnek megfelelıen folyik a lovas képzés gyakorlati oktatása.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. két igazolt sportolóval tartja fenn a díjugrató szakág
mőködését.
A távlovas sportok szerelmeseit régóta szolgálják a bábolnai tenyésztéső lovak, mellyel
párhuzamosan mőködik a bábolnai távlovas versenyrendszer, 2004. év óta minden év
tavaszán Közép Európa Kupa néven.
Heti rendszerességgel mőködik egy kezdı lovasok, diákok, óvodások számára szervezett
lovas oktatási program, ezzel is népszerősítve a lovas sportokat, az ifjúság egészségre való
nevelését. Fontos szerepe van az utánpótlás nevelésben is, mivel az építı jellegő munkát az
alapokon kell kezdeni.
9
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A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. szervezésben folytatódnak azok a hagyományokhoz hő
rendezvények, bemutatók, programok, melyek egyúttal ápolják a tradíciókat, és közelebb
hozzák egymáshoz a lóbarát közösségeket.

Lovas sport egyéb formái
Bábolna város fiataljai egyre több sportágban érnek el remek eredményeket. A 2008-as
esztendıben ezeket a sikereket erısítette a lovassport is, jó pár tehetséges versenyzıvel.
Edzıik kitartó munkájának, a szülık támogatásának köszönhetıen számos ugró és díjlovas
versenyen vettek részt a Kisbábolna Lovas Klub tagjai.

A Lovasklub lehetıségeihez mérten támogatja a versenyzıket, de a sportolók munkáját külsı
források segítségével is szeretnék támogatni, hiszen a város minden lakója számára
büszkeséget jelent, amikor a jó eredmények Bábolna város nevéhez főzıdnek.
A Kisbábolna Lovas Klub lovastáborok szervezését és lebonyolítását is magára vállalta. A
lovastábor során a gyerekek istállót takarítanak, lószerszámot tisztítanak, a lovakat is
lekefélik, letisztítják. Részt vesznek a felszerszámozásban, majd lóra ülhetnek. Kipróbálhatják
10
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a lovastornát (voltige-t) amely nagy hatással van a gyerekek testi és lelki fejlıdésére. Növeli a
kitartást, az akaraterıt, az önbizalmat, bátorságot. Erısíti az izmokat, fejleszti a
mozgáskoordinációt és ütemérzéket.
A Pettkó-Szandtner Tibor Lovaskollégium és Szakiskola jelenleg talán az ország legjobb
lovas szakközépiskolája. Az intézmény népszerősítése érdekében lovastáborokat szerveznek
gyermekek részére. A gyerekek naponta kétszer lovagolhatnak, ami nem szokványos az ilyen
és hasonló táborokban.

Kerékpározás
Bábolna és térsége jellemzıen síkvidéki jellegő, illetve helyenként hullámosodó felszínő, így
a kerékpározásnak topográfiai akadályai nincsenek. A térségben hagyományos közlekedési
módnak számít a kerékpározás.
A helyi és helyközi kerékpáros forgalmon kívül egyre jelentısebb számban jelennek meg a
kerékpáros turisták, akik többnyire a Gyır-Budapest közötti, kijelölt kerékpártúra-útvonalon
haladnak végig, érintve településünket. Erre a kerékpáros forgalomra Bábolna felkészült, hisz
független-pályás kerékpárút kíséri a Mészáros utat, amelyet a 2006-os körforgalom építés
során tovább fejlesztettek.
A kerékpáros közlekedés fokozása érdekében Bábolna Város Önkormányzata Nagyigmánd
Nagyközséggel közösen pályázatot nyújtott be a Bábolna – Nagyigmánd közötti kerékpárút
kiépítésének támogatására, amely pályázat sikeresnek bizonyult. A kerékpárút jogerıs építési
engedély tervei az önkormányzat rendelkezésére állnak.
A kerékpárút megépítésének célja egyrészt a Nagyigmánd és Bábolna határában található
ipari terület kerékpáron történı megközelíthetıségének megkönnyítése, másrészt a turisztikai
és szabadidıs jellegő kerékpározás elısegítése, illetve a külsı lakott pusztákon élık eddig
balesetveszélyes közlekedésének megoldása.

11

Bábolna Város Sportfejlesztési Koncepciója
2009 – 2012.

A szabadidıs sportok keretében lehetıség van heti két alkalommal aerobic órákon való
részvételre, ahol szakképzet aerobic edzı tart változatos órákat az érdeklıdık számára.
A Szabadidıközpont épületében található, 2005-ben kialakított konditerem mindenki
számára látogatható térítési díj ellenében. A testedzést, az edzésprogram összeállítását, a
gyakorlatok helyes elsajátítását szintén szakember segíti.
A településtıl nem messze található Ölbıi tó kitőnı lehetıséget teremt a pihentetı,
kikapcsolódást adó horgászat szerelmeseinek hobbijuk gyakorlásához. A tó közelségébıl
adódóan kerékpárral is gyorsan megközelíthetı.
Vadászat
Komárom-Esztergom megye területének kb. 29%-a erdı. A kialakított vadászterületek száma
több tucat. A megyében gyakorlatilag valamennyi, hazánkban honos vadfaj megtalálható.
Vaddisznóból, gímszarvasból ezres, muflonból több százas éves terítékek a jellemzıek és az
ız is gyakori vadászzsákmány.
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Sport és testnevelés az óvodában
Bábolnán az óvodai és bölcsıdei nevelés egy épületben, egy intézményként, de külön-külön
szakmai vezetéssel mőködik. Városunkban egy óvoda mőködik, amit 1950-ben a bábolnai
Állami Gazdaság hozott létre. Alakulásakor 60 személyes volt.
1976-ban a létszámnövekedés miatt a Mezıgazdasági Kombinát – az Állami Gazdaság
jogutódja – egy korszerően berendezett, minden igényt kielégítı óvoda – bölcsıde
komplexumot adott át a Bábolnai Községi Tanácsnak.
1981-ben már az újonnan épült óvoda sem tudta kielégíteni az igényeket, ezért még ebben az
évben sor került a régi épület bıvítésére.
Így alakult ki ténylegesen 8 csoporttal az intézmény. Az óvodai férıhelyek száma 125. A
pedagógusi feladatokat 11 fı óvónı és 5 gondozónı látja el. 2006. ıszétıl fıállású fejlesztı
pedagógus segíti a problémával küzdı, egyéni nevelést igénylı gyermekek fejlıdését. A
bölcsıdében foglalkoztatottak száma 4 fı, ebbıl 3 gondozónı és egy fı technikai feladatokat
lát el.
Az óvoda épülete és tárgyi eszközei folyamatos felújítás és újak vásárlása révén megújul,
megszépül. Jelentıs mértékben javultak a tárgyi feltételek, pályázati lehetıségeknek és az
önkormányzat segítségének köszönhetıen.
Az óvoda és a bölcsıde is megfelelı feltételek mellett mőködik, a fenntartó önkormányzat
részére azonban jelentıs költségigényt támaszt az épületek fenntartása, felújítása, egyes
speciális sajátosságok – pl. tornaszoba kialakítása – finanszírozása. Ezeket az intézmény a
benyújtott pályázatokból elnyert összegekbıl próbálja megvalósítani.
Nyertes pályázat útján 2005-ben sor került az óvodai tornaszoba teljes felújítására. Az
óvodában többek között a régi védıhálók eltávolítására, falak meszelésére, mázolásra
lámpatestek cseréjére és a gyerekek biztonságának érdekében védıburkolatok illetve
törhetetlen üveg beépítésére kerülhetett sor.
Az óvoda és bölcsıde közös udvarán a legnagyobb problémát az okozza, hogy a 2005. nyarán
elvégzett törvényi elıírás szerinti kötelezı felülvizsgálaton minden udvari játék „nem
megfelelı” minısítést kapott, noha azok 8-10 éve lettek felújítva. A legtöbb játék felújítással
sem tehetı szabványossá, így azokat 2008-ig le kell cserélni az EU szabványnak megfelelı
játékra, vagy le kell selejtezni. A játékok cseréje folyamatban van.
Az egészséges életmód szokásainak kialakítását már az óvodás korban meg kell kezdeni. A
gyermekek edzése többféle formában zajlik, ezek a következık: játék, gyermekmunka a
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szabadban valamint az óvoda udvarán, séták, kirándulások, a szabadban szervezett mozgásos
tevékenységek, vízfürdızés, napfürdızés.
A mozgásnak nagy jelentısége van a mozgásszervek fejlesztésében a gyermekek általános
fejlıdése és egészségének megszilárdítása szempontjából. Ezért nagy gondot kell fordítani a
helyes testtartásra, a sokoldalú mozgáshoz szükséges feltételek megteremtésére, a természetes
mozgások fejlesztésére.
A 3-4 éves gyerekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymozgások fejlesztésére
kell

a

legfıbb

hangsúlyt

fektetni.

A

gyerekek

különbözı

futásgyakorlatokkal,

ugrásgyakorlatokkal, dobásgyakorlatokkal, ismerkednek meg. Az egyensúlyérzék fejlesztése
különbözı egyensúlyozó játékokkal történik.

A 4-5 éves gyerekek irányított mozgásos tevékenysége során bıvítettebb, nehezítettebb
formában jelenik meg a futás, ugrás, és dobás gyakorlata. A talajtorna elemeként megjelenik a
guruló átfordulás és a kézállás elıgyakorlata. Kiemelt szerepet kap az egyensúlyérzék
fejlesztése (szem-kéz, szem-láb kombináció). Láberısítı, valamint gerincferdülést megelızı
gimnasztikai gyakorlatok, speciális járások bevezetése fontos cél.
Az 5-6 -7 éves gyerekek mozgása már összerendezettebb, harmonikus ritmusú.
Az óvodában külön szolgáltatások keretében is van mozgásfejlesztésre lehetıség.

Ezek a következık: - gyógytestnevelés heti 2 órában;
- ovi foci heti 1 órában;
- lovaglás heti 1 órában;
- úszásoktatás 10 alkalommal a nagycsoportosoknak évente szervezve.
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A szervezett testnevelés foglalkozásokon túl az óvodában nagy gondot fordítanak a
gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevı mozgáslehetıségek biztosítására. Az óvoda
kül- és beltéri szabadidıs- és sportlétesítmény helyzete országos átlag feletti. Az
intézményben külön kialakított és szakszerően berendezett kb. 45m2-es tornaszoba található.
Az óvoda épületéhez három egymástól „kis kerítéssel” elválasztott udvar illeszkedik.
Szabadtéri játékok, mászókák, homokozók, sportpályák, gazdagítják a gyerekek szabadtéri
lehetıségeit. A csoportok napirendjében fontos helyet foglal el a szabadban aktív mozgással
töltött idıszak. A foglalkozásokon elsısorban a gyermekek testi képességeit, ügyességüket,
gyorsaságukat, állóképességüket, közösségi szellemiségüket fejlesztik az óvónık.
Két óvónı speciális sportvégzettséggel - aerobik, ovis torna, gyógytestnevelı – rendelkezik.
Szintén az óvodai napirendbe építették be a tanfolyami jelleggel szervezett úszásoktatást. A
költségeket a szülık állják. Az óvoda hagyományosan rendezi meg az óvodai gyermeknapot,
ahol a sport, a vetélkedés, a mozgás az elsıdleges.
Megoldandó feladatok:
-

szabadtéri játszóterek uniós szabályok szerinti fejlesztése (gumitégla, balesetmentes
játékok, eszközök);

-

A városi tanuszoda megépítésével megoldódna az úszásoktatás helyzete.

15

Bábolna Város Sportfejlesztési Koncepciója
2009 – 2012.

Sport és testnevelés az általános iskolában
A Magyar Királyi Ménesbirtok Elemi Népiskolájának megalakulására 1870-ben került sor,
majd a tanítás 1871-ben 2 tanteremben, 2 tagozattal – a mindennapi és az ismétlıiskolával –
kezdıdött meg.
A Bábolnai Általános Iskola új épületét 1983-ban adták át, aminek 1998-ban szükségessé vált
a bıvítése. Ekkor került sor emeletráépítésre, így valamennyi diák tanítása egy épületben
megoldható. A régi iskolaépület nem vesztette el funkcióját, hamarosan teljes felújítására és
bıvítésére kerül sor. Az osztálytermek száma 28. A tantermeken kívül tornaszoba, sportudvar,
könyvtár, számítástechnikai terem és klub, valamint két mőhelyterem áll rendelkezésre.
A 2008/2009-es tanévet 303 diák kezdte meg a Bábolnai Általános Iskolában.
Az iskolára nagy feladat és felelısség hárul a felnövekvı nemzedék egészséges életmódra
nevelésében.
Az egészséges életmódra nevelés nemcsak a betegségek megelızésének módjára tanít, hanem
az egészséges állapot örömteli megélésére és a harmonikus élet értékként való tiszteletére
nevel.
Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvı, tevékeny
részvételével alakíthatók ki. Az iskolai környezet mint élettér is biztosítja az egészséges testi,
lelki, szociális fejlıdést. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentıs szerepe van.
A mindennapos testnevelésben az iskola összes diákja részt vesz. Felmérések alapján a
tanulók 46 %-a testnevelés órán kívüli testedzést nem végez.
A mindennapos testnevelés formái és színtere az iskolában a testnevelés órák, a tömegsport,
úszásoktatás, kondicionáló úszás, napközis sportfoglalkozás.
A felsı tagozaton rendszeresen végzik a Dr. F. Mérei-féle tesztet, évrıl évre gyengébbek a
tanulók eredményei. Az állóképesség (Cooper-teszt) eredménye romlik. Fentiek alapján
szükséges lenne a heti testnevelés órák számának emelése mind az alsó, mind a felsı
évfolyamokon.
A helyi pedagógiai program kiemelten kezeli a testnevelést és a sportot.
Az iskola a kötelezı és nem kötelezı tanórai foglalkozások terhére köteles megszervezni a
mindennapos testnevelést illetve az iskolai sportkör foglalkozásait. A mindennapos testedzés
idıkeretének és feltételeinek megteremtése nem csak a kötelezı tanórai foglalkozások
újragondolásánál, a helyi tantervek elkészítésénél jelent megoldásra váró feladatot. Az
általános iskola elsı-negyedik évfolyamán gondoskodni kell arról, hogy a tanulók
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mindennapos testmozgása megvalósuljon. Ennek kétféle formáját írja elı a közoktatásról
szóló törvény:
- a tanórai foglalkozások megszervezését,
- játékos testmozgás biztosítását.
A helyi tantervbe legalább három testnevelés órát be kell építeni. Minden olyan napon,
amikor nincs testnevelési óra a játékos testmozgást meg kell szervezni. A játékos testmozgás
célja, hogy megszakítsa az egész napos ülés folyamatát, és átmozgassa a gyermekeket. A
játékos testmozgás megvalósítható a sportköri foglalkozás keretében.
Tanórai óraszámok:
- az általános iskolai alsós korosztálynál heti 3 testnevelési óra van.
-

A felsı tagozatban: elsı félévben 2 testnevelési óra, míg a második félévben 3 óra
van.

A régi iskolaépületben egy 2005-ben felújított tornaszoba található, amelyet az alsó
tagozatosok használnak tornateremként, illetve délutáni sportfoglalkozásoknak – modern tánc,
karate – ad helyet. Az iskolában a tornaszoba festetésére, parketta felújítására, új öltözı és
szertár kialakítására jutott pénz pályázati forrásból.
2002-ben került átadásra a Sportcsarnok minden igényt kielégítı létesítménye, amely egy
nyaktaggal közvetlenül kapcsolódik az általános iskola épületéhez. A sportcsarnokban
valamennyi teremsport mővelésére alkalmas, nemzetközi minısítéső kézilabdapálya,
kosárlabdapálya, teniszpálya, röplabdapálya és terem-focipálya áll a sportolók rendelkezésére.
A Bábolnai Városi Sportcsarnok reggel 7 órától 16 óráig az általános iskola használatában van
(tanórák, délutáni tömegsport foglalkozások, labdarúgó utánpótlás nevelés).
16 órától szabadon látogatható bérleti díj ellenében, illetve a helyi kézilabda szakosztály
edzéseinek ad otthont a létesítmény.
A tornaórákat szakképesítéssel rendelkezı testnevelı tanárok tartják.

Tanórán kívüli testnevelés és sport
A tanórán kívüli testnevelésnek, illetve sportnak keretet adnak a tömegsport órák. Ezeken a
foglalkozásokon (foci, atlétika, kézilabda…) elsısorban a különbözı korcsoportok között
szerveznek házibajnokságokat, többféle sportágban. A tömegsport órákon a részvétel
fakultatív és sajnálatos tény, hogy a tanulók többségét nem sikerül bevonni ezen
foglalkozásokba.
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A gyermekkorban rendszeresen sportolók lényegesen nagyobb hajlandóságot mutatnak arra,
hogy felnıtt korban is egészségesebb, mozgásgazdag életmódot folytassanak.

Az Iskolai Sport Körök feladatainál kiemelt figyelmet kell fordítani:
- a rendszeres szabadidısport tevékenységre;
- a diákolimpiákon és a középiskolai bajnokságokon való részvételekre;
- az iskolai turizmus szervezésére, melyeknél a nyári - téli sporttáborok szervezését
ösztönözzük;
- az egyesületekkel való rendszeres kapcsolatteremtésre, azok folyamatos bıvítésére;
- a testnevelési tagozatos képzés támogatására.

Diáksport
A diáksport az iskolai testnevelésre épül, annak gyakorlatanyagát használja fel játékosan,
versenyszerően, és átmenetet kell, hogy képezzen a testnevelés és a minıségi sport között. A
diáksport-szervezetek programjában a diákolimpiai versenyekre való felkészülés és
versenyeztetés mellett nagyobb hangsúlyt kell helyezni a minden tanuló számára lehetıséget
kínáló iskolán belüli, illetve iskolák közötti programokra, a nem versenyszerő testedzési
formák szélesítésére (alapfokú versenyek, iskolai sportnapok, játékos vetélkedık). Oldani kell
a túlzott verseny és eredmény centrikusságot, nagyobb teret kell adni a szabadidısport jellegő,
illetve igény és természetadta lehetıségő foglalkozásoknak, országjárásnak, kirándulásoknak.
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Szabadidısport
A szabadidısport nem eredményorientált, hanem kedvtelésbıl az egészség megırzéséért,
helyreállításáért,

a

mozgás

öröméért,

idıtöltésként

végzett

sporttevékenység.

Az

önkormányzatunk célja, hogy a lehetı legszélesebb lakossági körnek biztosítsa a rendszeres,
könnyen elérhetı sportolás lehetıségét és az ehhez szükséges létesítményeket.
Ugyanakkor a szabadidısportnak alapvetıen önfinanszírozásúnak kell lennie, várhatóan a
sportági finanszírozás is ebbe az irányba fog elmozdulni.
A szabadidıs programok szervezésénél figyelembe kell venni a város környéki természeti,
földrajzi sajátosságokat, azokat a formákat kell elınyben részesíteni, melyek hatékonyan
biztosítják a szabadidı mozgással, sportolással, természetjárással, kirándulással, szabadban
töltött aktív pihenéssel való eltöltését.
Szabadidısport formái lehetnek: városi szervezéső szabadidısport események, egyéni vagy
önszervezıdı közösségek sporttevékenysége, vállalkozások által biztosított szabadidısport
tevékenység, vagy „gyógyászati” célú tevékenység. A lakossági igényeket figyelembe véve –
évente akár több alkalommal is – városi sportnapot, napokat lehetne szervezni akár
családosan.
Fontos feladat a szabadidısport tevékenységére szakosodott társadalmi szervezetek és
csoportok megalakításának segítése.
Önkormányzatunk a tulajdonában lévı sportlétesítmények fenntartásáról, karbantartásáról az
adott költségvetési évre szóló rendeletében foglaltak szerint gondoskodik.
Önkormányzatunk feladata a különbözı szabadidısport célú helyek (elsısorban: játszóterek)
szükség szerinti felújítása. A 2004. február 01. nappal hatályba lépı 78/2003. (XI. 27.) GKM.
rendelet az Európai uniós szabványoknak megfelelıen szabályozza a játszótéri eszközök
biztonsági követelményeit. Fentiek alapján településünkön is elvégezték a játszótéri játékok
felülvizsgálatát, amelynek eredményeként szinte az összes játszóeszköz selejtezésre,
leszerelésre került.
Az önkormányzat 2008-ban pályázatot nyújtott be a Polgármesteri Hivatal és a Napközi
közötti területen egy európai uniós elıírásoknak megfelelı, több generációs aktív szabadidı
eltöltésére alkalmas közcélú tér kialakítására, ahol minden korosztály megtalálhatja a maga
számára megfelelı szabadidıs kikapcsolódási, sportolási, testedési lehetıséget. A fiatalabb és
idısebb korú gyermekek részére a korosztályuknak megfelelı, különbözı játszótéri játékok –
hinta, mászóvár stb. – kerül beépítésre, az ifjúság és idısebb korosztály lengıteke, sakkasztal
mellett tölthetik el hasznosan a szabadidıt.
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Bábolna város sportlétesítményei

Tekepálya
A tekések igazi egységes csapat, és bár a BSE-n belül anyagi támogatás terén a legkisebb
részt képviselik, a legnagyobb ugrást ık hajtották végre az elırejutás tekintetében. Az NB IIIas csoportból a 2007/2008-as évben feljutottak az NB II-be.
A 2008-as évben komoly elıkészületekre volt ahhoz szükség, hogy a tekepálya színvonala
megfeleljen az NB II-es követelményeknek. Szinte teljesen felújították a pályát, új bábukat
szereztek be, megtörtént a bábuállások burkolatcseréje, új golyókat vásároltak, kijavították a
pályatestet, valamint festésre került sor. Mindezek eredményeként a pálya I. osztályú
minısítést kapott.

Konditerem
A Bábolnai Szabadidıközpont épületében – amely 2006-ban került az önkormányzat
tulajdonába – kapott helyet az igényesen kialakított kondicionáló terem, amelyet a település
minden lakosa igénybe vehet. A konditeremben képzett személyi edzı segít a gyakorlatok
megfelelı elsajátításában és az edzésprogram összeállításában.

Sportcsarnok
A 2002-ben átadott Sportcsarnok épülete nyaktaggal közvetlenül kapcsolódik az általános
iskola épületéhez.
A sportcsarnok földszintjén kapott helyet az 1068 m2-es küzdıtér, öltözık, mosdók, iroda
helyiségek. A galéria lelátóként funkcionál.
A sportcsarnok nemzetközi minısítéső pályája valamennyi teremsport mővelésére alkalmas.

20

Bábolna Város Sportfejlesztési Koncepciója
2009 – 2012.

Sporttelep
A BSE sporttelepe három labdarúgópályából – fıpálya, edzıpálya és „B” kategóriás mőfüves
labdarúgó pálya -, valamint a kiszolgáló helyiségekbıl áll.
2006. évben pályázati támogatással, a Sportpálya Felújítási Program keretében felújítása
került a Bábolnai sportegyesület épületének külsı felülete, valamint a lelátó is.
A sportpályán egy fı szertárost alkalmaz a szakosztály. Ezen kívül társadalmi munkában
intézıi titulusban egy fı segíti a BSE labdarúgó csapatot, ami jelenleg a Megyei I. osztályban
szerepel. A sportpálya gondozására, karbantartására szakemberre lenne szükség.
A nagyközönség számára bármikor térítésmentesen látogatható az edzıpálya, illetve bérleti
díj ellenében a mőfüves pálya. A fıpályán kizárólag az igazolt játékosok sportolhatnak, illetve
elıre egyeztetett sportprogramok kerülhetnek megvalósításra (öregfiúk és utánpótlás
korosztályok labdarúgó mérkızései, stb.).
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Bábolna részvétele sporteseményeken
Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton
A Bécs-Budapest szupermaratonnak évtizedekre visszanyúló hagyományai vannak.
A 2008-as évben a világ 15 országából 130 váltócsapat, 45 egyéni induló futó, 100 kerékpáros
és 10 görkoris indult a 320 kilométer megtételére, amelynek egyik szakasza Bábolnán
keresztül vezet. Hagyománnyá vált már, hogy a résztvevık között kerekesszékes, triciklis és
tandem kerékpáron látássérült sportolók is szerepelnek.
A Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton kísérırendezvényekén, a szupermaraton elıtt egy
héttel 16. alkalommal rendezték meg a fiókmaratont, Bıny, Bana, Bábolna és Nagyigmánd
között. A versenyen összesen 30 váltócsapat, és több egyéni versenyzı vett részt. A
Fiókmaraton elsısorban a tömegsportról és a gyermeksportról szól.
A szupermaratonhoz kapcsolódóan 10. alkalommal rendezték meg a Bıny-Bábolna között
zajló futóversenyt. Azt a versenyt mindig a maratoni futók megérkezése elıtt rendezik, azzal a
mottóval, hogy ık nem országhatárokat, hanem megyehatárokat lépnek át. Célja a futáson
keresztül az egészséges életmód népszerősítése.
Sportdélután
Az általános iskolában rendszeresen szerveznek sportdélutánokat. Ezeken a rendezvényeken
egyéni és csapatsportokban versenyezhetnek a tanulók: kötélmászás, kosárra dobás, dekázás,
hullahopp karikázás, sorversenyek, kidobó versenyek szerepelnek a délutáni programban.
Sakk
16 éve rendszeresen megszervezik Bábolnán a Sakkfesztivált. A sakkozás lehetıségén túl a
verseny vonzerejét több tényezı is befolyásolja: amatır szinten egyedülálló díjazás, a több
mint másfél évtizede kristályosodó lebonyolítási forma, szakszerő lebonyolítás, gyakorlott
versenybírók, kellı propaganda.
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Téli Teremlabdarúgó Kupa
Valamennyi utánpótlás korú korosztály részére kerül megrendezésre a téli teremlabdarúgó
torna, melyre meghívást kapnak a megye utánpótlás klub labdarúgó csapatai. Ugyanígy a
bábolnai csapatok is részt vesznek a meghívott csapatok által rendezett hasonló
rendezvényeken.
Utánpótlás focitorna a mőfüves labdarúgópályán
November

és

labdarúgópályán

december

hónapokban

labdarúgó

bajnokság

valamennyi
kerül

korosztály

részére

megrendezésre.

A

a

mőfüves

rendezvényre

testvértelepülésünk, Hidaskürt csapatát is meghívjuk.
Január, február hónapokban a környezı települések felnıtt csapatai részére kerül kiírásra
labdarúgó torna.
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Bábolna sporthelyzetének SWOT elemzése

Erısségek








Változatos sportolási lehetıségek:
kézilabda, futball, teke stb.;
Változatos, kedvezı természeti
adottságok;
Óvodában és iskolában (tanterven
kívüli) diáksport-nevelés, edzés
biztosítása
(kézilabda,
foci,
lovaglás, úszás);
Sportcsarnok, mőfüves labdarúgó
pálya, tekepálya, sportpálya;
Szakképesítéssel
rendelkezı
testnevelı tanárok, edzık;
Úszásoktatás
lehetıségének
biztosítása;

Gyengeségek







Lehetıségek












városi területek rehabilitációja
során szabadtéri sportrendezvények
bıvülése,
színvonalas
sportesemények,
versenyek
megrendezésének lehetısége;
egészségnevelés propagálása az
oktatásban;
új sportok térhódítása, sportolási
lehetıségek kínálatának bıvülése;
térségi együttmőködés;
országos,
nemzetközi
sportesemények megrendezése;
sportvállalkozásokkal
való
együttmőködés, sportképzés;
a zöldsport, sport turizmushoz
kapcsolódó szolgáltató szektor
erısödése;
a sportcsarnok és sportpálya adta
lehetıségek kihasználása;
sportversenyeken való részvétel;
nemzetközi lovas sportközpont
kialakítása

extrém
sportolási
lehetıségek
infrastruktúrájának
(gördeszka-,
görkorcsolya- és bmx-pálya) hiánya;
uszoda hiánya;
sportinformációs rendszer kialakítása;
fogyatékkal élık sportolási lehetıségei
hiányoznak;
testnevelés csökkenı szerepe az
oktatásban;
vizisportok lehetıségének hiánya;

Veszélyek




támogatások elmaradása;
a meglévı és a jövıben megvalósuló
létesítmények kihasználatlansága;
település lakóinak érdektelensége;

24

Bábolna Város Sportfejlesztési Koncepciója
2009 – 2012.

Bábolna Város középtávú sportkoncepciójának a testneveléssel és sporttal
kapcsolatos feladatai
1. Alapelvek
A Bábolna Város Önkormányzatának sportkoncepcióját az alábbi elvek figyelembevételével
alakítja ki:
-

A sport hagyományosan értékteremtı, közösségformáló szerepet játszik, az egyetemes
magyar kultúra része.

-

Elı kell segíteni, hogy a sport valamennyi társadalmi funkciója (pl. az
egészségmegırzés, személyiségformálás, nevelés, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése,
szabadidı eltöltése, szórakozás és szórakoztatás) megvalósulhasson.

-

A testnevelés és a sport részterületei – az óvodai testneveléstıl a diáksporton át a
lakosság részére szervezett sporteseményekig, egyesületekig – egyaránt fontosak.

-

Elsıbbséget kell biztosítani a diáksportnak, a szabadidı sportoknak.

2. Általános célkitőzések
Az Önkormányzat:
-

Hangsúlyozottan

elıtérbe helyezi

a saját

fenntartású

oktatási

és

nevelési

intézményekben a gyermek korosztály és a tanulóifjúság életkori sajátosságaihoz
igazodó

testnevelési-testedzési

feltételeinek

fejlesztését,

ezzel

együtt

az

egészségkárosodás megelızését, a testi-lelki fejlıdés összhangjának elısegítését.
-

Biztosítja

a

fenntartásban

lévı

sportlétesítmények

üzemeltetési

költségeit,

gondoskodik a biztonságos mőködtetéshez szükséges karbantartásról, felújításról.
-

A vállalt feladat mértékének megfelelı átadott pénzeszközökkel támogatja az
önkormányzati

testnevelési

és

sportfeladatok

végrehajtásában

közremőködı

sportegyesületeket, szervezeteket, intézményeket.
-

Pályázaton

elnyerhetı

pénzeszközökkel

támogatja

a

városban

mőködı,

versenysportban, szabadidısportban és diáksportban feladatokat vállaló szervezeteket,
intézményeket, közösségeket.
3. Önkormányzat által vállalt feladatok
a.) Óvodák vonatkozásában:

-

Óvodák sporteszközökkel való ellátását segíti.
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-

Támogatja a létesítmény udvarán elhelyezett játékok felújítását, ha szükséges, cseréjét.

-

Bevonja

az

óvodát

az

életkori

sajátosságoknak

megfelelı

módon

a

sporttevékenységbe, természetjárásba.
-

A jövıben is támogatja az úszásoktatást (utazás, szervezés).

b.) Nevelési-oktatási intézmények vonatkozásában:
-

Segíti a tornatermek, sportudvarok, sportpályák felszereltségének javítását, a
sportudvarokra távolugrógödrök építését.

-

Támogatja testvérvárosi, iskolai sportkapcsolatokat, cserekapcsolatokat.

-

Támogatja az iskola sportcélú pályázatait (önrész) projektírás.

-

Támogatja a nyári táboroztatást.

c.) Diáksport, szabadidısport vonatkozásában:
-

Támogatja a kerületi diáksport versenyrendszer mőködtetésének költségeit.

-

Támogatja

a

városi

általános

iskola

által

rendezett

kistérségi

szabadidıs

sportrendezvényeket, biztosítja megrendezésük költségeit.
-

Támogatja az iskola sporthagyományait öregbítı rendezvényeket (Pl. Bécs-PozsonyBudapest Maraton, a Maraton szakaszversenyén iskolai szerepvállalás, kiskörzeti
teremlabdarúgó torna rendezését…).

d.) Versenysport vonatkozásában:
-

A Bábolna SE számára- a városi költségvetési rendeletben meghatározott – pénzügyi
támogatást nyújt, melyet negyedéves bontásban átutal az egyesület számlájára.

-

A Bábolna SE labdarúgó szakosztálya számára biztosítja az Önkormányzat
tulajdonában lévı sporttelep használatát.

-

A Bábolna SE nıi kézilabda szakosztálya számára biztosítja az önkormányzat
tulajdonában lévı Városi Sportcsarnok használatát.

-

Bábolna város Önkormányzata közös fejlesztési és felújítási tervet dolgoz ki a
labdarúgó sporttelep felújítására.

-

Bábolna Város Önkormányzata a sportegyesület pályázataihoz – elıre egyeztetett
módon – pályázati önrészt biztosít.

-

Bábolna

Város

Polgármesteri

Hivatala

infrastrukturális,

informatikai

és

humánerıforrás lehetıségeivel támogatja, segíti a sportegyesület mőködését.
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e.) Városi szabadidısport vonatkozásában:
-

Biztosítja az Önkormányzati Sporttelep, Sportcsarnok használatát az intézmények,
szervezetek és a lakosság részére.

-

Elısegíti az egyesületben nem sportoló lakosok sportolási célú bejutását a szabadtéri
és fedett sportlétesítményekbe.
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Bábolna sportkoncepciójának jövıképe
A település sportélete megfelelı alapot tud szolgáltatni a meglévı hagyományokra épülı
sportfejlesztési projekteknek. A városnak, mint minden településnek alapvetı feladata a
lakosság egészségének védelme, ezen belül a megelızı egészségnevelés propagálása,
nevelése, és a lehetıségek biztosításához a sportolás mint megelızı és rehabilitáció
lehetıségének megteremtése.
Bábolna város céljai:
a. a szabadidıs sport lehetıségeinek bıvülése, amelynek révén biztosítható, a stabil és
kiszámítható szabadidı eltöltés, és amely révén elérhetı egy kiegyensúlyozott
társadalmi felelısség megosztás kialakulása;
b. az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely elısegítheti a
tudatos, aktív fiatal társadalom megerısödését. Egy kreatív, önszervezıdésre képes,
kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más
területein is nagy sikerekkel képes helytállni.
c. a lakosság egészségi állapotának javítása;
d. a természeti értékek megırzése és az erıforrások, valamint a környezeti értékek
fennmaradása és fenntartható fejlıdés elvének megfelelı hasznosulása révén elérhetı,
hogy elıdeinktıl kapott természeti táj és épített környezeti értékeink ápolásával és
hasznosításával fejlıdésünk a jövı nemzedékei számára is biztosítsa az egészséges,
biztonságos, tiszta környezet és a fenntartható fejlıdés feltételeit;
Alapvetı fontosságú a horizontális elvek figyelembevétele:
a. a fenntartható fejlıdés érvényesülése, hogy a fejlesztéspolitika ne élje fel a jövı
generációk számára elérhetı természeti, társadalmi és gazdasági erıforrásokat;
b. az esélyegyenlıség biztosítása, beleértve mind a nemek közötti esélyegyenlıséget,
mind a fogyatékossággal élık egyenlı esélyeinek biztosítását;
c. partnerség – a program a régió közintézményi, gazdasági-üzleti és civil szférájának
összefogásával, szoros együttmőködésével, a felismert és elismert egymásra utaltság
szem elıtt tartásával kerül megvalósításra;
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Jövıbeni intézkedések a sport területén
A program hagyományos szerkezető, prioritásokra és a prioritások eléréshez szükséges
intézkedésekre bomlik. Az intézkedések megvalósítását természetesen a társadalmi-gazdasági
környezet változásainak követésével a késıbbiekben konkrét projektekkel is alá lehet
támasztani, hiszen a program megvalósulása során új szereplık érkezhetnek, új helyzetek, új
forrás lehetıségek adódhatnak. A program az alábbi egységekbıl áll:

1. Prioritás – Utánpótlás nevelés
1.1. intézkedés: A labdarugó sport fejlesztése, utánpótlás nevelés
1.2. intézkedés: A kézilabdázás feltételeinek javítása, utánpótlás nevelés
1.3. intézkedés: Tekések utánpótlás nevelése
2. Prioritás – Szabadidısport
2.1. intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése
2.2. intézkedés: Esélyegyenlıség megteremtése és javítása
2.3. intézkedés: Kerékpáros szabadidıs sport feltételeinek javítása
2.4. intézkedés: Testvértelepülési kapcsolatok megerısítése a sport területén is
3. Prioritás – Nevelés, oktatás, diáksport
3.1. intézkedés: A torna sport tantervi fejlesztése
3.2. intézkedés: A lovas sport kereteinek javítása az oktatásban
4. Prioritás – Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
4.1. intézkedés: Tanuszoda építési program
4.2. intézkedés: A szabadidısport fejlesztését célzó szabadidıparkok, játszóterek
fejlesztése
4.3. intézkedés: A termálvízre épülı sportkomplexum létrehozása
4.4. intézkedés: A sportlétesítmények infrastukturális feltételeinek javítása
4.5. intézkedés Nemzetközi lovas sportközpont kialakítása
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1. Prioritás – Utánpótlás nevelés

1.1. intézkedés: A labdarugó sport fejlesztése, utánpótlás nevelés
Sajnos az utánpótlás kérdése felemás helyzetet tükröz. Míg valójában ifjúsági csapat nem
létezik – helyette a serdülık küzdenek a bajnokságban – addig az utánpótlás óvodás kortól
kezdıdıen több mint 60 fıvel képviselteti magát a megye labdarúgó bajnokságában.
Bár a korosztályban lennének megfelelı adottságú fiatalok, többségük mégsem választja
magának a labdarúgást szabadidıs tevékenységként. A tizenhat-tizennyolc évesek nagy
többsége nehezen viseli a kötöttségeket, a fegyelmet és rendszerességet, a megterhelést.
Sajnos a szülık is hibásak ebben, hiszen féltik, óvják gyermekeiket az idıjárás
viszontagságaitól. Egy jó szakember azonban tudja, képes megítélni a gyermekek
tőrıképességét, amin a megfelelı edzésmunka csak javíthat. Emellett a rendszeres, szabad
levegın végzett mozgás, fizikai igénybevétel csak erısíti az immunrendszert, a sportolók
edzettebbé, erısebbé válnak.

1.2. intézkedés: A kézilabdázás feltételeinek javítása, utánpótlás nevelés
A kézilabda sport infrastuktúrája megoldott, hiszen településünk nemzetközi minısítéső
sportcsarnokkal és pályával rendelkezik. Fontos, hogy a csapatunk az eddig elért eredményeit
tartani, javítani tudja. Ebben nagyon fontos szerepe van az utánpótlás nevelésnek, amely
jelenleg még „gyerekcipıben” jár. A felnıtt kézilabdacsapat egyik tagjának vezetésével az
általános iskolás lányok körében elindult a kezdeményezés az utánpótlás nevelés terén.

1.3. intézkedés: Tekések utánpótlás nevelése
Míg máshol arra panaszkodnak a tekések, hogy nehezen állítják ki az utánpótlás
versenyzıket, addig Bábolnán nagyon sok fiatal őzi ezt a sportot. Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hiszen olyan csapatot sikerült kialakítani, amely szép sikereket ér el, öregbítve
ezzel településünk hírnevét. A jövıbeni feladat, hogy a teke továbbra is vonzó sportágat
jelentsen a fiatalok számára. Ehhez szükséges a csapat összetartása, hogy az idısebb
játékosok a fiatalabbakat egyenrangú partnerként kezeljék.
2. Prioritás – Szabadidısport
A település egyik fontos célja, hogy a sport segítségével minél szélesebb rétegeket
mozgósítson, javuljon a lakosság, népesség egészségi állapota. Az egészség megırzése
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érdekében növelni kell a lakosság sportaktivitását. Mindez az egyének számára életminıséget
javító hatással járhat.
A lakosság egészségi állapotának javítása csökkentheti a munkából való kiesést, a
támogatásra szánt kifizetéseket és a gyógyszer vásárlására fordított támogatásokat is.
2.1. intézkedés: A helyi közösségi kapcsolatok fejlesztése
Ezen keresztül cél a szabadidı tartalmas eltöltését lehetıvé tevı közösségi terek kialakítása,
a sport eszközével a baráti, társasági és családon belüli kapcsolatok fejlesztése, tartalmas
családi sportprogramok kínálatának bıvítése. Szükséges továbbá a lakosság fokozottabb
ösztönzése, a szülök bevonása a gyerekek sportprogramjaiba.
2.2. intézkedés: Esélyegyenlıség megteremtése és javítása
Az esélyegyenlıség megteremtése szempontjából a sport jelentıs eszköz. A szociálisan
kedvezıtlen helyzető társadalmi rétegek és tehetséges fiatalok sportolási lehetıségeinek
megteremtése segíthet a többnyire hátrányos egészségi állapotuk javításában.
A fogyatékos emberek társadalmi integrációja szempontjából is kulcsfontosságú, hogy
mindenki számára természetes legyen a fogyatékos személyek sportolása. Ehhez a megfelelı
infrastrukturális feltételek megteremtése és a fogyatékkal élık számára is elérhetı
szolgáltatások megteremtése szükséges.
2.3. intézkedés: Kerékpáros szabadidıs sport feltételeinek javítása
Bábolnán a kerékpározás elısegítése a kerékpárút-hálózat bıvítésével is javítható. A
kerékpárosok

által

frekventált

utakon

a

kerékpározás

biztonságos

feltételeinek

megteremtésével erısíthetı ez a népszerő sportolási lehetıség. Továbbá az iskolások
felkészítése a biztonságos kerékpározásra is javíthatja a kerékpározás feltételeit
Bábolna és térségének országos és regionális (Közép-dunántúli Régió) jelentısége fıként
közlekedés-földrajzi helyzetének köszönhetı. A térség a közlekedés és az idegenforgalom
szempontjából igen frekventált helyen, a Bécs – Gyır – Tatabánya – Budapest útvonal
mentén fekszik, ahol nemzetközi közlekedési folyosók (M1-es autópálya, Duna-víziút,
EuroVelo®) is vezetnek, és országos jelentıségő vonzerık találhatók ezek mentén
(pl: ménesbirtok, történelmi emlékhelyek, világörökség, borvidékek, múzeumok).
A Tata – Gyır között húzódó 8136. számú országos mellékút 6,48 kilométer hosszan szeli át
Bábolnát. Minıségében hiányosságok mutatkoznak, a padkakialakítás nem megfelelı, az út
széle töredezett, felfagyásból adódóan kátyús és nem megfelelıen helyreállított. Az út
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keresztmetszeti lejtése a megengedettnél meredekebb, ami még bizonytalanabbá és
veszélyesebbé teszi a kerékpáros közlekedést.
Bábolna belterületen, a Mészáros utca nyomvonalán a banai lakóterülettıl egészen az
Ötösfogat étteremig kiépített kerékpárúttal rendelkezik. A település központjában 2006. év
nyarán kialakításra került a körforgalom, mellyel közel 0,55 kilométer hosszú kerékpárút is át
lett adva a kerékpáros forgalom számára. A meglévı kerékpárút továbbépítése szükséges 4,8
kilométer - belterületen 1 kilométer - hosszan Nagyigmánd irányába.
A Tata – Gyır között húzódó 8136. számú mellékútra, mely Bábolnát köti össze
Nagyigmánddal, 3 külsıpuszta – Farkaskú-, Kajánd és Ritterpuszta - bevezetı útja főzıdik
fel. Az ott élık ezen az úton érik el Bábolnát a mindennapi élethez tartozó szükségletek
- bevásárlás, egészségügyi ellátás, közügyek intézése, óvodai és az alapfokú oktatás kielégítésére. A pusztákon élı gyerekek kerékpárral járnak iskolába, amit nagyban
veszélyeztet a téli idıjárás, hisz az út szélessége és minısége – gyakran a hóátfúvásokból
eredı hóeltakarítási problémák is hozzájárulva – nem adnak megfelelı teret a kerékpárosok
számára. A diákok mellett a felnıtt korosztály is leginkább kerékpárral közlekedik, hisz
életkörülményeiket tekintve az ott élık nem engedhetik meg maguknak egy gépjármő
fenntartását.
Bábolna már évtizedek óta, mint nagyközség kiemelkedıen rendezett, tiszta és fejlett
településnek számított. Mikor 2003-ban elnyerte a városi címet, ez a fejlıdés még
dinamikusabb lett, hisz a városi rang nemcsak nevében jelentıs, de a település fejlıdésére is
meghatározó jelentıségő.
2002-ben, a város dél-keleti településrészén került kialakításra a fejlesztés lehetıségeként a
közel 50 hektáros ipari terület, amely 2006-ban megkapta az Ipari Parki besorolást.
Az ingázás tekintetében a Nagyigmándi Burgert Róbert Ipari Park is vonzza a térség
munkavállalóit, így akik nem tudnak Bábolnán munkát vállalni, azok az 5 kilométerre fekvı
Ipari Parkba települt vállalatoknál kerestek munkát, az átjárók száma meghaladja a 30 fıt.
Az ingázók között, fıként a fizikai munkások kerékpárral közelítik meg a munkahelyüket
mind Nagyigmándról Bábolnára, mind Bábolnáról Nagyigmándra.
Az elmúlt évtizedekben kialakultak az egyes településeken belüli, helyi majd az egyes
országokat behálózó regionális kerékpárutak, napjainkra pedig az országhatárokat átlépve
kontinentális léptékő útvonalak körvonalai bontakoznak ki. A napi kerékpáros közlekedésre
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alkalmas belterületi kerékpárút/kerékpársáv kezd egyre inkább turisztikai szerepet is
betölteni, és a településeken kívül az idegenforgalmi célú fejlesztés is meghatározó.
A térség földrajzi adottságai kedvezıek a kerékpáron közlekedéshez, mivel alacsony a
szintkülönbség, inkább sík táj jellemzi. Elımozdítja a fıútvonalaktól távolabb esı
települések megismerését, a falusi turizmus fejlıdését. Lehetıségeket képezhet bıvebb
turisztikai szolgáltatásokra, ami ösztönözheti a kerékpározástól megfáradt turistákat a
szolgáltatások igénybevételére pihenésképpen. Mindezeken túl talán a legfontosabb
szempont az egészséges életmód gyakorlása kora tavasztól késı ıszig, ami a turisztikai
szezon bıvítését eredményezi és a környezet-tudatos életszemléletet erısíti.
Bábolna olyan várossá kíván válni, ahol a kerékpárral közlekedıket biztonságos közlekedési
és színvonalas infrastruktúra várja, ahol a kerékpározás prioritást élvez és a kerékpározással
kapcsolatos innovatív, gyakorlati ötletek megvalósulnak, valamint ahol törekednek a
kerékpáros infrastruktúra (pl: utak, kiszolgáló létesítmények stb.) megteremtésére. A
település meg kívánja teremteni a kerékpározás lehetıségeit a biztonságos közlekedés, az
egészségvédelem, a turizmus szempontjából egyaránt, és ösztönözni kívánja a lakosságot a
kerékpáros közlekedésben való részarány növelésére.
A Bábolna - Nagyigmánd közötti kerékpárút kivitelezésére szintén pályázati forrásra lesz
szükség.
Kerékpárutak kiépítése szükséges még a várostól északi irányba Ács város, valamint az
autópálya mellett létrehozott pihenık és ipari területek; déli irányban a szabadidı eltöltést,
pihenést és horgászási lehetıséget szolgáló Ölbıi-tó; keleti irányban Bana község, onnan
pedig Gyır városának biztonságos megközelítése érdekében.

2.4. intézkedés: Testvértelepülési kapcsolatok megerısítése a sport területén is
Testvértelepülési kapcsolatainkat a sport területén is igyekszünk fenntartani, megerısíteni.
Az öregfiúk labdarúgócsapatát régi kapcsolat főzi a hidaskürti öregfiúkhoz, hiszen évente
egy alkalommal összecsap a két gárda hol Hidaskürtön, hol Bábolnán. Sajnos egy-két évben
kimaradt ez a találkozó, de újra feléledni látszik ez a sportbarátság.

3. Prioritás – Nevelés, oktatás, diáksport
A sportnak, mint életünk részének a kialakítása az oktatás vonalán érhetı el, hiszen az ehhez
szükséges szellemiségnek a kialakítása itt érhetı el a legsikeresebben. A sport fontosságára
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való nevelést már óvodás korban el kell kezdeni, és az általános iskolában is folytatni
szükséges a szülök együttes bevonásával, jó példa mutatásával.
Az óvodában és iskolában hosszú távon el kell érni, hogy a mindennapos testnevelés és
testmozgás, valamint ezek infrastrukturális és szakmai feltételei rendelkezésre álljanak.
Sajnálatos tény, hogy a diákok nagy része csupán a testnevelés órákon végez rendszeres
testmozgást, ezért szükséges, hogy a tanóra keretében az életen át tartó sporttevékenység
igénye kialakuljon, azaz a fiatalok szeressék meg a sportot és tudatosuljon az egészséges
életmód fontossága bennük.
3.1. intézkedés: A torna sport tantervi fejlesztése
Az intézkedés célja a torna területén a gyerekek érdeklıdését felkelteni a sport iránt,
megszerettetni a mozgást, és kialakítani annak igényét.
Javaslat a mindennapos testedzés programjának megvalósításához
Tanórai tevékenység
Alsó tagozaton 3 óra/hét
Testnevelés óra felsı tagozaton 2,5
óra/hét

Tanórán kívüli tevékenység
Tömegsport alsóban
5 óra / hét,
felsıben 8 óra/hét
Napközis foglalkozás
heti 2 óra
Úszásoktatás, kondícionáló úszás
heti egy alkalommal

Kinek a részére?
3-4 osztályosoknak
5-8. osztályosoknak
1-4. osztály napközisek
Önköltséges áron 360 Ft/hó/fı
35 fı részére

Milyen tevékenységet lehetne felvállalni?
A testnevelés órákból, legalább 1-4 osztály 4 óra/hét, 5-8. osztály 3,5 óra/hét lenne
szükséges.
A tömegsportból legalább1-4 osztály 5 óra/hét, 5-8 osztály 8 óra/hét. lenne szükséges
1. Az állóképesség javításához javaslat: elsı szünet 10 perc, második szünet 10 perc, a
harmadik óra után 20 perces sportszünet bevezetése, ami heti 2 órát jelentene.
2. Testnevelés tagozat létrehozásával jelentısen javulna a mindennapos testedzés
helyzete.
A feltételek adottak:
- a sportudvar, sportpálya
- sportcsarnok
- mőfüves pálya
- tervezett uszoda.
3.2. intézkedés: A lovas sport kereteinek javítása az oktatásban
Heti rendszerességgel mőködik egy kezdı lovasok, diákok, óvodások számára szervezett
lovas oktatási program, ezzel is népszerősítve a lovas sportokat, az ifjúság egészségre való
34

Bábolna Város Sportfejlesztési Koncepciója
2009-2012.

nevelését. Fontos szerepe van az utánpótlás nevelésben is, mivel az építı jellegő munkát az
alapokon kell kezdeni. A Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. szervezésben folytatódnak azok
a hagyományokhoz hő rendezvények, bemutatók, programok, melyek egyúttal ápolják a
tradíciókat, és közelebb hozzák egymáshoz a lóbarát közösségeket.
A nemzetközi lovas sport központ kialakítása továbbra is megvalósítandó célként szerepel,
amely nemcsak a lovas sportok népszerősítését, hanem a turisztika területén is jelentıs
fellendülést eredményezhet Bábolnának és térségének.
4. Prioritás – Kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés
A településen található sportlétesítmények korszerősítése és akadálymentesítése kiemelten
kezelendı feladat. A tervezett fejlesztéseknél egy tudatos beruházási politikával alkalmassá
kell tenni a várost az adottságokhoz illeszkedı sportágakban versenyek megrendezésére,
amellyel egyben a lakosság sportolási lehetıségeinek körét is növelni lehet.
4.1. intézkedés: Tanuszoda építési program
A város és a környezı településen élık egészséges életmód gyakorlásának biztosítására és a
sportolási lehetıségek bıvítésére a Sportcsarnok mellett egy uszodaépület kialakításával a
diákok tanrendi úszásoktatását, valamint a délutáni – esti idıszakban a lakosság sportolási
igényeit lehetne megoldani.
Az épület felépítésével a Bábolnai Általános Iskola mellett egy sportkomplexum kerülne
kialakításra, ami magas színvonalon szolgálhatná mind városunk, mind a környezı
települések lakosságának szabadidıs és versenysport gyakorlását.
Jelenleg csak Gyırben – 30 km – és Komáromban – 25 km - van lehetıség vízi-sportolásra.
A tanuszodát is tartalmazó sportkomplexum az Arany János utca és a Deák Ferenc utca által
lehatárolt területen kerülhetne felépítésre, jellegét tekintve összközmőves „zöldmezıs”
beruházás keretén belül épül. Az épület tervei elkészültek, amely tervek egy nettó 1278, 42
m2 + terasz 49, 65 m2. alapterülető komplexumot tartalmaznak.
A tervezett tanuszoda épülete kétszintes, „L” alakú, fı funkcióból adódóan egyszerő
tömegalakítású, részleteiben mégis igényes architektúrájú középület. Elegáns, mikrobordás
elemekkel burkolt markáns tömegét nagyobb üvegfelületek, illetve fa burkolópanelek
tagolják. A tervezett épületbe a funkcióból eredıen nagy igénybevételnek ellenálló, korszerő
anyagok kerülnének

beépítésre. Az épület megvalósításánál lehetıség nyílik az

ütemezhetıségre.
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A tanuszoda megközelítése a Deák Ferenc utca felıl történne. Belépve az épületbe, az
elosztó-pihenı funkciót ellátó elıtérben találjuk magunkat. Innen közelíthetık meg a
félszinttel eltolt squashpályák és az öltözık, valamint a központi pihenıtér. Itt található a
lépcsı is, amely vertikális kapcsolatot lát el az egyes emeletek között. Az öltözıkön keresztül
jutunk a „nedves közlekedı” zónába, ahonnan az uszodatér, illetve ezen keresztül a szauna és
az úszómester-fülke nyílik. A tanuszoda kétszintes terével vizuális kapcsolatban van az
emeleti fittnesterem, illetve közvetlen kapcsolatban az épület mögötti terasz.
A pince az épületbıl és egy külsı fedett lépcsın keresztül közelíthetı meg. A külsı lépcsınél
lehetıség van nagyobb tárgyak leengedésére is. A pincében kapott helyet a víz- és
épületgépészet, valamint a kazán.
A helyszínen biztosítható a gépkocsik elhelyezése. Az objektum gépjármő kiszolgálását a
Deák Ferenc utcáról lehetne megoldani. A burkolt felületre hulló csapadékvíz elvezetését az
újonnan tervezett rácsos lineáris folyókán keresztül fogjuk biztosítani befogadóra kötve. Tájés természetvédelmi beavatkozás nem szükséges.
A meglévı Bábolnai Sportcsarnok és a tervezett tanuszoda épülete mellett kaphatna helyet az
extrém sportolók részére egy összetett kerékpár-görkorcsolya-gördeszka-pálya, valamint egy
fedett (légbuborékos) teniszpálya, mellyel így a tér egy komplex sportcentrummá bıvülne.

4.2. intézkedés: A szabadidısport fejlesztését célzó szabadidıparkok, játszóterek
fejlesztése
A Polgármesteri Hivatal és a Napközi között tervezett többgenerációs, aktív szabadidı
eltöltésére alkalmas park felszereltsége elsısorban a hagyományos játszótér használatot
célozza, de az egyéb szabadtéri létesítmények a felnıtt korosztály igényeinek is megfelelnek.
Az önkormányzat 2008-ban a terület rendezésére pályázatot nyújtott be, amely pályázat
sikeresnek bizonyult, így ebben az évben a kivitelezésre is sor kerül. A projekt célja parkoló
és park (pihenıkert), valamint egy többgenerációs aktív szabadidı eltöltésére alkalmas
közcélú tér kialakítása. A Polgármesteri Hivatal épülete mögötti napközi udvaron lévı
játszóeszközök elavultak, balesetveszélyesek nem felelnek meg az elıírásoknak ezért ezek
cseréje elengedhetetlen. A legtöbb játszóeszköz már leszerelésre, selejtezésre került. A
projekt

megvalósításával

kerítéssel

körbevett,

az

EU

elıírásoknak

megfelelı

játszóeszközökkel felszerelt közösségi tér alakul ki, ahol minden korosztály megtalálhatja a
számára megfelelı aktív szabadidı eltöltésének módját
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4.3. intézkedés: A termálvízre épülı sportkomplexum létrehozása
A legfontosabb természeti kincs Bábolna tekintetében az a két melegviző hévízkút
(40 °C, illetve 51 °C minısített hımérsékletőek), melyeket 1983-ban a Lobkowicz-erdıben
tártak fel. A kutak 2006. óta az Önkormányzat tulajdonában vannak, az egyik minısített
gyógyvizet, a másik termálkarsztvizet szolgáltat.
1991-ben a Népjóléti Minisztérium a K-52 kútkataszteri számú I. hévízkútra – külsı
/fürdıvízkénti/ alkalmazásban - az elismert ásványvíz, míg 1992-ben a K-53 kútkataszteri
számú II. hévízkútra – külsı /fürdıvízkénti/ alkalmazásban – a gyógyvíz megnevezés
használatát engedélyezte.
A természeti értékek jelenlétébıl származó elınyök kiaknázására a legoptimálisabb
megoldás egy termálcentrum kialakítása lehetne.
Az elképzelések szerinti fürdıkomplexum egy 40 ezer nm-es területen elhelyezkedı nyitott
és fedett strand medencékkel, homokos parttal, strandröplabda pályával, valamint kihelyezett
nyugágyakkal.
A komplexum részét képeznék a felnıttek és gyerekek számára tervezett élmény- és
fürdımedencék, csúszdák, valamint egy többé-kevésbé elszeparált Spa, rekreációs-wellness
részleg, szaunákkal, pezsgıfürdıvel, egyéb relaxációs szolgáltatásokkal. Emellett a
létesítményen belül helyet kap egy speciális egység, a búvárközpont, ahol a nagyobb
vízmélység lehetıvé teszi a búvárkodást mind az amatırök, mind a profik számára.
A búvárközpont lehetıséget adna Magyarországon egyedülálló módon, egész éves
professzionális búvároktatásra, felszerelés bérlésére, de az amatırök számára oktatóval
történı egyszeri merülésre vagy csak sima „snorkeling”-re.
A fedett létesítményhez kapcsolódhatna egy egész évben üzemelı, nyitott területen
elhelyezkedı külsı melegvizes medence a hozzátartozó zöldterülettel.
A komplexumhoz kapcsolódna egy sportközpont a következı szolgáltatásokkal:
- fedett teniszpályák
- squash-pályák
- 6-8 állásos Bowlingpálya
- Fitness-terem
- Focipályák sátorfedéssel.
A terület alkalmas lenne szabadtéri tömegsportprogramok lebonyolítására is.
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A komplexum speciális látnivalója közé tartozna a bábolnai hagyományokra épülı lovas
park, mely nemcsak Magyarország legnagyobb folyamatos lovas folklórprogramját jelenti,
de minden érdeklıdı és turista számára lehetıséget ad a lovassportok (kocsivezetés, terep- és
túralovaglás, stb.) valamelyikének kipróbálására.

4.4. intézkedés: A sportlétesítmények infrastukturális feltételeinek javítása
A település sportlétesítményeinek állapota általánosságban jónak mondható. Településünk
olyan adottságokkal rendelkezik sportlétesítményi-ellátottság vonatkozásában, amellyel sok,
nálunk jóval nagyobb város sem büszkélkedhet.
A létesítmények folyamatos felújítása elengedhetetlen feladat. Ez szükséges azért, hogy a
létesítmények élettartamát megnöveljük, eredeti mőszaki állapotukat közelítıleg megtartsuk,
illetve az elvégzett munkálatok következtében a sportlétesítmények használatának feltételei
jelentısen javuljanak. A felújítási, karbantartási munkálatokkal javul az épületek és
létesítmények üzembiztonsága, használhatósága és gazdaságossága.
Az önkormányzat sportlétesítményei állapotának fenntartása és javítása érdekében saját
forrásból és pályázati lehetıségek felhasználásával teremti meg az anyagi feltételeket.
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévı sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok
alapfunkciójának

megtartása,

üzemeltetésük

biztosítása,

az

üzemeltetés

rendjének

szabályozása, a fedett és szabadtéri sportlétesítmények állagának fenntartása, lehetıségek
szerinti fejlesztése.
A Bábolnai Szabadidıközpont épülete 2006-ban került az önkormányzat tulajdonába, addig a
Bábolna Mezıgazdasági Kombinát, késıbb Bábolna Rt. majd Zrt. tulajdona volt.
Az épületben található 4 állásos tekepálya felújítása és karbantartása folyamatos feladatot
jelentett és jelent.
2005-ben felújításra került a pálya szerkezete, a bábuállások, a kijelzı berendezés.
Tekecsapatunk a 2007/2008-as évadban az NB III-as csoportból felkerült az NB II-be. Ennek
következtében komoly elıkészületekre volt ahhoz szükség, hogy a tekepálya színvonala
megfeleljen az NB II-es követelményeknek.
Szinte teljesen felújították a pályát, új bábukat szereztek be, megtörtént a bábuállások
burkolatcseréje, új golyókat vásároltak, kijavították a pályatestet, valamint festésre került sor.
Mindezek eredményeként a pálya I. osztályú minısítést kapott.
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Jelenleg a pálya minden követelménynek megfelel, amelyet a magasabb osztályban való
szereplésünk megkövetel. A folyamatos karbantartás a jövıben is szükséges lesz.
Szintén a Szabadidıközpont épületében található az önkormányzat által 2005-ben kialakított
kondicionáló terem. Kialakításakor nemcsak gépek, berendezések beszerzésére került sor,
hanem felújításra kerültek a létesítményhez kapcsolódó mosdó, zuhanyozó és öltözı
helyiségek is.
2002-ben került átadásra a városi sportcsarnok épülete, amely egy nyaktaggal közvetlenül
kapcsolódik az általános iskola épületéhez. A csarnok nemzetközi minısítéső küzdıtere
többféle sportnak teremti meg a lehetıségét, úgy mint a teremfoci, kézilabda, röplabda,
kosárlabda, tenisz sportoknak. A sportcsarnok a Bábolna Városi Könyvtár, Mővelıdési és
Sportközpont intézményének keretei között üzemel.
A rendszeres karbantartási, egészségügyi festési feladatokon felül minden évben akadnak
kisebb-nagyobb kijavítandó hibák, felújításra szoruló részek az épületben.
Az átadás óta több alkalommal jelentkeztek problémák a valószínőleg nem szakszerően
lejárólapozott felületeken, amelyeket az önkormányzat saját költségén minden alkalommal
kijavíttatott, felújíttatott.
2008-ban beszerzésre került egy eredményjelzı készülék, amely már régóta nem titkolt
szándék volt, azonban a folyamatos karbantartás és felújítási munkálatok sürgıssége miatt ez
rendszeresen elmaradt. A folyamatos szervezıi és rendezıi tevékenységnek köszönhetıen
azonban sikerült olyan anyagi tartalékot képezni, amibıl megvalósulhatott a beszerzés.
Az eredményjelzı készülék alkalmas kézilabda, teremfoci, röplabda, birkózás, boksz, judo,
tenisz, tollaslabda, asztalitenisz, kosárlabda mérkızések eredményeinek kijelzésére.
A nyári szünetben felújításra, karbantartásra került a csarnok világítási rendszere. Egy helyi
vállalkozó segítségével, aki a feladat megoldása érdekében saját beruházásában vásárolt egy
mobil állványzatot, az összes felülvilágító karbantartása megtörtént. A vizsgálat már nagyon
idıszerő volt, több fényforrás elhasználódott, illetve valamennyi lámpatest rögzítı csavarjait
meg kellett húzni.
A Bábolnai Sportegyesület (BSE) 1924-ben Bábolnai Testnevelı Kör néven alakult meg. A
’60-as évek elején új Sporttelep épült két füves, bajnoki mérkızések lebonyolítására
alkalmas hitelesített küzdıtérrel, kézilabda- és teniszpályával. A versenypálya egyik oldalán
400 nézı számára betonlelátó, a másik oldalán 200 nézı részére mobil lelátó készült.
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Az egyesület célja, hogy minél több fiatal találja meg helyét a sport területén, valamint hogy
vonzóvá tegye a sporteseményeket a település és a környék lakói számára.
A Sporttelep Bábolna Város Önkormányzat tulajdonában van, felújítás, korszerősítése
folyamatos feladatot jelent.
A labdarúgó szakosztály a folyamatosan megújuló sporttelepen, szép környezetben és
kultúrált körülmények között végzi munkáját.
A ’60-as években épület kézilabda és teniszpálya mára megszőnt, helyére 2005-ben a Bozsik
program keretében egy 46,00 x 72,00 méter nagyságú, „B” kategóriás mőfüves
labdarúgópálya épült. A mőfüves pályát korszerő világítással is ellátták, így lehetıség nyílik
esti edzések megrendezésére is.
Egy helyi vállalkozónak köszönhetıen igényes, kultúrált körülmények közt üzemelı büfé
mőködik a sporttelepen, amely az edzéseken kívüli idıben is sok fiatalt vonz.
A sporttelep kiszolgáló épületének és lelátójának felújítását 2006-ban kezdte meg az
önkormányzat. Ebben az évben pályázati forrásból megújult az öltözı épület külsı
megjelenése, kicserélték a homlokzati nyílászárókat, megtörtént a homlokzat javítása,
szigetelése és színezése, a lelátó újra betonozása, új ülıhelyek kerültek kialakításra, valamint
az épület laposteteje csapadékvíz elleni szigetelést kapott.

Sporttelep a 2006-os felújítás elıtt
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Sporttelep a 2006-os felújítás után
Ugyanebben az évben megkezdıdött a sportpályát körülvevı kerítés szakaszos kicserélése is.
Az elsı ütemben 46 méter hosszan lettek kicserélve a kerítés elemek, továbbá egy-egy kis és
nagy kapu került beépítésre.
A Sportegyesület labdarúgó szakosztálya jelenleg 8 csapattal, mintegy 107 fıvel mőködik.
Az edzések alkalmával egyszerre mintegy 20-30 fı veszi igénybe az épületet.
Az épületben jelenleg a következı helyiségek találhatók:
1. hazai öltözı + zuhanyzó
2. vendégöltözı + zuhanyzó
3. ifi öltözı + zuhanyzó
4. folyosó
5. közlekedı
6. mosóhelyiség
7. wc
8. játékvezetıi öltözı + zuhanyzó
9. szertár
A kiszolgáló épület belsı elrendezése, jelenlegi állapota sok kívánni valót hagy maga után.
Az öltözı helyiségek száma és elrendezése kevésnek bizonyul egy-egy edzés vagy mérkızés
alkalmával. A labdarúgó mérkızések során a hazai csapat minden tagja, az ifik és a felnıtt
csapat is egy öltözı helyiségben készül a mérkızésre, míg a vendég csapat részére szőkösen,
de biztosítani lehet a két csapat elkülönített öltözködését.
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A mosdó és zuhanyozó helyiségek korszerőtlenek, számuk kevés, a higiéniás körülmények a
leggondosabb takarítás és fertıtlenítés ellenére sem kielégítık.

A játékvezetık elhelyezése sem megoldott, a mérkızések alkalmával az irodának használt
helyiség alakul át bírói öltözıvé, ahol a „szekrényben” elhelyezett zuhanyozóban van
lehetıség mosakodásra.
A szertár helyiség mára kinıtte magát, jelenleg a játékosok mezeit, ruháit és néhány eszközt
tudnak a helyiségben tárolni, az egyéb sporteszközöket az épület folyosóján tárolják.
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Az

épület

villamos

berendezései

elavultak

és

balesetveszélyesek,

érintésvédelmi

szempontból jelentıs hiányosságokat mutatnak. A meglévı főtési rendszer korszerősítése is a
jövı feladata.

A labdarúgó mérkızések során legalább négy, egymástól elkülönített öltözı helyiségre lenne
szükséges, két öltözı a felnıtt csapatok, két öltözı az ifi csapatok részére.
Az épület bıvítésével és a meglévı rész kismértékő átalakításával megoldható lenne a
játékvezetık külön zuhanyzóval ellátott öltözı helyiségének kialakítása, a sportvezetıség
részére egy iroda helyiség létrehozására, valamint egy olyan szertár helyiség kialakítására,
ahol mind a sportszerek, mind a sportfelszerelések rendezett tárolása is megoldott lenne.
A Sportegyesület és az önkormányzat közösen tervet dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy
milyen módon lehetne megoldani a jelenlegi helyhiányos problémákat, valamint a meglévı
részek felújítását. Tervet készíttetünk az épület bıvítésére és felújítására vonatkozóan. A
felújítás keretében a belsı válaszfalak kisebb átalakításával kialakítható lenne a játékvezetık
részére egy külön öltözı-mosdó helyiség, valamint egy akadálymentes mosdó helyiség.
Felbontásra kerülnének a járófelületek meglévı burkolatai és a falburkolatok (csempe)
helyette mázas kerámia burkolólapok kerülnek lerakásra. A falak diszperziós festést kapnak.

43

Bábolna Város Sportfejlesztési Koncepciója
2009-2012.

A belsı vízvezeték hálózat és villamos hálózat átszerelésre kerül. Új mosdó, zuhanyozó és
wc berendezések, valamint lapradiátorok elhelyezésére kerül sor.
Amennyiben anyagi lehetıségeink a továbbiakban a bıvítést is lehetıvé teszik, a következı
munkálatokra kerül sor:
A bıvítés után kialakuló helyiségek:
1. felnıtt öltözı
2. ifi öltözı
3. ifi öltözı
4. folyosó
5. közlekedı
6. mosdó
7. wc
8. wc
9. zuhanyozó
10. szertár
11. iroda
12. közlekedı
13. akadálymentes mosdó
14. bírói öltözı
15. bírói wc
16. wc
17. mosóhelyiség
18. vendég ifi öltözı
19. folyosó
20. közlekedı
21. vendég felnıtt öltözı
22. mosdó-zuhanyozó
Az épület bıvítése és átalakítása során az épület észak-nyugati bıvítésével egy összekötı
folyosóról nyílóan három új öltözı helyiség kerül kialakításra. Az új öltözıkhöz
kapcsolódóan új vizesblokk (mosdók, zuhanyozó, wc) is kialakul. A régi öltözı helyiségbıl
egy nagyobb szertár helyiség alakítható ki, ahol mind a játékosok ruházata, mind a
felszerelések tárolása megoldott lenne. A régi „hazai” öltözı helyiség elıterének
leválasztásával kialakítható lenne egy iroda a sportvezetıség számára.
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A három öltözı helyiség kialakításával a vendég csapat felnıtt és ifi csapatának elkülönített
elhelyezése is megoldódna.
A labdarúgó sportágon belül Bábolnán azzal is büszkélkedhetünk, hogy a tavalyi
esztendıben néhány lelkes labdarúgást kedvelı hölgy kezdeményezésére létrejött a
lánycsapatunk is. Az átalakítási munkálatokkal olyan körülmények teremthetık, amelyekkel
a lányoknak is külön öltözı és zuhanyozási lehetıségei lesznek.
4.5. intézkedés: Nemzetközi lovas sportközpont kialakítása
Az Arab Ménes fı profilja továbbra is a génmegırzés és lótenyésztés, s ezt a versenyzéssel
nagyon nehéz összehangolni, fıleg finanszírozási nehézségek miatt.
Heti rendszerességgel mőködik egy kezdı lovasok, diákok, óvodások számára szervezett
lovas oktatási program, ezzel is népszerősítve a lovas sportokat, az ifjúság egészségre való
nevelését. Fontos szerepe van az utánpótlás nevelésben is, mivel az építı jellegő munkát az
alapokon kell kezdeni.
Megvalósítandó célként szerepel egy nemzetközi lovas sport központ kialakítása, amely
nemcsak a lovas sportok népszerősítését, hanem a turisztika területén is jelentıs fellendülést
eredményezhet Bábolnának és térségének.
A Nyugat-Magyarországi Egyetem és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. közösen
vizsgálta az elméleti és gyakorlati képzés összekapcsolásának lehetıségét, amely
demonstrációk, rendezvények nagy terének és elıadótermek, csoportszobák, mőhelyek
vizuális és tényleges érintkezését tételezi fel. A tervezett létesítményben elıadótermek,
mőhelyek, demonstrációs tér, kutatószobák, csoportszobák kapnának helyet.
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A Bábolnai Sportegyesület gazdálkodása, támogatása

Az elmúlt tíz-tizenöt évben kezdıdött, és napjainkban egyre jobban érzékelhetı változások,
az állam szerepvállalásának csökkenése, az állami tulajdonú, úgynevezett báziscégek
megszőnése, tıkeerıs szponzorok hiánya és az anyagi gondok egyaránt éreztetik hatásukat a
magyar sportéletben. A sport korábbi nagy „mecénásai” – állami vállalatok, szövetkezetek –
jó része tönkrement, vagy átalakult magántársasággá, így sporttámogató tevékenységük
megszőnt. Az új cégek, „multik” kevés kivételtıl eltekintve nem mutattak hajlandóságot a
testkultúra szponzorálására. Fentiek településünk sportéletében is éreztetik hatásukat.
A finanszírozás szempontjából megállapítható, hogy a hosszú távon az állam és az
önkormányzatok számára az a legcélszerőbb megoldás, ha a sportlétesítményeket
vállalkozások üzemeltetik és fejlesztik, ezáltal nem az állami szférának kell elıteremteni a
mőködési költségeket, sıt a bevételekbıl adók formájában még részesülhetnek is.
Az önkormányzat kiemelkedıen fontosnak tartja egy település életében a sport szerepét,
helyi sportegyesület meglétét, ezért annak anyagi támogatását is kiemelt fontossággal kezeli.
Bábolna város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy településünkön a
lehetı legjobb körülmények között sportolhassanak a település lakói. Éppen ezért mőfüves
pályát építettünk pályázati támogatással, a sportcsarnok egész évben 100 %-os
kihasználtsággal üzemel, a négysávos tekepályánk is megfelel a követelményeknek. Az
önkormányzat fontosnak tartja az utánpótlás nevelés kérdését és annak támogatását is, hogy a
Bábolnai Sportegyesületben lehetıség szerint bábolnai, illetve Bábolna környéki fiatalok
sportoljanak. Bábolna csak közel négyezer lelkes „kisváros” azonban sport tekintetében
felveheti a versenyt a nálunk sokkal nagyobb lakosságszámú településekkel is.
Négy éve alakult meg településünkön a Pannon Kapocs Alapítvány, amelynek alapítói
bábolnai magánszemélyek voltak. Nem titkolt céljuk az volt, hogy a település ifjú focistáinak
fejlıdése érdekében akartak tenni. Ennek érdekében pénzt győjtöttek megfelelı felszerelések
beszerzésére,

úgynevezett

„Gyeptégla-jegyek”

kibocsátásával,

amelyeket

bárki

megvásárolhatott. Az akció eredményeként annyi pénz győlt össze, amelybıl a komplett
felszerelést – sportszárat, rövid nadrágot, mezt, melegítıt, széldzsekit, sapkát, sporttáskát,
pólót kaptak a gyerekek.

46

Bábolna Város Sportfejlesztési Koncepciója
2009-2012.

A lelkes sportbarátoknak köszönhetıen mindig újabb és újabb ötleteik támadnak, amellyel
elıbbre tudják mozdítani Bábolna sportját, sportéletét. Ilyen a Sportbál megszervezése,
amellyel anyagilag tudták támogatni a Bábolnai Sportegyesület szakosztályainak helyzetét.
A Sportegyesület hozzávetılegesen 12 millió forintból gazdálkodik, amelybıl 8 millió forint
az önkormányzattól érkezik hozzájuk. Mintegy 9,5 millió forintot fordítanak a labdarúgó
szakosztály mőködésére, ahol hét csapat mőködik az egyesületen belüli legnagyobb
létszámmal.
A tekecsapat eredményeihez képest támogatottsága alulmarad, amelyet a jövıben a
sportegyesület igyekszik kompenzálni.
Az egyesület kasszáját igyekeznek kiegészíteni szponzori pénzekbıl is, azonban ismerve a
bábolnai cégek, vállalkozások jelenlegi helyzetét sajnos ezek a források mára nagyon
beszőkültek.
Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos kötelezı és vállalt feladatainak végrehajtását
költségvetésébıl finanszírozza, melynek mértékét az éves költségvetési rendeletben állapítja
meg. A sportfeladatok támogatására elnyerhetı pályázatokhoz szükséges önrészt a
mindenkori éves költségvetési rendelete szerint biztosítja.
A sportszervezetek támogatása pénzben és természetben történhet. A természetbeni
támogatás lehet pálya vagy teremhasználati díj átvállalása, közüzemi díjak részben, vagy
egészben történı kiegyenlítése, utazási költségek térítése.

Záradék
Bábolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Bábolna Város Önkormányzata 20092012- közötti idıszakra szóló Sportfejlesztési Koncepcióját a ……/2009. (IV. 23.) számú
határozatával elfogadta.
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Bábolna Város Sportirányítása
Bábolna Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete

Polgármester
Alpolgármester

Bizottságok
Jegyzı
Idegenforgalmi,
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi
Bizottság

Egészségügyi és
Szociális
Bizottság

Kulturális és
Sportbizottság

Pénzügyi
Bizottság

Aljegyzı
Polgármesteri
Hivatal irodái,
osztályai

Kistérségi
együttmőködés:
önkormányzatok,
sportszövetségek,
média, oktatásinevelési
intézmények
Megyei
együttmőködés:
önkormányzatok,
sportszövetségek,
média

Országos
együttmőködés:
országgyőlés
ifjúsági és
sportbizottsága,
országos
sportszövetségek,
média,
alapítványok
Nemzetközi
együttmőködés:
testvérkapcsolato
k, ösztöndíjak,
alapítványok

Sportegyesületek

Sportlétesítmények

Bábolna SE
Labdarúgás
Kézilabda
Teke
Lovas sport

Tekepálya
Sportcsarnok
Konditerem
Labdarúgó pálya
Mőfüves pálya

Kisbábolna Lovas
Klub

Tervezett:
Uszoda
Görkorcsolya,
gördeszka pálya






Szabadidısport

Lovaglás
Horgászás
Kirándulás
Kerékpár
Kosárlabda
Asztalitenisz
Aerobic
Vadászat

Oktatási-nevelési
intézmények

Bábolna Városi Óvoda
és Bölcsıde
Bábolnai Általános
Iskola
Pettkó-Szandtner Tibor
Lovaskollégium és
Szakiskola
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Bábolnai Sportegyesület

ELNÖK

ELNÖKSÉG

Labdarúgó szakosztály

Felnıtt csapat

Kézilabda szakosztály

Felnıtt csapat

Ifjúsági csapat

Teke szakosztály

Lovas szakosztály

Felnıtt csapat
Utánpótlás csapat

Serdülı csapat
Elıkészítı csapat

Utánpótlás nevelés

NUPI program
keretében 3 csapat
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