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1. Bevezető 

Az Európai Sport Charta szerint: „Sport minden olyan fizikai 

tevékenység, amely esetenként vagy szervezett formában a fizikai és 

szellemi erőnlét fejlesztését szolgálja, társadalmi kapcsolatok 

teremtése vagy különböző szintű versenyeken elérendő eredmények 

céljából.” 

 

A sport a magyar kultúra fontos és megkerülhetetlen része, a magyar 

emberek sportszeretete a versenysportban, valamint a szabadidősport 

területén is megmutatkozik. A sport fontos értékekkel, hasznos 

tudással, tapasztalattal látja el az aktív polgárokat, mely a 

társadalmunk hasznára is válik. A sport kiemelt figyelmet kap a 

mindenkori magyar kormány terveiben is. 
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A sportról szóló a 2004. évi I. törvény is kiemelten foglalkozik, 

továbbá feladatokat szab ki a sport és az önkormányzatok 

kapcsolatában. 

 

Magyarország Alaptörvényének 70/D §. (1) bekezdése alkotmányos jogként 

fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű 

testi és lelki egészséghez való jogát. Ennek a jognak az érvényesülését 

szolgálja – többek között – a rendszeres testedzés biztosításának 

lehetősége. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. § (1) bekezdésének 15. pontja az önkormányzat feladataként 

határozza meg a helyi közügyek körében a sport támogatását. 

 

A sport társadalomra gyakorolt pozitív hatása, hogy a sportoló 

polgárok kitartóbbak, együttműködőbbek, testileg és szellemileg is 

frissebbek. A sport jótékony hatása szerepet játszik a betegségek 

megelőzésében, az egészség megtartásában és helyreállításában, 

köszönhetően a kialakuló erősebb immunrendszernek. A testi egészség 

megőrzése mellett azonban még egyelőre kevesen foglalkoznak a sport 

agyi működésre gyakorolt pozitív hatásairól. A modern agykutatás 

eredményei alapján tudjuk, hogy az egyik legfontosabb szervünknek (ami 

többek között a személyiségünket adja) azzal teszünk jót, ha 

fizikailag aktívak vagyunk. A folyamatos edzés, az aktív életmód 

pozitív hatással van a kognitív képességeinkre – kreativitásunkra, 

koncentrációnkra, stressztűrésünkre, intelligenciánkra -, lassítja a 

demenciát. Mind e mellett szerepet játszik az erkölcsi 

nevelésében, a jellem- és személyiség-formálásban. 

 

Jól látható, hogy a sportnak széles körű társadalmi és egészségügyi 

hatása van, ezért az önkormányzat szerepvállalása megkerülhetetlen a 

lakosság sportolásra való ösztönzésében. 

 

Azonban a sportnak nem csak a szabadidősport, valamint a lakossági és 

diáksport területén van pozitív hatása, hanem az élsportban is. A 

városban megtartott, fokozott érdeklődést kiváltó országos, vagy 

nemzetközi rendezvények, versenyek komoly szerepet játszanak a 
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városmarketingben, a turizmusban. A város sportegyesületeinek, 

sportolóinak sikere erősíti az összetartozás érzését, növeli a 

lokálpatriotizmust. 

 

A sport támogatása tehát fontos, valamint törvényben meghatározott. A 

támogatás mértékéről és módjáról azonban egyik törvényi szabályozás 

sem dönt. Az önkormányzat adott költségvetésétől és helyzetétől függ, 

hogy mekkora forrást tud biztosítani a sportfinanszírozásra. A városi 

sportfejlesztési koncepció (a továbbiakban: Sportkoncepció) feladata, 

hogy célokat fogalmazzon meg, amiknek köszönhetően a sport 

támogatására fordított anyagi források hatékony felhasználása 

mérhetővé válik. Ezért Cegléd Város Önkormányzata a Sportkoncepcióval 

szabályozza az elkövetkezendő öt év legfontosabb tennivalóit, 

amelyeket anyagi lehetőségeinek függvényében maximális mértékben 

igyekszik véghez vinni. E Sportkoncepció célokat fogalmaz meg, és 

javaslatokat tesz az egyes feladatok még jobb ellátása, illetve az új 

ötletek megvalósíthatósága érdekében, valamint meghatározza a 

versenysport támogatási mértékét. 

 

Cegléd Város Sportfejlesztési Koncepciója a következő jogszabályok 

figyelembe vételével készült: 

- a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

- Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 

- Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

 

 

8.4 Helyzetértékelés 

A város 2005. évben készített Sportkoncepciója óta sok minden 

változott Cegléd életében, ezért fontos, hogy a Sportkoncepció 

megalkotásakor először megállapítsuk a város sportéletének jelenlegi 

helyzetét.  

2005 óta a legnagyobb változás a sportlétesítmények tekintetében 

mérhető, ami új lehetőségeket biztosít a versenysport, a sport 

turizmus és a szabadidősport tekintetében is. Az elmúlt 15 évben teljes 

felújításon ment át a Városi Sportuszoda, ami ma már komoly 
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egészségügyi szolgáltatásokkal és egy sportszállóval is kiegészült. A 

80 éves lelátó épület és az azt övező Malomtó széli sporttelep is 

teljesen megújult, illetve kicserélődött, a sporttelep egyik sarkában 

felépült a Judo csarnok, valamint magánszemély befektetése révén, a 

Mizsei úton elkészült egy országos szintű Tollaslabda csarnok is. 

A 2020. évi sportgálán Gyulai Miklós az Atlétikai Szövetség elnöke 

bejelentette egy nyolc sávos futópálya megépítését a Malomtó szélen, 

valamint a birkózó csarnok és a Gál József Sportcsarnok is komoly 

megújulás előtt áll. A Gál József Sportcsarnok szomszédságában pedig 

zajlik a Gerje Sport Kft. által elindított Kosárlabda Csarnok építése. 

A versenysport mellett a szabadidősport helyszínek és lehetőségek 

tárháza is komoly bővülésen ment át az elmúlt években, de ezekkel és 

a fent említett létesítményekkel részletesebben, majd a 

Sportlétesítmények pontban foglalkozik a koncepció. 

Az elmúlt 15 évben komoly sportsikereknek is örülhettek a ceglédi 

lakosok, Ungvári Miklós judos és Lőrincz Tamás birkózó 2012-ben 

Londonban az Olimpián ezüstérmet szereztek. Azóta Lőrincz Tamás 

világbajnoki címet szerzett Budapesten, testvére Viktor világbajnoki 

második és harmadik, valamint Európa-bajnoki harmadik helyezést ért 

el. Jansik Szilárd és Czigány Dóra a magyar válogatott tagjaiként 

vízilabdában Európa-bajnokok lettek. 

Vég Zsombor személyében pedig jön az utánpótlás. Zsombor bronzérmet 

szerzett az Ifjúsági olimpián és a junior Világbajnokságon. 

Nem olimpiai sportágakban Hegedűs László trial és Majorosi-Lázár Anita 

kettlebell sportolók hoznak folyamatosan európai és világszintű 

eredményeket és dicsőséget városunknak. Speciális kategóriában pedig 

Velkey Ádám remekelt az elmúlt években, aki sorra hozta haza a 

Világbajnoki és Európa-bajnoki aranyérmeket atlétikában. 

Csapatsportban a női kosárlabdázás jelentette a csúcsot az elmúlt 

években Cegléden, a CEKK magyar bajnoki bronzérmet és Magyar Kupa 

ezüstérmet szerzett, valamint folyamatosan jelen van az európai 

kupaküzdelmekben. A női kézilabda állandó stabil teljesítményt nyújt, 

a férfi kézilabda csapat az első osztálytól, a labdarúgó csapat a 

másodosztálytól búcsúzott 2019 nyarán. A kézilabdásoknak sikerült a 

feljutás, így újra az első osztályban szerepelnek, a labdarúgók a 
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harmadosztály élmezőnyébe tartoznak. A férfi kosárlabda folyamatosan 

fejlődik és válik egyre népszerűbbé városunkban. 

Olyan komoly sporteseményeket sikerült Ceglédre hozni az elmúlt 

időszakban, mint a kerékpársportban egyre nagyobb figyelmet és 

országos nézettséget hozó Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, a 

Trial Országos Bajnokság, válogatott vízilabda mérkőzések, Kettlebel 

nemzetközi versenyek, a Szépkorúak Sportfesztiválja, valamint a 

kosárlabda HEPP Kupa négyesdöntő. Ezek az események komoly város 

marketing jelentőséggel bírtak és bár némelyikük komoly anyagi 

befektetéssel járt az önkormányzat részéről, hosszú távon biztosan 

számos pozitív hatással szolgálnak majd. Ezért fontos lenne, hogy az 

elkövetkezendő években is sikerüljön városunkba csábítani néhány 

kiemelkedő sporteseményt, sportrendezvényt. 

Komoly változás a 2005-ös Sportkoncepció megírása óta, hogy az 

általános és középiskolák önkormányzati hatáskörből a Tankerülti 

Központhoz, illetve a Szakképzési Centrumhoz kerültek. Az iskolák 

üzemeltetése a Tankerületi Központ és a Szakképzési Centrum feladata 

lett, így bármilyen sporttal kapcsolatos önkormányzati tervet, 

projektet a bevonásukkal, vezetőjükkel egyeztetve lehet megvalósítani. 

A lakosság körében egyre népszerűbbek a különböző szabadidősportok, 

egyre több sportvállalkozás működik a városban, melyek nagy 

taglétszámmal üzemelnek. A lakosság pedig egyre több pénzt hajlandó 

költeni a sportolásra. Egy 500 fős felmérés alapján a ceglédi 

szabadidős sportolók több, mint 39%-a költ havi 10.000 Ft-nál többet 

sportolásra. 

Cegléd sportváros ezt versenysportolói és lakosai is bizonyítják. Az 

olimpiai és paralimpiai játékokon 3 arany, 2 ezüst és 2 bronzérmet 

szereztek városunk sportolói. De büszkélkedhetünk 42 db 

világbajnokságon és Európa-bajnokságon szerzett éremmel is. Városunk 

sportolói 3 olimpiai / paralimpiai, 6 világbajnoki és 20 Európa-

bajnoki címmel büszkélkedhetnek. A magyar birkózósport első hivatalos 

világbajnoki aranyérmét a ceglédi Gál József szerezte. 

Városunk a kormány által meghatározott hat látvány-csapatsportágból 

(labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, röplabda és jégkorong) 

négy sportágban, hat csapattal rendelkezik. 
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Hagyományait őrzi és jól mutatja be a több, mint 25 éves Ceglédi 

Sportmúzeum tárlata. 

Az élsport mellett a lakosság körében is meglehetősen népszerű a sport, 

a lakosság nagy része látogatja a helyi sporteseményeket, mérkőzéseket 

rendszeresen, követi a hazai és külföldi sportéletet a médiában. De a 

szurkolás mellett mozogni is szeretnek a ceglédiek. 2020-ban 20 körüli 

a különböző sportvállalkozások száma, ahol a helyi lakosok sportolni 

járnak, kerékpáros és futó egyesület is szerveződött az évek során, 

akik önálló rendezvényeket is tartanak a város lakói számára. 

 

1.2 A Sportkoncepció elvei: 

- A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a 

célkitűzésekhez tartozó azon feladatokat, amelyeket az Önkormányzat – 

mindenkori költségvetése adta lehetőségének függvényében – döntéseiben 

a sport területén iránymutatónak tekint. 

- A koncepció elismeri, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra 

része, az egészségvédelem, a rekreáció fontos eszköze, a szabadidő 

eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős szerepet 

tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében, fizikai fejlesztésében, a 

jellem és személyiség formálásában. 

- A sport hozzájárul az esélyegyenlőség kiteljesedéséhez, a 

tolerancia fejlődéséhez, elősegíti a tisztességes játék (fair play) 

szellemiségének terjedését, valamint kulcsszerepet tölt be a káros 

szenvedélyek (alkohol-, dopping- és drogfogyasztás) elleni harcban. 

 

1.3 Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

Cegléd Város Önkormányzata, figyelembe véve a magyar sport hosszú távú 

fejlesztési koncepcióit: 

- meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és a helyi 

sportszervezetek képviselőivel együttműködve gondoskodik 

annak betartásáról, 

- a Sportkoncepció célkitűzéseivel összhangban, a városi 

sportkoordinátoron keresztül együttműködik a helyi 
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sportszervezetekkel, sportegyesületekkel és támogatja 

tevékenységüket, 

- fenntartja és üzemelteti a tulajdonát képező 

sportlétesítményeket, 

- a sportkoordinátor számára külön éves költségkeretet 

biztosít, aki az éves költségvetési tervében előre 

rögzítettek szerint támogatja iskolai versenyek 

lebonyolítását, lakossági és versenysport események 

rendezését, valamint saját ingyenes sport rendezvényeket 

szervez meg a város lakossága számára 

- lehetőségeihez mérten igyekszik minden korosztálynak 

ingyenes sportolási lehetőséget biztosítani évente legalább 

egy alkalommal 

- lehetőségekhez képest támogatja a nemzetközi 

sportkapcsolatok kialakítását 

- közreműködik a sport népszerűsítésében, elismerve ezzel a 

sportolás prevenciós szerepét az egészség megőrzésében. 

- a fenntartóval együttműködve támogatja az iskolai 

testnevelés és sporttevékenység feltételeinek 

megteremtését, 

 

 

2. Sporttevékenységek területei 

 

8.4 Óvodai testnevelés 

Az egészséges életmódra nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Minél 

fiatalabbak vagyunk, annál fogékonyabbak vagyunk, annál könnyebben 

tanulunk. Ebben az időszakban a legkönnyebb kialakítani szokásokat és 

a rendszeres testmozgásra nevelni a gyerekeket, úgy hogy a 

későbbiekben őket érő ingerek (leterheltség az iskolában, 

„okoskütyük”, közösségi oldalak, stb.) se vezessék le őket az 

egészséges életmódról. 

A koncentrációzavar, hiperaktivitás-zavar, figyelemhiányosság 

napjaink egyik komoly problémája, amely gyermekkortól végig kíséri az 
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emberek életét. Az összefoglaló néven ADHD-nak nevezett problémakör 

előfordulási aránya világviszonylatban a gyermekeknél 3-6% körüli, míg 

a felnőttek esetében 2-3% körüli. Több kutatás és tanulmány eredménye 

mutatott rá arra, hogy a mozgás segít a koncentrációban, ezt többek 

között az úgynevezett Flanker-teszttel is bizonyították már kutatók.  

A 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos 

alapprogramjáról is külön fejezetet szentel az egészséges életmód 

alakításáról. „Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges 

életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének 

elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű.” Ezen belül az 

óvodai nevelés feladata: 

- a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének 

kielégítése; 

- a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése; 

- a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése; 

- a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; 

- megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal 

együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, 

lelki nevelési feladatok ellátása. 

A gyermekeket a mozgásos játékok fejlesztik a mozgásban, 

testtartásban, rávezetik az egészséges életmódra és elősegítik a 

koncentrációjukat, tanulási hatékonyságukat. A tornának, játékos 

mozgásoknak teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök 

nélkül, spontán, vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden 

napján lehetőséget kell biztosítani. Az éves tanterv meghatározásánál 

érdemes sportszakember bevonásával megtervezni a testmozgással 

kapcsolatos, életkori sajátosságoknak megfelelő feladatokat, akár éves 

szintű felméréseket. 

A szakemberrel való együttműködés alapján érdemes az óvodai 

testnevelés feltételeinek (létesítmény, eszközök) állapotát felmérni 

egy egységes szempontrendszer alapján, hogy megállapíthassuk, hogy a 

szakmai elképzeléseket mennyire támogatja, segíti a jelenlegi 

feltételrendszer. A felmérés után meghatározhatjuk a következő évekre 
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szóló feladatokat az óvodai testnevelés feltételrendszerének 

fejlesztéséhez. 

Mind e mellett fenn kell tartani az óvodások sportolásának 

támogatását, ami jelenleg minden óvoda számára adott az önkormányzat 

és a Living Sport Kft. által kötött együttműködés keretén belül, 

melynek értelmében minden hétköznap délelőtt folynak tollaslabda 

oktatások a város óvodásai számára a tanév során. A sportág 

megváltoztatása időnként célszerű lehet, de a folyamatos 

mozgáslehetőség biztosítása továbbra is kiemelt fontosságúnak kell 

lennie az önkormányzat óvodákkal kapcsolatos feladatai között. 

Cegléd a Ceglédi VSE tekintetében komoly hagyományokkal és 

eredményekkel büszkélkedő, számos szakosztállyal rendelkező 

sportegyesülettel és országos bajnokságokban részt vevő klubokkal 

rendelkezik szinte minden komolyabb sportágban. Jelentős előrelépés 

lehetne, ha a klubokat bele tudnánk vonni az óvodák életébe és 

meghatározott menetrend szerint, éves szinten meghatározott alkalommal 

foglalkozásokat szervezhetnének a gyermekeknek, ezzel segítve és 

könnyítve az óvónők munkáját és kialakítva a kapcsolatot már ilyen 

fiatalon a gyermekekkel, akik később sportolóik, szurkolóik, vagy 

támogatóik lehetnek. 

Az elmúlt években egyes óvodák kiemelt aktivitással vettek részt a 

városi sportrendezvényeken, ennek a hagyománynak a megtartása továbbra 

is fontos kell, hogy legyen a város számára. További fejlődési 

lehetőség, hogy még több óvodánál érjünk el nagyobb aktivitást. 

 

Az önkormányzat feladatai az óvodai sport területén: 

- Sportszakember bevonása a tanév sportmunkatervének 

megtervezésébe 

- A tollaslabda oktatás megtartása, vagy a későbbiekben 

helyette más sportág rendszeres, ingyenes oktatásának 

biztosítása 

- A sportegyesületek, klubok bevonása az óvodai 

sportoktatásába 
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- Éves szinten az szülők edukálása az egészséges életmód 

témakörében, kihangsúlyozva a rendszeres sportolás pozitív 

hatásait gyermekük későbbi életében 

- Az óvodák segítése önkormányzati, vagy más jellegű 

pályázati lehetőségek útján az óvodai testnevelés minél 

magasabb színvonalú feltételeinek biztosításához 

- Az óvodák minél nagyobb számban történő bevonása az 

ingyenes városi sporteseményekbe. 

Az óvodai sport támogatása és annak a városi Óvodai és Általános 

Iskolai Sportfejlesztési Rendszerbe való illeszkedéséről a 

Sportkoncepció végén található mellékletből lehet részletesen 

tájékozódni. 

 

Óvodai sportolási lehetőségek felmérése – helyszínek, létesítmények 

A Sportkoncepció elkészítésekor kikértük az óvodavezetők véleményét 

és segítségét az óvodákban megtalálható sportolásra alkalmas 

létesítmények, területek helyzetéről, állapotáról. Az általuk 

megküldött adatok alapján a helyzet 2020. augusztusában a következő: 

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda – Posta utcai 

Tagóvodája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Udvar 2200 m2 jó megfelelő 

füves, 

homokos 

terület 

2 Csoportszoba 50 m2 jó sokféle, 

változatos 

eszköz 

 

Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda – Báthori utcai 

Tagóvodája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Udvar 2400 m2 jó megfelelő 

2 Csoportszoba 62 m2 jó sokféle, 

változatos 

eszköz 
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Pesti Úti Óvoda – Köztársaság utcai Tagóvodája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Aszfalt 

pálya 

70 m2 repedezett, 

töredezett, 

hézagos 

A 

gyermeklétszám 

miatt bővíteni 

szeretnénk. 

Kerékpározásra, 

rollerezésre, 

szabad játékra, 

sport 

versenyekre, 

rendezvények 

megtartására 

használjuk. 

2 Tornaszoba 60 m2 jó minden 

szükséges 

eszköz megvan 

 

 

Pesti Úti Óvoda 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület állapota Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 45 m2 a tornaterema az 

épület pincéjében 

található ami 

sajnos vizesedik, 

ezáltal dohohos a 

levegő, rossza a 

szellőzése is 

Nagyon sok 

eszközük van, 

jó állapotúak 

2 Udvar 95 m2 az udvar 95m2-es  

része gumilappal 

van borítva, amit 

gyakran használunk 

tornafoglalkozások 

megtartására 
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Lövész Utcai Óvoda 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület állapota Eszközök, 

felszereltség 

1 Füves 

terület 

500 m2 jó Teljesen üres 

terület 

2 Tornaterem 54 m2 jó nagyon sok 

sporteszközzel 

rendelkeznek 

 

Lövész Utcai Óvoda – Szép utcai Tagóvodája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Nincs ilyen 

terület 

   

 

Lövész Utcai Óvoda – Malom téri Tagóvodája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Nincs ilyen 

terület 

   

 

Lövész Utcai Óvoda – Fűtőház utcai Tagóvodája 

Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Nincs ilyen 

terület 

   

 

 

 

 

Széchenyi Úti Óvoda 
Sportra 

alkalmas 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 
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területek 

száma 

1 Füves udvar   Megfelelő 

mennyiség és 

minőség 

 

Széchenyi Úti Óvoda – Deák utcai Tagóvodája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Füves udvar   Megfelelő 

mennyiség és 

minőség 

 

Széchenyi Úti Óvoda – Budai úti Tagóvodája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Füves udvar   Megfelelő 

mennyiség és 

minőség 

 

Széchenyi Úti Óvoda – Ugyeri úti Tagóvodája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Füves udvar   Megfelelő 

mennyiség és 

minőség 

 

 

Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda Kőrösi Úti Óvodája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Udvari gumis 

játszófelület 

kb. 20 m2 felújításra 

szorul 

kézi 

tornaszerek, 

mászókák, 

egyensúlyozó 

eszközök 

2     

 

 

Magyarok Nagyasszonya Katolikus Óvoda Eötvös Téri Óvodája 
Sportra 

alkalmas 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 
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területek 

száma 

 

--Megépítése folyamatban-- 

 

 

 

2.2 Diáksport 

„A gyerekek teljes kibontakozása mozgás nélkül elképzelhetetlen.” – 

Catherine Davis 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény egyik 

legfigyelemreméltóbb rendelkezése, hogy kötelezővé teszi a mindennapi 

testedzés feltételeinek megteremtését. A nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. Törvény 27. § 11. pontja elrendeli a mindennapos 

testnevelést legalább napi egy testnevelésóra keretében, melyből 

legfeljebb heti 2 óra tanításon kívüli sportfoglalkozások igazolásával 

kiváltható. 

Az iskolák pedagógiai programjának egyik kiemelt feladata a diákok 

egészséges életmódra nevelése, fizikai állapotának fejlesztése, a 

rendszeres sportolás, mozgás iránti igényük felkeltése. Az iskolai 

testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban 

a rendszeres, testmozgás iránti igényt, segítse a tanulót a számára 

legideálisabb mozgásforma, sportág megtalálásában. 

Városunkban 4 általános iskola, 1 Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény és 5 középiskola található. Az iskolák által közölt adatok 

alapján a 2019/2020-as tanév tavaszán közel 3100 általános iskolás és 

valamivel több, mint 2550 középiskolás tanuló járt valamelyik 

köznevelési intézménybe. Arról sajnos jelenleg nincs pontos adatunk, 

hogy a tanulók milyen arányban sportolnak valamilyen versenysportban. 

Ennek felmérése fontos feladat, hogy pontos adataink legyenek arról, 

hogy mennyi diák van az iskolákban, akik nem sportolnak rendszeresen. 

Az önkormányzat elsődleges feladata az ő aktivitásuk növelése. 

Ugyan a kormány meghirdette a mindennapi testnevelés programját, de 

ez sem tudja kiváltani a nap többi részében jelenlévő mozgáshiányt. A 

gyerekeket mindenhova autóval hordják, a játszóterek, dühöngők helyett 
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online tereken keresztül töltik együtt az idejüket. Mind ezek mellé 

párosul az egészségtelen táplálkozás. Az OECD 2019-es jelentése 

szerint az életkorral párhuzamosan nő a túlsúlyosak, elhízottak 

aránya. Míg a gyermekeknél minden negyedik-ötödik gyermek érintett, 

addig a 15-16 éves lányoknál már a 30%-ot közelíti a túlsúlyosak 

aránya. Több kutatás és tanulmány is megfigyelte, hogy a túlsúlyos 

gyerekeknél minél nagyobb a túlsúly mértéke, annál rosszabbak a 

tanulmányi eredményei. Míg az edzettebb, fittebb tanulók jobban 

teljesítettek az iskolapadban is, kevésbé jó formában lévő társaikhoz 

képest. Egy svéd kutatás alapján azok a gyerekek, akik ugyanabban az 

iskolában, ugyanazon a környéken, ugyanolyan körülmények között élve 

heti 5 testnevelés órán vettek részt jobbak voltak szövegértésben és 

matematikában, mint a heti 2 testnevelés órán részt vevő társaik. 

A fiatalok fizikai állapotromlásának megállítása, az egészségkárosodás 

megelőzése, a káros szenvedélyek elleni küzdelem és a felnövekvő 

generációk egészséges életvitelének kialakítása csak a köznevelési 

intézmények és az ott dolgozó pedagógusok mind hatékonyabb 

szerepvállalásával oldható meg. 

Ugyan az iskolák kikerültek az önkormányzatok hatásköréből, de a 

tanulók jelentős része ceglédi lakos, így a városnak szerepet kell 

vállalnia az egészséges életmódra nevelés feladataiban, aminek fontos 

eleme a sport, a testmozgás. Kiemelt időszak ez a gyerekek életében, 

hiszen itt rögzülhetnek azok a szokások, amelyek későbbi életükre is 

kihat majd. A 2020 tavaszán indított online sportolási szokásokat 

felmérő kérdőívre választ adó 500 ember 90,8%-a 18 évnél idősebb volt 

és mint kiderült közülük, aki rendszeresen sportol jelenleg is, azok 

53,3%-a sportolt rendszeresen, vagy versenyszerűen korábban, azaz 

zömében iskolás évei alatt.  

A mindennapos testnevelés esetében a testnevelő tanárokat érintő 

esetleges terhek csökkentése érdekében érdemes lenne az általános 

iskola alsós évfolyamain a városi sportegyesületek bevonása. Az 

egyesületi sportszakemberek által tartott testnevelés órák 

csökkentenék az iskola terhét, a diákok több fajta mozgásformával 

megismerkedhetnének, valamint lehetőséget biztosítani a helyi 

sportágak számára, hogy a diákok kapcsolatba kerüljenek velük és 

később hozzájuk csatlakozzanak igazolt sportolóként. Ennek érdekében 
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a város feladata a Ceglédi Tankerületi Központ és a város 

sportegyesületeinek összekötése és a megállapodások elősegítése. 

Sajnos trendnek mondható, hogy az iskolák egyre kevesebb sportversenyt 

rendeznek, vannak olyan köznevelési intézmények, melyek semmilyen 

versenyt sem szerveznek a tanév során. A tanterv kialakításában az 

önkormányzat nem vesz részt és nem szólhat bele, ám mégis fontos 

feladat, a korábbi nagy hagyománnyal bíró iskolák közötti 

sportversenyek visszaállítása. A sport növeli a versenyszellemet, a 

sikeres eredmények növelik a kötődést az iskolák és tanulóik között. 

Jelenlegi gyakorlat az, hogy az iskolai versenyekre az utánpótlás 

sportban versenyszerűen sportoló tanulókat nevezik a testnevelők a 

városi iskolai sportrendezvényekre. Ezt a megszokást ki kell vezetnünk 

a rendszerből, nem a heti 3-5 edzéssel és hétvégén egy mérkőzéssel, 

vagy versennyel rendelkező tanulók további terhelése, mozgatása a 

feladata az iskolai sportrendezvényeknek, hanem azoké a tanulóké, akik 

egyébként keveset mozognak. A célunk az, hogy elsősorban azok vegyenek 

rajta részt, akik a kötelező testnevelés órákon kívül nem sportolnak. 

Az önkormányzat minden évben anyagi keretet biztosít a város 

sportkoordinátorának költségvetésén keresztül az iskolai 

sportversenyek támogatására. Ezen felül fontos feladat kell, hogy 

legyen az elkövetkezendő időszakban a testnevelő tanárokkal való 

hatékonyabb és mélyebb együttműködés, melyhez elengedhetetlen a 

testnevelők motiválása, jutalmazása, plusz munkájuk megfelelő 

díjazása. Ennek érdekében együttműködési megállapodást célszerű kötni 

a tankerülettel és centrummal a költségek közös viselése érdekében. 

 

2.2.1 Úszásoktatás 

Cegléd Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is 

megállapodást kötött a Ceglédi Vasutas SE-vel az iskolások 

úszásoktatásával kapcsolatban. A megállapodás értelmében a Ceglédi 

Vasutas Sportegyesület biztosítja a megfelelő végzettséggel rendelkező 

szakembereket, valamint vállalja az oktatás szervezését, 

lebonyolítását. Minden általános iskola második évfolyamos osztálya 

egyenként 15 alkalommal részesül az oktatásban. 

Az érintett iskolák: 
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• Várkonyi István Általános Iskola 

• Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 

• Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola 

• Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

• Losontzi István Általános Iskola 

 

Az úszásoktatás támogatásának megtartása fontos feladat az 

önkormányzat számára az elkövetkezendő években is. 

Az iskolák tanulói fontos célcsoportot jelentenek a helyi egyesületek, 

klubok számára, akik folyamatosan igyekeznek növelni utánpótlás 

bázisukat. Ezért, ahogy az óvodáknál, így itt is fontos, hogy segítsünk 

kapcsolatot teremteni és tartani az iskolák és az egyesületek, klubok 

között. Ennek egyik fajtája lehet, ha az adott iskolai sportversenyek 

lebonyolításában segítenek az adott sportág profi utánpótlás, vagy 

felnőtt sportolói, sportszakemberei. A mellett, hogy ez komoly 

segítséget jelent a testnevelőknek, az egyesületek számára is jó 

kapcsolatteremtési lehetőséget biztosít, ahol újabb tehetségeket 

fedezhetnek fel. 

 

2.2.2 Sportágválasztás 

A sportoló gyermekek körében az esetek többségében nem történik 

tudatos sportág választás. A gyermeket a szülői befolyás, a barátok, 

az osztálytársak, vagy egyéb külső ingerek is elindíthatják egy 

sportág irányába. Ebből a későbbiekben gondok is adódhatnak a gyermek 

sportolása során. Nem fejlődik megfelelően egy adott sportághoz, nem 

lesz megfelelő izomzata, ami később sérüléseket okozhat, vagy 

egyszerűen csak lemarad a társaitól, elmegy a kedve és abba hagyja az 

adott sportágat, akár a rendszeres sportolást is. 

Ma már rendelkezésre állnak olyan vizsgálatok, felmérések, amik a 

gyerekek tudatos antropometriai, biofizikai, pszichológiai, 

pszichometriai, izomösszetétel, szív és keringési rendszeri és a 

kognitív képességek vizsgálatával megtudjuk határozni, hogy mely 
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sportágat lenne érdemes választania az adott gyermeknek személyre 

szabva. 

A város öt éves sporttal kapcsolatos céljai között szerepelnie kell, 

hogy a 7-10 éves korosztály közül egy adott életkorban lévő gyerekeken 

minden évben elvégezzük ezeket a felméréseket, ezzel segítve a 

szülőket a sportágak kiválasztásában. Ez természetesen költséggel jár, 

meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy milyen anyagi vonzattal 

járna ennek a rendszernek a bevezetése és esetlegesen milyen 

pályázati, szponzori, vagy egyéb bevételi forrásokat tudnánk 

ráfordítani. 

2.2.3 Megállapodás középiskolákkal az 50 órás közösségi szolgálatról 

Azt is el kell fogadnunk, hogy nem mindenkiből lesz sportoló és nem 

mindenki fog rendszeresen heti 3-4 alkalommal sportolni későbbi élete 

során. Ezért fontos feladat, hogy a tanulókat a sportszervezés háttér 

munkáiba, rejtelmeibe is bevezessük. Az önkormányzat és az iskolák 

együttműködésének keretében a tanulók részt vehetnek a városi 

sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában, így 

beletanulhatnak a sportszervezés szakmájába is, ami később lehet, hogy 

ebbe az irányba tereli őket, vagy akár későbbi vállalkozóként 

könnyebben és szívesebben fognak egy ilyen jellegű rendezvényt 

támogatni. Ehhez szükséges minden középiskolával egy megállapodás 

megkötése az 50 órás közösségi szolgálatról, melynek keretében a 

tanulók megismerkedhetnek a sportszervezés területével is. 

 

Az önkormányzat feladatai az iskolai és diáksport területén: 

- Az általános és középiskolák sportversenyeinek támogatása 

- A köznevelési intézmények sportcélú létesítményeinek 

(sportpályák, tornatermek) és sportszereinek fejlesztése 

céljából az érintett sportszervezetek bevonásával ki kell 

használni a társasági adóhoz kapcsolódó támogatási 

lehetőségeket. (Pl.: kézilabda pálya építési program, 

Teqball asztal beszerzési program, óvodai sportpálya 

építési program) 

- Az önkormányzat továbbra is feladatának tekinti a tanulókat 

célzó sportesemények megszervezését 
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- Az általános iskolások számára biztosított ingyenes 

úszásoktatás támogatás megtartása osztályonként 15-20 

alkalommal egy tanévben 

- A rendszeresen sportoló és nem sportoló diákok arányának 

felmérése az általános és középiskolákban 

- A sportegyesületek és klubok, valamint az köznevelési 

intézmények közötti szorosabb kapcsolat kialakítása, 

melynek keretén belül a sportegyesületek szakemberei 

szervezett formában szerepet vállalnak a mindennapos 

testnevelés megvalósításában és segítik az iskolai 

sportversenyek lebonyolítását 

- Együttműködési megállapodás megkötése a középiskolákkal az 

50 órás közösségi szolgálat keretein belül, hogy a tanulók 

sportrendezvények szervezésével is letölthessék, ezzel 

lehetőséget biztosítva a számukra az ezzel a szakmával való 

ismerkedésre 

- A város sportegyesületeivel és sportvállalkozásaival 

közösen egy szociális keret, valamint támogatási rendszer 

létrehozása, mellyen keresztül az olyan rászoruló tanulókat 

támogatja, akiknek kedvük és tehetségük meglenne, hogy 

valamilyen versenysportban kipróbálják magukat, de 

családjuk anyagi helyzete erre nem teremt lehetőséget. 

- Meg kell próbálni komolyabb Diákolimpiai versenyeket a 

városba hozni, amelyek a városmarketinghez is pozitívan 

hozzájárulnak. 

- A Ceglédi Tankerületi Központ és a város sport 

egyesületeinek összekötése és a megállapodások elősegítése 

az általános iskolákban tartandó sportágspecifikus 

testnevelés órákról. 

- A sportág kiválasztási rendszer megvalósításának felmérése, 

és megvalósítási terv készítése 

- Köznevelési intézmények, illetve önkormányzatok részére 

kiírt sportfejlesztési pályázatok figyelemmel kísérése, 

támogatása és azok lebonyolításában való aktív részvétel 

biztosítása. 
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A diáksport támogatása és annak a városi Óvodai és Általános Iskolai 

Sportfejlesztési Rendszerbe való illeszkedéséről a Sportkoncepció 

végén található mellékletből lehet részletesen tájékozódni. 

 

 

Iskolai sportolási lehetőségek felmérése – helyszínek, létesítmények 

A Sportkoncepció elkészítésekor kikértük az általános és középiskolák 

igazgatóinak véleményét és segítségét az iskolákban megtalálható 

sportolásra alkalmas létesítmények, területek helyzetéről, 

állapotáról. Az általuk megküldött adatok alapján a helyzet 2020. 

augusztusában a következő: 

Várkonyi István Általános Iskola – Széchenyi úti épülete 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 200 m2 Teljes 

felújításra 

szorul. 

Festés, 

ablakcsere, 

padlózat 

kicserélésére 

lenne szükség 

Megfelelő 

állapotban 

vannak az 

eszközök, a 

felszereltség 

jó. 

2 Kézilabda 

pálya 

800 m2 jó, A vonalak 

elkoptak, 

festésre 

szorul. 

 

 

Várkonyi István Általános Iskola – Rákóczi úti épülete 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 300 m2 Beázik, 

festésre 

szorul 

Eszközállomány 

hiányos 

 

Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola – Eötvös tér 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 290 m2 fejlesztésre 

szorul 

Hiányos, 

elavult, 



21/64 

 

rossz 

állapotú, a 

szükséges 

eszközök 

hiányosak 

2 Kézilabda 

pálya 

750 m2 javításra 

szorul, 

elavult, 

minőségi 

hibás 

 

 

Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola – Népkör utca 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 290 m2 javításra, 

fejlesztésre 

szorul 

Elavult, 

elhasznált, 

a szükséges 

eszközök 

hiányosak 

 

 

Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 10x20 m felújított felszereltség 

jó, oktatáshoz 

minden eszköz 

megvan 

2 Tornaterem 10x12 m felújított felszereltség 

jó, oktatáshoz 

minden eszköz 

megvan 

3 Tornaszoba 6x15 m felújított alacsony 

belmagasság 

4 Kézilabda 

pálya 

20x40 m rossz balesetveszélyes 

aszfalt burkolat 

 

 

Református Általános Iskola és Óvoda 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Konditerem 124 m2 elavult megfelelő 

2 Kézilabda 

pálya 

34x20 m jó  
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3 Tornaszoba 127 m2 jó, de a 

belmagasság 

alacsony 

minden 

szükséges 

eszköz 

megvan 

4 Szabadtéri 

kondiudvar 

54 m2 modern Kiváló 

 

 

 

Losontzi István EGYMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 

Kollégium 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 180 m2 Beázik, 

felváló 

linóleum 

 

Hiányos, 

elavult, 

rossz 

állapotú 

2 Foci pálya 40x15 m kemény salak  háló nélküli 

kapuk 

3 Tornaterem 12,5 m2 beázik Részben jó 

állapotú 

eszközök, de 

hiányos 

 

 

 

Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 200 m2 rossz padló 

és világítás 

 

2 Tornaszoba 80 m2 felújított 

cross-fit 

terem 

 

3 Tornaszoba 60 m2 új  

4 Salakos 

kézilabda 

pálya 

 rossz, 

felújításra 

vár 

 

5 Salakos 

futókör 

194 m rossz, 

felújításra 

vár 

 

6 Bitumenes 

kosárlabda 

pálya 

 felújításra 

szorul 
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Ceglédi SzC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 12x25 m kicsi, 

beázik 

minden 

szükséges 

eszköz megvan 

2 Kézilabda 

pálya 

40x20 m jó minden 

szükséges 

eszköz megvan 

3 Tornaterem 9x20 m jó kissé 

elavult, 

hiányos 

4 Futópálya 175 m jó minden 

szükséges 

eszköz megvan 

5 Asztalitenisz 

terem 

5x5 m jó minden 

szükséges 

eszköz megvan 

6 Konditerem 5x5 m jó hiányos, 

elavult 

7 Tornaszoba 5x5 m jó minden 

szükséges 

eszköz megvan 

 

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 15x8 m Kicsi 2 kosárlabda 

palánk, 2 mini 

foci kapu, 

tornaszőnyegek, 

4 jó + 4 rossz 

minőségű 

mászókötél, 

erősen használt 

tornaszekrény, 

+ dobbantó. 

Magasugró domb. 

Léc + állvány. 

Használt 

röplabdaháló 
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2 Kézilabda 

pálya 

40x20 m karbantartásra 

szoruló 

salakpálya 

2 focikapu 

3 kis 

Tornaterem 

10x5 m Erősen 

felújításra 

szorul 

Bordásfalak, 

tornapadok 

 

 

Ceglédi SZC Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és 

Szakképző Iskola 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 280,59 m2 jó minden 

szükséges 

eszköz 

megvan 

2 Sportpálya 1. 

(kézilabdapálya, 

salakos 

futópálya) 

968 m2 javításra 

szorul 

a labdavédő 

háló 

javításra 

szorul, 

salak 

pótlása 

szükséges 

3 Sportpálya 2. 

(röplabdapálya) 

200 m2 jó  

 

Alföldi Agrárszakképzési Centrum Török János Mezőgazdasági és 

Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola 
Sportra 

alkalmas 

területek 

száma 

Terület 

megnevezése 

Terület 

mérete 

Terület 

állapota 

Eszközök, 

felszereltség 

1 Tornaterem 18x33 m jó, 

felújított 

parketta 

kosárlabda, 

röplabda, 

tenisz 

játékra 

alkalmas 

2 Kézilabda 

pálya 

40x20 m kiváló, 

műanyag 

kézilabda 

kapuk 

hálóval 

3 Salakos 

streetball 

pálya 

8x10 m jó streetball 

palánkok 

4 60 m-es 2 

sávos 

futópálya 

 elfogadható, 

salakos 

 

5 Távolugró 

hely 

 jó salakos 

nekifutó 

pálya 
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6 Súlylökő 

hely 

 jó 10 m-es 

szektorral, 

beton körrel 

7 Kondicionáló 

szoba 

16 m2 kicsi minimalista 

 

Az óvodai testnevelésnél említett szakmai felmérést érdemes lehet 

elvégezni az iskolák esetében is és a konzekvenciát levonva a 

Tankerületi Központtal és a Szakképzési Centrummal való egyeztetés 

után meghatározhatók a fejlesztési tervek. 

 

2.3 Lakossági sport 

A szabadidősport kedvtelésből, a szabadidő hasznos eltöltése céljából, 

az egészség megőrzésének érdekében végzett sporttevékenység, 

testedzés. 

A szabadidősport, vagy lakossági sport rendezvények az alábbi 

formákban valósulhatnak meg: 

 szervezett formában megrendezésre kerülő szabadidősport 

rendezvények (önkormányzat vagy civil szervezetek, 

sportegyesületek által szervezett események), 

 spontán, egyéni formában vagy önszerveződő közösségi keretek 

között végzett szabadidősport rendezvények, 

 vállalkozások által szolgáltatásként biztosított szabadidősport 

tevékenység 

Változó világunkban a felgyorsult, eredményorientált, az ember 

kényelmi szintjének növekedése miatt ellustult életstílus miatt komoly 

népbetegséggé vált az elhízás és a stressz. A 2019-es OECD felmérés 

szerint az elhízottak aránya Európában a felnőtt lakosság körében 

Magyarországon a legmagasabb, globálisan pedig az USA, Mexikó és Új-

Zéland után a negyedik helyen állunk. A jelentés szerint a felnőtt 

magyar lakosság 30 %-a elhízott, a túlsúlyosak aránya pedig ennek 

duplája, a túlsúllyal kapcsolatos problémák pedig az életünk 

előrehaladtával egyre rosszabb lesz. Míg a 18-34 évesek harmada 

túlsúlyos vagy elhízott, addig a 65 évesnél idősebbek között már 10 

emberből 8-at érint ez a probléma. 
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Rohanó világunkban a munkahelyeken és az élet számos területén éri 

stressz az embereket. „Amikor feszültnek érezzük magunkat, agyunk 

stresszhormonokat termel. Ezek a hormonok, ha az állapot hónapokig 

vagy akár évekig is fennáll, tönkretehetik az egészségünket és 

idegroncsot csinálhatnak belőlünk.” – Daniel Goleman 

A stressztűrő képesség és a mozgás közötti kapcsolatot a kortizol (a 

mellékvesében termelődő stresszhormon) adja. A rendszeres testmozgás 

hosszú távon hatással lesz a kortizol szintünk megemelkedésére, még 

pedig úgy, hogy egyre kevésbé fog megemelkedni, aminek az eredménye 

az lesz, hogy a stresszt is jobban fogjuk tűrni. Egy kutatás során a 

MIST teszt segítségével megállapították, hogy edzettségi állapottól 

függően, azok, akik a teszt előtt 30 percig kerékpároztak, azok 

stresszszintje kevésbé emelkedett meg. 

A fenti példák jól mutatják, hogy milyen fontos megőrizni a sportos 

életmódot egész életünk során. Az emberek 18 éves korukig a testnevelés 

óráknak és az utánpótlás edzéseknek köszönhetően folyamatosan 

mozgásban vannak, amint azonban valaki bekerül a munka világába, 

életstílust vált, elmaradnak a napi, vagy heti többszöri testmozgások, 

edzések. A munka világába lépve rengeteget ülnek (az ülés az új 

dohányzás), sok és folyamatos stressz éri őket. Ezek mind 

egészségtelen hatással vannak rájuk, melynek hatásai kihathatnak 

társadalmi kapcsolataikra, gyereknevelésükre, munkahelyi 

teljesítményükre.  

A fenti népbetegségek mellett szintén ismert tény, hogy időskorunkra 

csökken az emlékezőképességünk, lassabb lesz a gondolkodásunk, 

nehezedik a koncentráció. A mozgás természetesen erre is jótékony 

hatással van, lassítja agyunk öregedését. 70 éveseken elvégzett 

kutatás során a Stroop-teszttel bizonyították, hogy a fittebb 

alanyoknak agyuk kisebb részét kellett aktiválniuk a tesztnél és jobb 

eredményt is értek el nem sportoló társaiknál. 

Ez a helyzetkép jól mutatja, hogy az önkormányzatnak a lakosság 

egészével kell foglalkoznia a szabadidősport területén a 0 évestől a 

100 éves korú lakosig. Minden korosztály számára biztosítani kell 

olyan ingyenes mozgáslehetőségeket, eseményeket, ami elősegíti a 

sportolásukat és az egészséges életmód felé tereli őket. 
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2.3.1 A lakosság sportolási szokásainak felmérése 

2020 tavaszán felmérésre került a ceglédi szabadidősport helyzete. 

Ötszázan töltötték ki azt az online kérdőívet, ahol fontos kérdésekre 

kerestük a válaszokat és igyekeztük megérteni, hogy mi élvez számukra 

prioritást sportolásuk során. A tesztet kitöltők 95,6%-a sportol 

valamit, ez annak köszönhető, hogy a városban működő 

sportvállalkozások segítségét is kértük a kérdőív kommunikálásában, 

így leginkább a sportoló lakosok töltötték ki. 

A legnagyobb számban a 35-44 éves korosztály sportol rendszeresen, de 

24 % körüli értéket mutatott a 45-54 éves korosztály is. Felette 

azonban már drasztikusan csökkentek az értékek. A legnépszerűbb 

sportok a futás, a kerékpározás voltak, a harmadik helyen pedig az 

egyéb kategória került, amely azt jelentette, hogy az alábbi 

sportágakon kívül sportolnak valamit a válaszadók: futás, 

kerékpározás, teke, tollaslabda, cross training, konditermi edzés, 

úszás, jóga, fitnesz, spinning, squash, darts, heti foci a barátokkal. 

Ez azt mutatja számunka, hogy a sportolási lehetőségek széleskörűek 

és rengeteg sportágnak vannak követői városunkban, ezek mindenképp 

pozitív eredmények. 

A kitöltők 66,8%-a legalább heti három alkalommal sportol, mozog 

valamit saját bevallása szerint 13,4 %-uk minden nap. A válaszadók 

hajlandóak költeni is sportolásukra, nagyrészük havi 10.000 Ft felett 

költ a sporttal kapcsolatos kiadásaira. Azok, akik azt jelölték be, 

hogy nem sportolnak rendszeresen, elenyésző esetben jelölték meg az 

anyagi költségeket, mint okot. 

 

2.3.2. Lakossági sportra alkalmas létesítmények 

Cegléd jól áll az ingyenesen használható szabadidősportos 

létesítmények területén, de még vannak olyan területek, ahol van miben 

fejlődni. 

Városunk az alábbi ingyenesen használható szabadidősport 

létesítményekkel, helyszínekkel, parkokkal rendelkezik: 
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Fitnesz park: 1 db – Vörösmarty tér 

Street Workout park: 2 db – Gubody Park, Budai úti Termálfürdő melletti 

területen 

Rekortán futópálya: 1 db – Budai úti Termálfürdő melletti területen 

Focipálya (dühöngő): 5 db (ebből 2 db kosárlabda palánkokkal is 

felszerelve) – Kossuth F. utca 24-26 (+ kosárlabda), Köztársaság u. 

10., Köztársaság utca 18. (+kosárlabda), Dugovics utca 1/b, Vörösmarty 

tér. Állapotuk elfogadható, rendszeres karbantartásra és egy-két 

helyen felújításra, javításra szorul. A legnépszerűbb helyszíneknél 

fontos feladat a kulturáltabb sportolási lehetőségek biztosítása 

például mobil WC-k kihelyezésével. 

Röplabdapálya: 1 db – Vörösmarty tér, borítása homokos, azaz 

strandröplabdázásra alkalmas felület 

Tájékozódási pálya: 1 db – Budai úti Termálfürdő körüli területen, 

interaktív kialakítású. Kiinduló pont: Budai úti Általános Iskola 

melletti tábla és a Termálfürdő tó felőli bejárata melletti tábla. A 

pálya kezelője és karbantartója megállapodás alapján a Pest Megyei 

Szabadidősport Szövetség. 

Játszóterek: Óvodások, kisiskolások szabadidős mozgáslehetőségének 

színterei 

Kresz park: 1 db – Óvodások, kisiskolások szabadidős 

mozgáslehetőségének színtere a Vörösmarty téren 

Az online felmérés során arra is választ kaptunk, hogy az 500 kitöltő 

41,6%-a használja rendszeresen, vagy alkalmanként a Street Workout, 

vagy Fitnesz parkokat és csak 30,6%-uk tudja pontosan mennyi ilyen 

park található Cegléden. Ezek az adatok azt mutatják, hogy ezeket a 

lehetőségeket népszerűsíteni kell a lakosság körében. 

A válaszadók 67,4 %-a használta már a 2019 őszén átadott futópályát a 

Termálfürdő mellett. Ez a szám érezhetően egyre növekszik, a 

járványügyi helyzet során sokan látogattak ki a területre olyanok, 

akik korábban nem, így egyre szélesebb körben lesz ismert és népszerű 

a terület. A Street Workout parkkal és a futópályával, valamint a tó 

körüli ragyogó környezettel egy színvonalas szabadidőpark kezd 
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kialakulni, ami akár központi helye lehet később a szabadidősportoló 

lakosságnak. Ehhez azonban még a terület fejlesztésére van szükség. 

 

A szakmai elképzelések és a kérdőívből kiderült lakossági igény 

szerint a fejlesztési feladatok a következők lehetnének az 

elkövetkezendő években: 

- Mobil WC 

- Kézmosó / ivó kút, csap 

- Játszótér a gyerekeknek 

- Rögzített asztalitenisz asztal 

- Labdás ügyességi játék (tengó pálya, Teqball) 

- Tollaslabdázásra, röplabdázásra alkalmas pálya 

- A Street Workout Park kibővítése Fitnesz parkos eszközökkel 

- Kültéri kosárlabda pálya 

 

A szabadidősport létesítmények fejlesztésére a város területén is 

lenne még lehetőség az elkövetkezendő években. Cegléden már az NB-s 

szintű férfi és női kosárlabda csapatok sikerei előtt is népszerű 

szabadidősportnak számított a kosárlabdázás. Ennek két központi 

helyszíne az elmúlt években a Közgazdasági középiskola, valamint a 

Várkonyi István Általános Iskola Rákóczi úti udvarán lévő kosárlabda 

pályák voltak. A kosárlabda csarnok építésével az ezek közül 

népszerűbb és talán jobb állapotú Várkonyi iskolában található pálya 

megszűnt. Az ismeretünkben álló legnagyobb csoport közel 60 főt 

számlál városunkban, akik a szezonban rendszeresen járnak 

kosárlabdázni. A szabadidős sportolók eme szegmensére érdemes lenne a 

jövőben figyelmet fordítani egy kültéri kosárlabda pálya 

kialakításával. A pályák használati feltételeit szabályozni kell! 

Az online felmérésből az is kiderült, hogy a sportoló lakosok szívesen 

látnának a városban is egy futópályát, vagy a Gubody parkban, vagy a 

Malomtó szélen. A Malomtó széli sporttelepen, amennyiben az atlétikai 

pálya valóban elkészül az elkövetkezendő években, már nincs hely, így 

a belváros alkalmasabb helyszín lenne a pálya számára. Tekintve, hogy 

az 500 válaszadót hozó felmérés alapján a futás a legnépszerűbb 
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szabadidős sportolási forma Cegléden, illetve a futás szinte minden 

sport alapja, így érdemes lenne elgondolkozni egy pálya kialakításán 

a város területén is. A válaszadók által megadott Gubody park 

alkalmasságát a jó elhelyezkedése, a helyszínt körülvevő egy általános 

iskola, két középiskola és két óvoda adja. Ezen kívül a sportcsarnokot 

használó sportegyesületek is használni tudnák a futó edzésekre. 

Hátránya a parkon átmenő nagy biciklis, kutya sétáltatós forgalom, 

valamint a játszótérről az esetlegesen a pályára szaladó gyerekek 

sportolókat való megzavarása. 

A Gubody park mellett megfelelő terület lehetne a Ceglédi Közgazdasági 

és Informatikai Szakközépiskola területén található futókör, amely 

jelenleg is népszerű területe a szabadidősportnak. A futópálya 

kialakításával és esetlegesen a szintén az iskola területén található 

kosárlabda pálya megújításával a város szívében is kialakításra 

kerülhetne egy szabadidősportolásra alkalmas terület. Így a futók 

számára is biztosítana a város egy a központban, könnyen 

megközelíthető helyen található futókört, valamint a jelenleg nehéz 

helyzetben lévő szabadidős kosárlabdázó társadalomnak is segítő kezet 

nyújtana. Természetesen az esetleg beruházás feltételeként az 

iskolának biztosítania kellene a könnyű bejutást meghatározott 

időpontig. Az esetleges beruházásban partnerként együttműködhetne az 

önkormányzattal a Ceglédi Szakképzési Centrum is, ezzel csökkentve a 

város költségeit. Hátránya, hogy a mérete kisebb, mint a Gubody parkban 

lévő területe és nehezen tudná egyszerre, akár több iskola is használni 

tornaórái során. 

 

2.3.3 Az önkormányzat feladatai a lakossági sport területén 

- Éves szinten megfelelő anyagi forrást biztosít a 

szabadidősportos rendezvények megszervezésére, 

támogatására, melyet a városi sportkoordinátor által 

megtervezett éves költségvetésben tesz elérhetővé 

- Minden korosztály számára legalább évi egy alkalommal 

ingyenes sportolási lehetőség biztosít, vagy valamely 

sportvállalkozásban, vagy rendezvény formájában 
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- A 75 év feletti ceglédi lakosok ingyenes úszás 

lehetőségének biztosítása, amennyiben az elindított program 

sikeres és megfelelő számú érdeklődőt mozgat meg. Felmérni 

annak a lehetőségét, hogy az életkori határt 70 évre 

levigyük 

- Az ingyenesen elérhető és használható szabadidősportolásra 

alkalmas helyszínek, létesítmények folyamatos 

karbantartása, a balesetmegelőzéshez szükséges 

intézkedések elvégzése 

- A városban felmerülő szabadidősport igények kielégítése 

érdekében meg kell vizsgálni és kezdeményezni kell kültéri 

kosár- és röplabda pálya, futópálya, labdás ügyességi 

játékok (tengó, teqball), továbbá rögzített asztalitenisz 

asztalok telepítésének lehetőségeit. 

- Minél szélesebb körben népszerűsíteni a szabadidősportot, 

egészségmegőrzést és hangsúlyozni annak fontosságát 

- A szabadidősportban résztvevők számának növelése érdekében 

az Önkormányzat a saját fenntartású, illetve az általa 

támogatott sportegyesületek, köznevelési intézmények 

létesítményeiben (támogatási szerződések feltételeként), 

több ingyenes, vagy alacsony költséggel igénybe vehető 

lehetőséget biztosíthatna edzések megtartására. Érdemes 

ennek kivitelezhetőségét megvizsgálni és megvalósítási 

feltételeit kidolgozni. 

- Fejleszteni a Street Workout és Fitnesz parkok kultúráját 

és felhasználási számát 

- Bizottsági keretből pályázati lehetőségek biztosítása a 

helyi sportvállalkozások, szabadidősportos szerveződések 

számára 

- Az óvodás korú és valamivel idősebb gyermekek számára a 

játszóterek biztosítanak remek mozgáslehetőséget, így ezek 

fejlesztése és folyamatos karbantartása is fontos feladat. 

És érdemes olyan játékokkal felszerelni, melyek játékos 

formában viszik a gyermekeket a sportolás irányába. 

- A városi ingyenes szabadidősportos rendezvényeknek legyen 

az városi, vagy magán jellegű szervezés ingyenes hirdetési 
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lehetőség biztosítása a helyi médiumokban (Ceglédi 

Hírmondó, Ceglédi Városi Televízió, Cegléd Rádió 88) 

 

2.3.4 Lakossági sportszervezetek Cegléden 

Városunkban jelenleg 10 szabadidősport szervezet működik, melyek a 

következők: 

 Ceglédi Első Sor Kerékpáros Sportegyesület 

 Cegléd Oroszlánjai Futóklub 

 Sagaku Sportklub 

 Életmód SE 

 Ceglédi Horgász Egyesület 

 Ceglédi Kettlebell SE 

 Seijin SE 

 Cegléd Kettlebell Club 

 Relevé táncművészeti és táncsport egyesület 

 

 Pest Megyei Szabadidősport Szövetség 

A ceglédi székhelyű Pest Megyei Szabadidősport Szövetségnek hat városi 

egyesület a tagszervezete, a Magyar Szabadidősport Szövetség és a 

Magyar Természetjáró Szövetség tagja. Pályázati forrásokon keresztül 

rendszeresen szervez több száz főt megmozgató programokat városunkban. 

 

2.4 Az egészségkárosultak és hátrányos helyzetűek sportja 

A jelenleg hatályos sporttörvény 49. §-ban meghatározásra kerül az 

állam feladatai között a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, 

valamint a fogyatékosok sportjának támogatása. 

A sporttörvény szerint {77. §. e) pont} fogyatékos személy a 

mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos, siket, illetve nagyothalló, a 

szervátültetett, valamint a vak vagy gyengénlátó természetes személy. 

Az egészségkárosult, fogyatékkal élő emberek életében is hasonló 

szerepet kell betöltenie a sportnak, mint egészséges embertársaikéban. 

A jobb egészségi állapot megőrzése, sikerélmény, közösségi élet, 
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közösségi kapcsolatok kialakítása, fejlesztése fontos cél, amit a 

sportolással ők is elérhetnek, megélhetnek. 

Városunkban nincs kialakult rendszer a hátrányos helyzetű és 

egészségkárosult lakosok sportolásának elősegítésére, annak ellenére, 

hogy a speciális, fogyatékos sportolók csoportjának jeles képviselője 

a ceglédi szervátültetésen átesett Velkey Ádám, aki többszörös világ- 

és Európa-bajnok speciális atléta. De az épek között is indult már el 

országos versenyen és ért el szép eredményeket. Az év sportolója gála 

speciális kategóriájának rendszeresen jelöltje. 

Ádám az elmúlt években a városi rendezvények aktív részt vevője volt, 

aki bármilyen rábízott feladatot szívesen vállalt a sport 

népszerűsítésének érdekében. 

A városi sportrendezvények aktív szereplője még a Molnár Mária 

Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon, akik szívesen vesznek 

részt a sportnapokon és a Mikulás Futáson. Valamint a Losontzi Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjai is nagy kedvel vesznek 

részt különböző sporteseményeken. 

 

 

2.4.1 Az önkormányzat feladatai az egészségkárosultak és hátrányos 

helyzetűek sportja területén: 

- Az egészségkárosultak és hátrányos helyzetűek sportolási 

lehetőségeinek bővítése 

- Integrációjuk segítése céljából külön figyelmet kell fordítani a 

fogyatékkal élők és az épek közös sportprogramjai, sporteseményei 

szervezésére, azok támogatására. 

- A világversenyekre készülő egészségkárosult sportolók 

felkészülésének támogatása 

- A hátrányos helyzetű és egészségkárosult lakosok rendszeres 

sportolásának 

elősegítését szolgáló rendszer kialakítása a városban 
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2.5 Utánpótlás sport 

Az utánpótlás nevelés célja a versenysportra való felkészítés, a 

versenyeken való minél jobb eredmény elérése mellett a fiatalok 

szabadidejének hasznos eltöltése, Cegléd város sportjának minőségi 

fejlesztése, a közösségi kapcsolatok erősítése és az egészséges 

életmódra nevelés. 

Utánpótlás nevelés jelenleg 6 egyesületben, vagy sportvállalkozásban 

zajlik városunkban, ezek közül kiemelendő az 1935-ben alapított 

Ceglédi Vasutas Sport Egyesület, amely 13 szakosztályt foglal magába. 

Eredményei és az utánpótlás sportolók létszáma alapján is a 

legkiemelkedőbb egyesület városunkban. 

Új sportágak a Darts és a Kettlebel is felkerültek a palettára, 

valamint a karate is egyre nagyobb teret nyer a ceglédi sport életében. 

Ceglédi sportegyesületek, sportvállalkozások, ahol utánpótlás nevelés 

zajlik: 

- Ceglédi VSE 

- Ceglédi Kézilabda Klub SE 

- Ceglédi Kék Cápák 

- Ceglédi Kosárlabda Egyesület 

- Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub 

- Ceglédi Ashihara Karate Sportegyesület 

 

A Ceglédi Vasutas Sportegyesület szakosztályai: 

- Asztalitenisz 

- Atlétika 

- Birkózás 

- Boksz 

- Darts 

- FitKid 

- Judo 

- Labdarúgás 

- Lovasok 

- Tájékozódási futók 
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- Teke 

- Tenisz 

- Vízilabda 

 

Jelenleg tehát 20 sportágban, több, mint 1000 gyermek sportol 

rendszeresen versenyszerűen városunkban. 

 

 

2.5.1 Anyagi helyzet 

Az utánpótlásnevelő egyesületek anyagi helyzete drasztikusan eltér 

egymástól, köszönhetően annak, hogy vannak szakosztályok, egyesületek, 

akik rész tudnak venni a TAO támogatási rendszerben. 

A TAO támogatási rendszer jogszabályi háttere: A magyar kormány 2011. 

június 27-én módosította a sporttörvényt, valamint a Társasági adóról 

és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt. A módosítás 

lehetővé teszi az hat látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda, 

kosárlabda, vízilabda, röplabda és jégkorong) támogatását a társasági 

adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Azok a vállalkozások, akik élnek 

ezzel a lehetőséggel társaságiadó-kedvezményt, továbbá kis mértékű 

adóalap kedvezményt is kapnak. – 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 

A szakosztályoknak, egyesületeknek minden anyagi támogatást, legyen 

az TAO felajánlás, vagy egyéb támogatási forma, saját maguknak kell 

megszerezni. Ezen anyagiak megszerzése egyre nagyobb nehézséget okoz 

a sportszervezetek számára, így nem minden esetben tudják megteremteni 

a megfelelő szakmai feltételeket. Több szakosztály is eredményei és 

anyagi helyzete vonatkozásában erőn felül teljesített az elmúlt 

években. Fontos látni, hogy a TAO támogatások remek lehetőséget 

nyújtanak a látvány-csapatsportágak számára, azonban nem jelentenek 

garanciát a magas anyagi bevételekre. A TAO rendszer több buktatóval 

is rendelkezik, először is meg kell pályáznia az adott egyesületnek, 

klubnak, hogy milyen keretösszeget hívhat le a TAO rendszerből. Ehhez 

be kell nyújtania egy sportfejlesztési programot az országos sportági 

szakszövetséghez. A programot a hatóság elbírálja és részben, vagy 

egészben jóváhagyja. Az engedélyezés után ezt az összeget saját 



36/64 

 

magának kell összegyűjtenie a különböző vállalkozásoktól, ekkor folyik 

a támogatók toborzása. Valamint nagyon fontos, hogy meghatározott 

mértékű önerővel is kell rendelkezniük ahhoz, hogy a megítélt és 

összegyűjtött TAO támogatásokat le tudják hívni. (A koronavírus 

járvány által kialakult helyzetben a kormány felmentette a 

sportszervezeteket az önerő összegyűjtésétől. A Sportkoncepció 

megírásakor nem lehet tudni, hogy ez az állapot meddig tart.) Az adott 

szövetség meghatározhatja az adott TAO összegből mire mennyit költhet 

az adott klub. Így ha, valamit a rendszer nem engedélyez, akkor azt a 

TAO támogatáson kívüli forrásokból kell megvásárolniuk, beszerezniük. 

A szakosztályok, egyesületek számára a szakmai érvek mellett az anyagi 

bevételek kapcsán is fontos cél a minél nagyobb sportolói létszám 

elérése. A TAO sportágaknál a működési típusú támogatások 

meghatározásakor a szövetségi versenyrendszerben indított utánpótlás 

csapatok számát veszik alapul a szövetségek. De feltétel lehet az is, 

hogy csak olyan sportolók után igényelhető támogatás a 

sportszervezetek részéről, akik a versenykiírásban meghatározott, 

bajnokságban induláshoz szükséges minimális létszámot elérik az adott 

korosztályban. 

 

 

2.5.2 Kihívások az utánpótlás nevelésben 

Az egyik legkomolyabb kihívást az iskola és versenysport kapcsolata 

jelenti az utánpótlás nevelés területén. Az elmúlt években 

megsokszorozódott a csapatok, a bajnokságok és így a mérkőzések száma 

is a csapatsportágakban, amik akár több száz kilométeres utazásokat 

jelentenek, akár már a 11-12 éves sportolók számára is. Ezzel 

párhuzamosan az iskolákban is egyre több lett a tananyag, a diákok 

egyre több különórán vesznek részt. Az egyre szaporodó vasárnapi 

hosszú utazással járó mérkőzések, a hétközi bajnokik a sportoló 

tanulók iskolából való folyamatos kikérését eredményezi, mely 

helyzetet nem minden iskola kezel egységesen. 

A 17-18 éves diákoknál, ha tehetségesek sportágukban, akkor egyre 

inkább számíthatnak lehetőségre a felnőtt csapatnál, akik edzéseiket 

viszont többnyire hétköznap délelőtt, vagy kora délután tartják, azaz 
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iskolaidőben. Az ezzel kapcsolatos feladatok megoldása is komoly 

tényezőnek számít az iskolák és az egyesületek viszonyában. 

Az egyéni sportolók esetében is egy nemzetközi, vagy egy több napos 

versenyre való elutazás is jelenthet hiányzást az iskolából.  

Tekintve a Cegléden található sportegyesületek számát, az utánpótlás 

korú sportolók számát, valamint a fent leírtakban jelentkező 

problémákat érdemes lenne átgondolni városunkban a sportiskolai képzés 

elindítását. A pontos működést természetesen az oktatási és 

sportszakemberek bevonásával kellene megtervezni, de figyelembe véve, 

hogy Ceglédnél kisebb hagyományokkal és eredményességgel rendelkező 

településeken is bevezették már a sportiskolai képzést kijelenthetjük, 

hogy városunk kisebb lemaradással küzd ebben a témakörben. 

Szintén problémát jelent az utánpótlásból a felnőtt csapatba kerülés 

időszaka fiatal sportolóinknál. Sokan természetesen nem akarják a 

tanulmányaikat befejezni az érettségi után, így beadják 

jelentkezésüket az ország különböző főiskoláira, egyetemeire. Az így 

kialakuló komoly távolságoknak köszönhetően a sportolók döntés 

helyzetbe kerülnek, választaniuk kell a sport és tanulás között, így 

akár tehetséges sportolókat is veszíthetnek el a város sport 

egyesületei, klubjai. A sportiskolai rendszerben így érdemes lehetne 

kihelyezett főiskolai képzést is betervezni, ami elősegíthetné a 

nagyobb számú ceglédi fiatalok felnőtt csapatba kerülését. 

2.5.3 Az önkormányzat feladatai az utánpótlás nevelésben: 

- Az önkormányzat éves költségvetéséből biztosít egy 

támogatási keretösszeget, melyet minden évben pályázat 

formájában kiír, és melyre a város sport egyesületei 

pályázhatnak. 

- Biztosítja az önkormányzati tulajdonú létesítmények 

megfelelő állapotának megőrzését 

- Megvalósítási tervet készít a sportiskolai programra, a 

megfelelő körülmények teljesülése esetén a program 

megvalósítása 

- Támogatja az országos utánpótlás-nevelési programokhoz 

(Hiszek Benned Program, Héraklész Bajnokprogram, Héraklész 
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Csillagprogram) történő csatlakozást, azokban minél több 

ceglédi sportoló és sportszakember részvételét. 

- Szociális támogatási rendszert állít fel a rászoruló 

családban felnövő igazolt sportolók számára 

- A diáksport, szabadidősport és az utánpótlás sport közötti 

zökkenőmentes átjárhatóság elősegítése 

- Ösztöndíj rendszer kidolgozása a kiemelkedően tehetséges 

sportolók számára és a kellő anyagi forrás elkülönítése 

erre a célra 

- Elősegíti a ceglédi sportegyesületeket, hogy az utánpótlás 

nevelési rendszerből kiöregedő sportolók helyi felnőtt 

sportcsapatban folytathassák pályafutásokat. 

 

2.6 Felnőtt versenysport 

Versenysportról abban az esetben beszélhetünk, ha az adott 

sporttevékenység a sportági szövetségek, illetve szakszövetségek által 

működtetett versenyrendszerben, meghatározott versenynaptár és 

szakmai program alapján működik. 

A sporttörvény 15. §-a két típust határoz meg a sportszervezetek 

esetében, a sportegyesületet és a sportvállalkozást. 

Sporttevékenységet szervezett formában a törvényi rendelkezés 

értelmében e két szervezeti forma keretében, valamint a 

sportszövetség, a sportiskola és az utánpótlás-nevelés fejlesztését 

végző alapítvány keretein belül lehet folytatni. 

Ebben a részben kizárólag a felnőtt versenysporttal foglalkozunk, az 

utánpótlás nevelés részben már kitértünk az esetleg problémákra, 

feladatokra. 

 

2.6.1 Csapatsportok 

Cegléden nagyon népszerűek az úgynevezett látványsportok, azaz a 

kézilabda, vízilabda, kosárlabda és labdarúgás. Azonban városunkban 

nagy hagyománnyal bír az asztalitenisz és a teke sportág is. 
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A sportegyesületek, sportvállalkozások számára minden évben komoly 

kihívást jelent az aktuális bajnoki év költségvetésének előteremtése. 

A látványsportágaknál országos szinten jelentősen megnövekedtek a 

fizetések, melyek komoly anyagi terheket ró a klubokra. Ugyanis, ha 

tartani akarják a lépést konkurenseikkel, akkor csatlakozniuk kell a 

fizetéseknél jelentkező árversennyel. A fizetések drasztikus 

emelkedése már több országos szövetség vezetőjének figyelmét is 

felkeltette. 

Az elmúlt években több sportágban is erőn felül teljesítettek a 

sportegyesületek, sportvállalkozások. A női kosárlabda bajnoki bronz 

és magyar kupa ezüstérmet szerzett, a férfi kézilabda és a férfi 

labdarúgás kisebb megszakításokkal hosszú éveken keresztül szerepelt 

az első és másodosztályban. Ezeket a lehetőségeikhez mérten kiemelkedő 

sporteredményeket rendkívül nehéz anyagi feltételrendszer és több 

esetben a tárgyi feltételrendszer hiányossága ellenére érték el 

sportolóink. 

 

A TAO rendszer bevezetésének eredményeként a szponzorok szinte 

teljesen eltűntek a sport területén, a helyi sportegyesületek, 

sportvállalkozások az országos sportági szakszövetségek által 

biztosított támogatásokból, illetve kisebb helyi szponzorok 

segítségével tudnak életben maradni. 

 

2.6.2 A csapatsportágak jelenlegi helyzete 

 

Sportág: Asztalitenisz 

Egyesület, sportszervezet neve: Ceglédi VSE, Szuperinfó – CVSE 

Létesítmény: Ceglédi VSE Damjanich utcai épülete 

Létesítmény jellege: Az egyesület saját tulajdonú épülete 

Létesítmény állapota: Felújításra szorul 

Igazolt UP sportolók száma: 14 
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Felnőtt versenysorozat: Extra Liga (a sportág legmagasabb bajnoki 

osztálya) 

Utánpótlás versenyrendszer: országos utánpótlás versenyrendszer 

Jelenlegi körülmények: Van az ország élmezőnyébe tartozó utánpótlás 

sportolójuk, aki a korosztályos válogatottnál is számításba jön, 

valamint a felnőtt csapatban is már lehetőséget kap. Versenyzőik nem 

minden esetben tudnak a dobogós helyek valamelyikére oda érni, de a 

különböző versenyeken a legjobb 16 közé általában bekerülnek. Felnőtt 

csapatuk a legmagasabb bajnoki osztályban szerepel, ahova az előző 

szezont megelőzően jutottak fel. 

 

Sportág: Férfi kézilabda 

Egyesület, sportszervezet neve: Ceglédi Kézilabda Klub SE 

Létesítmény: Gál József Sportcsarnok 

Létesítmény jellege: Bérlemény 

Létesítmény állapota: Felújításra szorul, zsúfolt program 

Igazolt UP sportolók száma: 225 

Felnőtt versenysorozat: NB I a 2020/2021-es szezonban 

Utánpótlás versenyrendszer: országos utánpótlás versenyrendszer 

Jelenlegi körülmények: Az elmúlt években adódtak anyagi nehézségek a 

klub életében, ennek ellenére némi kitérővel évek óta folyamatosan a 

felnőtt első osztályban tudnak szerepelni, ahova a 2019/2020-as szezon 

után jutottak újra vissza. Utánpótlás csapataik vegyesen szerepelnek 

az országos bajnokságokban, az évek során néhány helyi játékost 

sikerült beépíteni a felnőtt keretbe. 

 

Sportág: Férfi kosárlabda 

Egyesület, sportszervezet neve: Ceglédi Kosárlabda Egyesület 

Létesítmény: Gál József Sportcsarnok 

Létesítmény jellege: Bérlemény 

Létesítmény állapota: Felújításra szorul, zsúfolt program 

Igazolt UP sportolók száma: 90 
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Felnőtt versenysorozat: NB I/B Zöld (harmadosztály) a 2020/2021-es 

szezonban 

Utánpótlás versenyrendszer: országos utánpótlás versenyrendszer 

Jelenlegi körülmények: Az elmúlt pár évben sokat fejlődött egyesület 

hat korosztállyal próbálja megerősíteni alapjait városunkban. Felnőtt 

csapatuk szép lassan lépked felfele az országos ranglétrán. A 

2019/2020-as szezonban vezették csoportjukat, így feljutó helyen 

álltak, de az MKOSZ a koronavírus-járvány miatt lezárta a 

bajnokságokat és nem hirdetett végeredményt. Így a másodosztályba való 

feljutás várat még egy (reméljük) évet magára. 

Sportág: Labdarúgás 

Egyesület, sportszervezet neve: Ceglédi VSE / Cevasport Kft. 

Létesítmény: Zsengellér Gyula Sporttelep 

Létesítmény jellege: Bérlemény 

Létesítmény állapota: Kiváló 

Igazolt UP sportolók száma: 207 

Felnőtt versenysorozat: NB III Keleti csoport (harmadosztály) a 

2020/2021-es szezonban 

Utánpótlás versenyrendszer: országos utánpótlás versenyrendszer 

Jelenlegi körülmények: Az elmúlt években több korosztállyal is 

sikerült dobogós helyezéseket elérni az országos bajnokságokban, több 

bajnoki címet is szereztek. Jelenleg több utánpótlás játékos is 

folyamatosan lehetőséget kap az NB III-as felnőtt csapatnál, valamint 

van korosztályos válogatott labdarúgójuk is. Felnőtt csapatuk a 

másodosztályból a 2016/2017-es szezon után 2019-ben búcsúztak, a 

2019/2020-as szezon lezárásakor a tabella harmadik helyén szerepeltek. 

Sportág: Női kézilabda 

Egyesület, sportszervezet neve: Ceglédi Kék Cápák SE 

Létesítmény: Gál József Sportcsarnok 

Létesítmény jellege: Bérlemény 

Létesítmény állapota: Felújításra szorul, zsúfolt program.  

Igazolt UP sportolók száma: 91 

Felnőtt versenysorozat: NB II Déli csoport (harmadosztály) a 

2020/2021-es szezonban 

Utánpótlás versenyrendszer: országos utánpótlás versenyrendszer 
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Jelenlegi körülmények: A női kézilabda népszerű városunkban, sok 

fiatal lány választja sportágául. Az országos bajnokságokban 

szerepelnek, ahol hol a középmezőnybe, hol az élmezőnybe tartoznak 

bajnoki osztályukban. Felnőtt csapatuk évek óta ebben a bajnoki 

osztályban szerepel. 

 

Sportág: Női kosárlabda 

Egyesület, sportszervezet neve: VBW CEKK Cegléd 

Létesítmény: Gál József Sportcsarnok 

Létesítmény jellege: Bérlemény 

Létesítmény állapota: Felújításra szorul, zsúfolt program. De már épül 

a saját üzemeltetésű kosárlabda csarnokuk, amely a Várkonyi István 

Általános Iskola számára tornateremként is szolgál majd. 

Igazolt UP sportolók száma: 74 

Felnőtt versenysorozat: NB I A csoport (a sportág legmagasabb 

bajnoki osztálya) a 2020/2021-es szezonban 

Utánpótlás versenyrendszer: országos utánpótlás versenyrendszer 

Jelenlegi körülmények: Öt korosztályban szerepelnek az országos 

bajnokságokban, valamint 6 csapattal a megyei bajnokságokban 

szerepelnek. Felnőtt csapatuk hosszú évek óta az NB I / A-ban, azaz 

az első osztályban szerepel. Illetve a bajnokság végén elért 

helyezéseinek köszönhetően ötödik éve szerepelt az Európa Kupában is. 

Eredményességük az elmúlt évek sikerei után némileg visszaesett, 

bízunk benne, hogy sikerül újra megerősödniük. 

 

Sportág: Teke 

Egyesület, sportszervezet neve: Ceglédi VSE 

Létesítmény: Városi Teke Pálya 

Létesítmény jellege: Bérlemény 

Létesítmény állapota: Felújításra szorul 

Igazolt UP sportolók száma: 5 

Felnőtt versenysorozat: NB I Keleti csoport (másodosztály) a 

2020/2021-es szezonban 

Utánpótlás versenyrendszer: országos utánpótlás versenyrendszer 



43/64 

 

Jelenlegi körülmények: A szakosztálynak jelenleg 5 utánpótlás korú 

sportolója van, akik közül egy ifista játékos gyakran kap lehetőséget 

a felnőttek között. A többiek az Ifjúsági NB I-ben szerepelnek, ahol 

a tabella első felében foglalnak helyet. Felnőtt csapatuk stabilan a 

másodosztályban szerepel, ami nem könnyű teljesítmény a létesítmény 

állapota és az edzéskörülmények miatt. Feltétlenül szükséges a 

megfelelő sportolási lehetőség kialakítása. Városunkban nagy 

hagyományai vannak, ifjúsági és felnőtt világbajnokaink vannak a 

sportágban. 

 

Sportág: Vízilabda 

Egyesület, sportszervezet neve: Ceglédi VSE 

Létesítmény: Ceglédi Városi Sportuszoda 

Létesítmény jellege: Az egyesület saját tulajdona 

Létesítmény állapota: Kiváló 

Igazolt UP sportolók száma: 123 

Felnőtt versenysorozat: OB I/B B csoport (másodosztály)a 2020/2021-

es szezonban 

Utánpótlás versenyrendszer: országos utánpótlás versenyrendszer 

Jelenlegi körülmények: Csapataik az országos bajnokságokban 

szerepelnek, az elmúlt években igazi kiválóságokat adott a magyar 

vízilabdázásnak a ceglédi utánpótlás rendszer. Felnőtt csapatuk a 

2019/2020-as szezonban egy erős negatív hullámba került, de a szezon 

lezárása elől kezdtek belőle kilábalni. 

 

2.6.3. Felnőtt egyéni sportok 

A ceglédi sport egyik legnagyobb vesztesége az elmúlt években a Lőrincz 

testvérek elvesztése volt. A válogatott birkózók eligazoltak a Ceglédi 

VSE-től, így már nem a helyi sportegyesület sportolóiként szereztek 

világbajnoki arany- és ezüstérmet. De ennek ellenére is büszkén 

képviselik városunkat a versenyeken és a médiában is. 

Általánosságban elmondható, hogy a ceglédi egyéni sport 

stafétaváltáson megy keresztül az elkövetkezendő években. A korábbi 

években a városnak rengeteg büszkeséget hozó Ungvári Miklós, Lőrincz 
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Tamás és Szellő Imre is profi pályafutása vége előtt jár. Ungvári és 

Lőrincz még neki rugaszkodnak a 2021-es Tokiói Olimpiának, de 

várhatóan ez lesz az utolsó versenyük. 

A ceglédi sport feladata lesz az elkövetkezendő években, hogy ezeket 

a korszakos sportolókat pótolni tudja. Szerencsére a judos Vég Zsombor 

már ott „kopogtat az ajtón”, de arra kell törekednünk, hogy mellé még 

mások is csatlakozzanak majd. 

Sikeres egyéni sportolóink, a Lőrincz testvérek, Ungvári Miklós, 

Szellő Imre, Velkey-Guth Ádám, Hegedűs László és Majorosi-Lázár Anita 

az elmúlt években komoly népszerűséget, média figyelmet jelentettek 

Cegléd számára. Sportolóink vagy országos médiumokban szerepeltek, 

vagy komoly nemzetközi versenyeket hoztak el városunkba és 

sportsikereik során sem feledkeztek meg sosem Ceglédről. Ez 

felbecsülhetetlen értékkel bír a városmarketing tekintetében, valamint 

Cegléd lakóit is mérhetetlen büszkeséggel ruházták fel, ami jelentősen 

növelte az összetartozás érzését a helyi polgároknál. 

Ezért kiemelten fontos feladat a jövőben is az egyéni sportolóink 

támogatása, hiszen szerepük a város életében messze túlmutat a 

sportsikereken. 

 

2.6.4. Az egyéni sportágak jelenlegi helyzete 

A minimum 50 igazolt sportolóval rendelkező egyesületeket kiemelten, 

a kisebb egyesületeket felsorolás szintjén említjük meg. 

 

Sportág: Birkózás 

Egyesület, sportszervezet neve: Ceglédi VSE 

Létesítmény: Az elkövetkezendő időszakban készül el új Birkózó csarnok 

a Malomtó szélen, amelyhez Cegléd Város Önkormányzata 20 millió forint 

anyagi támogatást biztosított. 

Létesítmény jellege: Az üzemeltetőről a Sportkoncepció készítésekor 

még nem született döntés. 

Létesítmény állapota: Új csarnok készül a számukra 
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Igazolt UP sportolók száma: 107 

Versenyrendszer: országos utánpótlás versenyrendszer 

Jelenlegi körülmények: A birkózó szövetség 2019-es egyesületi 

rangsorában az előkelő harmadik helyen végeztek 2154 ponttal, 

megelőzve olyan patinás egyesületeket, mint az FTC, az UTE, a Vasas, 

vagy a BVSC. 

 

Sportág: Judo 

Egyesület, sportszervezet neve: Ceglédi VSE 

Létesítmény: Ungvári Miklós Ceglédi Judo Központ 

Létesítmény jellege: MNSK által üzemeltetett létesítmény 

Létesítmény állapota: Kiváló 

Igazolt UP sportolók száma: 76 

Versenyrendszer: országos és nemzetközi versenyek 

Jelenlegi körülmények: A Magyar Judo Szövetség tagegyesületeinek 2018-

as rangsorán, az első helyen végeztek 8804 ponttal, 2019-es 

csapatbajnokságon második helyen végeztek 776 ponttal. Két 

versenyzőjük is kiemelkedő eredményeket ért el az elmúlt években. Vég 

Zsombor és Özbas Szofi hosszú évekre meghatározó szereplői lehetnek a 

magyar judo sportnak. Azonban sajnos Özbas Szofi 2020 nyarán nem 

hosszabbította meg szerződését és eligazolt Ceglédről. 

 

50 igazolt sportolónál kevesebbel rendelkező sportágak, szakosztályok: 

 Atlétika – Ceglédi VSE szakosztály 

 Ashihara Karate – Ceglédi Ashihara Karate Sportegyesület – 

Ceglédi Ronin Dojo 

 Box  – Ceglédi VSE szakosztály 

 Darts  – Ceglédi VSE szakosztály 

 Fit Kid  – Ceglédi VSE szakosztály 

 Karate – Seijin SE 

 Kettlebel – Ceglédi Kettlebel SE 

 Lovaglás  – Ceglédi VSE szakosztály 
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 Tájékozódási futók – Ceglédi VSE szakosztály 

 Tánc – Relevé táncművészeti és táncsport egyesület 

 Tenisz – Ceglédi VSE szakosztály 

 Tollaslabda – Életmód SE 

 

2.6.5. Az önkormányzat szerepe a felnőtt versenysportban 

A sporttörvény ugyan nem határozza meg feladatként az önkormányzatok 

számára a versenysport támogatását, azonban a sportnak jelentős 

társadalom formáló és közösségépítő ereje van. A ceglédi lakosok 

számára kijelenthető, hogy kiemelten fontos a sport és sportolóik. 

Ezen kívül a városmarketingben betöltött szerepe is jelentős. 

 

 

Az önkormányzat feladatai a felnőtt versenysport területén a 

következők: 

- Az önkormányzat éves költségvetéséből biztosít egy 

támogatási keretösszeget, melyet minden évben pályázat 

formájában kiír és melyre a város sport egyesületei, 

sportvállalkozásai pályázhatnak. 

- Biztosítja az önkormányzati tulajdonú létesítmények 

megfelelő állapotának megőrzését. 

 

 

2.7. Extrém sport 

Városunkban népszerűek az úgynevezett extrém sportok is. Elég csak 

Hegedűs László többszörös országos bajnok, Guinness rekorder trialos 

nevét megemlíteni, aki az egész országban népszerűsíti az extrém 

sportot. Az idei évben az általa működtetett Hegeshow csapata már egy 

nyári tábort is megtudott szervezni, ahova több ceglédi trialos 

bontogatja szárnyait, ahogy a szintén Hegedűs László által az elmúlt 

években Cegléden megszervezésre kerülő Trial Bajnokságon is.  
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A Trial Bajnokságot a város az elmúlt években anyagilag is támogatta, 

hiszen a rendezvénynek az extrém sportok helyi népszerűsítése mellett 

nagyon nagy szerepe van a városmarketingben is. A látványos ugrásokat, 

mutatványokat tartalmazó versenyről rendszerint az országos médiumok 

is beszámolnak. 

Városunkban a trial mellett a bmx sportág is nagyon népszerű. Lakossági 

kezdeményezésre az extrém sportolók a régi elbontott skate park 

helyett egy új pálya megépítésén fáradoznak 2019 óta. Cegléd Város 

Önkormányzata 2020-ban segítőkezet nyújtott és a város támogatásával, 

pályázati forráson keresztül a Vörösmarty téren hamarosan 

megvalósulhat egy úgynevezett pumpás bringapálya megépítése. Az 

elkészülő pálya a helyi kerékpáros sportolók edzés lehetőségei mellett 

lehetőséget teremt, akár versenyek megszervezésére is. 

Hegedűs László a Malomtó szélen kialakított egy trial pályát, ami 

komoly felkészülési lehetőséget biztosít a sportág szerelmeseinek, 

többek között már az első tesztelők között volt a sportág többszörös 

világbajnok hölgye is. A területet a Ceglédi VSE-vel kötött 

együttműködés keretében használhatja és kezelheti Hegedűs László. 

Tűri Zoltán gördeszkás nemzetközi versenyeken is megszokta méretni 

magát, ehhez már az önkormányzattól is kapott korábban támogatást. 

 

2.7.1. Az önkormányzat feladatai az extrém sport területén 

- A pályázati forrásból megvalósuló bringapálya kivitelezése és 

karbantartása az elkövetkezendő években 

- Az extrém sportolók és az extrém sport támogatása 

- Megfelelő körülmények biztosítása az önkormányzat által üzemeltetett 

extrém sportra alkalmas területeken, létesítményekben. 

 

3. Pénzügyi lehetőségek 

A Sportkoncepcióban megjelölt feladatok ellátásának és 

megvalósításának érdekében az önkormányzatnak minden éves 
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költségvetésében külön anyagi forrást szükséges biztosítania a városi 

sportélet számára. 

A Sportkoncepció a források kialakítását az alábbi módokon 

javasolja: 

3.1 Felnőtt és utánpótlás versenysportra fordított támogatás 

3.2 Létesítmény 

3.3 A városi sportkoordinátor éves költségvetése 

3.4 Egyéb támogatási formák 

3.5 Összegzés 

 

3.1 Felnőtt és utánpótlás versenysportra fordított támogatás 

Ennél a keretnél kiemelten fontos, hogy egy minden évben egységesen 

és könnyen tervezhető mértékű anyagi forrást különítsen el az 

önkormányzat. Erre a javaslat a mindenkori éves költségvetés 0,75%-

ának az élősport működési támogatására való fordítása. 

Az így meghatározott keretre minden évben az önkormányzat által kiírt 

pályázat útján nyújthatják be igényeiket a város sportegyesületei és 

sportvállalkozásai. A biztosított támogatás mértékének 

meghatározására az alábbi kritérium rendszer figyelembe vételével 

kerül sor: 

- Hagyomány 

- Igazolt utánpótlás sportolók száma 

- Versenyeztetett utánpótlás csapatok száma 

- Az utánpótlás-nevelési rendszer felépítettsége (kidolgozottsága) 

- Felnőtt korosztályban versenyeztetett csapat bajnoki osztálya 

- Eredményesség hazai és nemzetközi szinten, országos rangsor 

- A sportszervezet által foglalkoztatottak száma (alkalmazottak, 

mennyi munkahelyet teremt a városban), edzői képesítések 

- A sportág-fejlesztési célok megléte és megalapozottsága 

- Szövetségi támogatás mértéke 

- Működésre jóváhagyott előző évi TAO támogatási keret, amelybe az 

alábbi tételek tartoznak: 

o Versenyeztetéssel összefüggő költségek 

o Személyi jellegű kiadások  

o Ingatlant nem érintő tárgyi eszköz kiadások 

o Bérleti díj 

o Létesítmény üzemeltetési költség 

o Sportfelszerelések költsége 

o Képzési költségek 

- Mérkőzés, vagy verseny népszerűsége, nézői látogatottság 

- Média érdeklődés 
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A pályázat útján elnyert támogatás felhasználásánál nincs megkötés. 

Azt a nyertes pályázó sportegyesület, vagy sportvállalkozás 

felhasználhatja sportesemény megrendezésre, létesítmény 

üzemeltetésre, bérleti díjra, felszerelés vásárlásra, vagy 

bérköltségre is egyaránt. 

Felmérve a lehetőségeket és az igényeket, figyelembe véve a kritérium 

rendszerre érkező válaszokat, a pályázat elbírálásánál a sportágak 

között különböző kategóriákat meghatározva (pl.: kiemelten támogatott, 

támogatott, nem támogatott) dönthet a támogatások mértékéről. 

A költségvetésből biztosított pályázati forráson felül az önkormányzat 

további anyagi támogatással segítheti a helyi sportegyesületeket, 

sportvállalkozásokat, amennyiben lehetőséget biztosít a helyi 

vállalkozások számára, hogy iparűzési adójuk meghatározott százalékát 

(javaslat: 0,5-2%) a sporttal kapcsolatos kiadásokra címkézhessék meg 

az általuk kiválasztott sportegyesület, vagy sportvállalkozás részére. 

Vagy, ha ez a város költségvetését figyelembe véve nem kivitelezhető, 

akkor elősegítheti a helyi nagyobb vállalkozások bevonásával egy 

városi szponzorációs rendszer kialakítását. A vállalkozás szponzori 

támogatásukat nem közvetlenül a sportegyesületek, sportvállalkozások 

részére adják, hanem az önkormányzatnál létrejött közös alapba. Az 

alapba került pénzek szétosztását az egy erre a célra felállított 

bizottság határozza meg. 

 

3.2 Létesítmény 

A sporttörvény 55. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a 

települési önkormányzat –figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára – fenntartja és működteti a tulajdonát képező 

sportlétesítményeket. 

Korszerű létesítményháttér nélkül ma nem lehetséges sikeres 

versenysportot, megfelelő minőségű utánpótlás-nevelést fenntartani, 

üzemeltetni. A szabadidő hasznos eltöltését, az egészségmegőrzést 

biztosító lakossági sport sem éri el célját. 



50/64 

 

Ezért az önkormányzat folyamatosan felügyeli és karbantartja saját 

tulajdonában lévő sportlétesítményeit. Lehetőségeihez mérten egyéb 

anyagi hozzájárulást ad a létesítmények működtetéséhez. (Péládul: A 

Judo szakosztály számára biztosított anyagi támogatás a létesítmény 

bérleti díj kapcsán.) 

 

3.3 A városi sportkoordinátor éves költségvetése 

A városi önkormányzat továbbra is külön éves költségvetést biztosít a 

város sportkoordinátora számára, aki egy éves tervet készít a város 

által megrendezett szabadidősport események megrendezésére, a 

különböző sportesemények támogatására, valamint a diák és lakossági 

sport támogatására. Az elkészült tervnek tartalmaznia kell a 

megvalósítás dátumát, célját, célközönségét és természetesen a 

tervezett költségvetését. A sportkoordinátor éves elkülönített 

keretösszegét a Ceglédi Sportcsarnok Kft. éves költségvetése 

tartalmazza. 

 

3.4 Egyéb támogatási formák 

Az önkormányzat lehetőséget biztosít a felnőtt és utánpótlás 

versenysportra fordított támogatásban nem részesülő helyi 

sportegyesületek, sportvállalkozások, sportolók részére, hogy a 

megfelelő célú bizottsági költségvetési keretekből kiírt pályázatokon 

– melyen a kulturális szereplők is indulhatnak – évente két alkalommal 

részt vegyenek. 

Valamint különlegesen kiemelt célú és értékű sporteseményt, egyéni 

sportoló felkészülését egyéb (tartalék, polgármesteri) keretekből 

támogasson. 

3.5 Az önkormányzat feladatai a pénzügyi területen 

- Külön anyagi forrást különít el az élősport működési támogatására, 

melynek mértéke a mindenkori éves költségvetés 0,75%-a legyen.  

- Bizottsági keretből a kultúra mellett a sport szereplői számára is 

biztosítsa a pályázati lehetőséget évente két alkalommal. 
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4. Sport szerepe a turizmusban 

Az Aktív Magyarországért Program felmérése alapján a nyaralások során 

élményt, kalandokat, kihívásokat keres minden korosztály. Az El 

Camino-t teljesítő emberek száma 1990 és 2015 között, 25 év alatt 

hatvanszorosára növekedett. Folyamatosan erősödik a kerékpáros 

turizmus, ahol egyre nagyobb számban jelennek meg a szépkorúak. 

Hazánkban a külföldi turisták költése 7,3%-al növekedett 2017-ben az 

előző évhez képest. A külföldi turisták által elköltött pénzek 

esetében a szabadidős turizmus dominál (1 261, 3 milliárd Ft), ami 

9,2%-kal növekedett 2017-ben, 2016-hoz képest. (forrás: Magyar 

Turisztikai Ügynökség, KSH keresletfelmérés 2017) 

A fenti adatokból jól látható, hogy a turisták részéről mekkora az 

igény a szabadidő hasznos eltöltésére, amelynek maximálisan megfelelő 

megoldása a sportolási lehetőségek biztosítása. Országos szinten 

elmondható, így városunkra is igaz, hogy az ebben rejlő lehetőségeket 

nem használja ki turizmusunk. A turisták aktiválása sport által 

hozzájárul a maradandóbb élmény kialakításához, a szélesebb körű 

programválaszték könnyen lehet döntést elősegítő indok a turisták 

utazási célpont választásánál, valamint nem utolsó sorban plusz 

bevételi forrást jelenthet a helyi sportvállalkozások, valamint a 

város számára. 

 

4.1 Sportolási lehetőségek a turisták számára városunkban 

- Sportuszoda, Termálfürdő 

- Kondiparkok 

- Futó pálya 

- Kalandpark 

- Tollaslabda csarnok 

- Gokart pálya 

- Tájékozódási gyalogló / futó pálya 

- Dühöngők 

- Squash 

- Kondi és Fitnesz termek 
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8.4 Sportturizmus 

Ebben a pontban a szószoros értelmében vett sportolók, 

sportegyesületek turisztikai lehetőségeire kell kitérnünk, ami 

lényegében az edzőtáborozást jelenti. 

Az elmúlt években városunk hatalmasat fejlődött a sportlétesítmények 

területén, a CVSE Panzióval a szállások száma is növekedett. Így 

jelenleg Cegléden minden rendelkezésre áll szinte bármilyen sportág 

számára egy tökéletes edzőtábor megrendezésére. Mind szállásban, mind 

létesítményben, mind kikapcsolódási, csapatépítési és mind étkezési 

lehetőségben is több árkategóriával, megfelelő minőségben lehet 

megvalósítani egy edzőtábort. 

Ez jelenleg egy olyan kiaknázatlan lehetőség, ami jelentősen segíti a 

városmarketinget, valamint komoly bevételt jelenthet a különböző 

vállalkozások, sportvállalkozások számára és rajtuk keresztül az 

önkormányzat részére is. Ezért az elkövetkezendő években érdemes 

megvizsgálni, hogy miként tudná ezen adottságait a város kiaknázni és 

egy jól működő rendszert felépíteni a sportturizmus ezen ágának 

megerősítése érdekében. Az edzőtáborozások mellett a fent említett 

előnyök lehetőséget teremtenek országos szabadidősportos rendezvények 

megrendezésére is. 

 

A város előnyei az edzőtáborok, országos szabadidősport rendezvények 

területén: 

- Egymás közelében lévő, könnyen elérhető, minőségi sportpályák, 

sportcsarnokok 

- Gyors, Könnyű megközelítési lehetőség (autóút, vonat) 

- Szinte minden sportágban rendelkezésre álló szakember gárda 

Egyedüli fejlődési terület a szálláslehetőségek fejlesztése. A Hotel 

Aquarell nem mindenkinek megfizethető, a CVSE Panzióban korlátozott a 

helyek száma. A megoldást a Dózsa György Kollégium fejlesztése 

jelenthetné, ami nyáron és télen az iskolai szünet idején nincs 

teljesen kihasználva, így az edzőtáborok idején tökéletes 

lehetőségként szolgálna a kisebb költségvetéssel rendelkező 
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sportegyesületek számára is. Ehhez szükséges a kollégium felújítása, 

fejlesztése. 

 

4.3 Az önkormányzat feladatai a sport szerepe a turizmusban 

területén: 

- Egy sporttérkép, sport tájékoztató anyag elkészítése 

kifejezetten turistáknak szánva, majd ezek eljuttatása a Tourinform 

irodába, a Termálfürdőbe és a Szállodákba 

- A Termálfürdő belső és körüli területén a sportolási 

lehetőségek bővítése 

- A Termálfürdőben a szezon során együttműködés a turisták 

számára potenciálisan érdekes sportvállalkozásokkal, az adott sportág 

bemutatkozása, kipróbálása formájában 

- A sportolási lehetőségek hangsúlyozása a város turisztikai 

megjelenésein 

- A szabadidősport promotálása a turisták felé 

- Túrajelzések kialakítása a túrázni vágyók, nordic walkingot 

kipróbálok számára 

- A Termálfürdő részvétele az Európai Sporthét programban. 

 

 

5. Sportlétesítmények 

A sporttörvény 55. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a 

települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési 

koncepciójára – fenntartja és működteti a tulajdonát képező 

sportlétesítményeket. 

 

A megfelelő minőségű létesítmények megléte elengedhetetlen a sikeres 

versenysporthoz, a minőségi utánpótlás neveléshez. Ezért az 

önkormányzat szerepe fontos a saját tulajdonú sportlétesítmények 

folyamatosan karbantartásában, fejlesztésében. A versenysport esetén 

a sportolókon kívül, akár több szár helyi sportszerető szórakozásért, 

biztonságáért és egészségért is felelős az adott létesítmény 

üzemeltetője. Az utánpótlás sportolók esetében pedig egyértelmű, hogy 

a szülők szívesebben engedik el gyermeküket egy olyan helyre, ahol 

megfelelőek a körülmények, tisztaság van és biztonságosnak érzik 

gyermekük számára. 
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Szerencsére elmondható, hogy városunkban az elmúlt 5-10 évben 

rengeteget fejlődtek a sportlétesítmények, drasztikusan javultak a 

körülmények. Bízunk benne, hogy ez a javulás hosszú távon az utánpótlás 

sportolók létszámában és sikerességében is meg fog mutatkozni. 

 

8.4 Cegléd Város Önkormányzatának tulajdonában jelenleg az alábbi 

sportcélú ingatlanok vannak: 

 

GÁL JÓZSEF SPORTCSARNOK 

Cím: 2700 Cegléd, Rákóczi út 33. 

Befogadóképesség: rendezvénytől függően 700-1600 fő 

Felhasználási forma: Összesen négy szakosztály használta az elmúlt 

években folyamatosan utánpótlás és felnőtt sportcsapat edzéseire, 

mérkőzéseire. Leginkább a versenysport számára hasznos, de a benne 

található sportvállalkozáson keresztül a szabadidősportolókat is 

kiszolgálja. Ezen felül a város legnagyobb rendezvényterme, 

rendszeresen biztosít helyet kiállításoknak, koncerteknek, 

szalagavatóknak a sport mellett. 

Körülmények: Jelenleg teljes átépítés alatt van, melynek keretén belül 

a tervek szerint egy munkacsarnok és egy versenycsarnok épül a korábbi 

helyén, amely másfél év alatt készülhet el. 

 

 

VÁROSI TEKE PÁLYA 

Cím: 2700 Cegléd, Teleki u. 10/a. 

Befogadóképesség: fő 

Felhasználási forma: Jelenleg a szabadidősport esetében van aktív 

használatban, hetente kerülnek benne megrendezésre a forintos 

gurítások, illetve a Városi Teke Bajnokság. Az NB I-es felnőtt csapat 

a bajnoki mérkőzéseit évek óta nem tudja hazai pályán játszani. 

Körülmények: A pályák több helyen baleset veszélyesek, teljes 

felújításra szorulnak. Jelen állapotában nem alkalmas versenysport 

megrendezésére. A tervekben szerepel, hogy ha lehetőség adódik rá, 

akkor az újonnan épülő sportcsarnokban egy új tekepálya is helyet 

kapjon. 

 

 

TERMÁLFÜRDŐ 
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Cím: 2700 Cegléd, Fürdő út 27-29. 

Befogadóképesség: fő 

Felhasználási forma: Szerepe a turizmusban jelentős. A területén 

található sportpályák alkalmasak a szabadidősportolásra is. 

Körülmények: Jelenleg egy homokos strandfoci és két strandröplabda 

pálya, valamint egy úszásra és vízilabdázásra alkalmas medence 

található a fürdő területén. A fejlesztése egy szabadtéri fitnesz 

parkkal, asztalitenisz asztallal, lábtenisz pályával, vagy Teqball 

asztallal indokolt lenne. 

 

HORGÁSZ TANYA 

Cím: 2700 Cegléd, Harcsa u., hrsz. 9003. 

Befogadóképesség: - 

Felhasználási forma: A szabadidősportban megjelenő horgászat számára 

alkalmas terület a 2-es számú horgásztó mellett található. 

Körülmények: A tavon horgászni csak a szükséges engedéllyel és a 

bérlet, vagy napijegy megváltásával lehetséges. A horgászni vágyók 

számára bérlésre alkalmas az épület és a körülötte lévő terület, ahol 

még egy pingpong-asztal is található. Nem a legkorszerűbb, de 

bérbeadáshoz alkalmas ingatlan. 

 

 

CSEMŐI VADÁSZHÁZ 

Cím: 2173 Csemő, 0221/4. hrsz. 

Befogadóképesség: - 

Felhasználási forma: A környező területen kiváló nordic walking 

túrákat, terepfutást lehet szervezni. Megfelelő központi helyszín 

lehet iskolai, óvodai sportesemények lebonyolításához, melynek fő 

célja a környezettel, természettel való kapcsolat megteremtése. 

Például: mezei futás, tájékozódási verseny 

Körülmények: A hangulatos környezetben álló vadászház, 5 külön 

bejáratú szobával (összesen 21 férőhellyel), zuhanyzós fürdőszobákkal, 

konyhával, 40-50 fő befogadására alkalmas étkezővel, terasszal áll 

rendelkezésre. 

 

 

ZSENGELLÉR GYULA SPORTTELEP 

Cím: 2700 Cegléd, Malomtó szél 33. 

Befogadóképesség: 800 fős lelátó 
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Felhasználási forma: A versenysport és a szabadidősport számára is 

alkalmas helyszín. Itt találhatók a labdarúgó szakosztály által 

használt labdarúgó pályák és központi épület, a nem a város 

üzemeltetésében lévő Ungvári Miklós Judo Központ és hamarosan elkészül 

a megújult birkózó csarnok is. 

Körülmények: A sporttelepen jelenleg egy 800 férőhelyes fedett 

lelátóépület, benne 10 öltözővel, konferencia, tanfolyam megtartására 

alkalmas teremmel, egy konditeremmel és négy irodával található. Az 

épület a Ceglédi VSE TAO beruházásán keresztül készült el, de a város 

önkormányzata üzemelteti, ahogy a mellette található 3 nagy 

méretűfüves, 1 nagy méretű (105x68m) műfüves és 1 kis méretű (40x20m) 

műfüves pályát is. A CVSE beruházásaink köszönhetően a pálya alkalmas 

másodosztályú labdarúgó bajnoki mérkőzések és utánpótlás válogatott 

labdarúgó mérkőzések megrendezésére is. A pályákat a szabadidősportoló 

amatőr labdarúgók is gyakorta bérlik ki. 

A sporttelepen található még 4 teniszpálya, az Ungvári Miklós Judo 

Központ, valamint az építés alatt álló birkózó csarnok. Valamint a 

tervek szerint itt épülhet meg egy 8 sávos fedetlen atlétikai pálya 

is a Magyar Atlétikai Szövetség támogatásával, melynek munkálatai 

2021-ben kezdődhetnek meg. 

Itt található még a 2020-ban Hegedűs László sokszoros országos bajnok 

trial sportoló által létrehozott trial edzőpálya. De egy közös 

együttműködési lehetőségnek köszönhetően, akár pályázati úton egy még 

komolyabb trial pálya is kialakításra kerülhet. 

 

 

LAKÓHELYI SPORTPÁLYÁK, JÁTSZÓTEREK, SZABADTÉRI FITNESZ ÉS KONDI PARKOK 

Cím: - 

Befogadóképesség: - 

Felhasználási forma: Ingyenes használható, szabadidős sportolásra 

alkalmas területek, eszközök. 

Körülmények: A városban található játszóterek, szabadtéri fitnesz és 

kondi parkok, valamint a Budai úti Termálfürdő melletti területen 

található futópálya mind kiváló állapotúak. A városban található 

kerítésekkel körbezárt, beton borítású labdarúgó pályák (dühöngők) 

közül kettő is kosárlabda palánkokkal egészült ki 2019 őszén, de sajnos 

a kivitelezés nem jól sikerült, baleset veszélyes, valamint a burkolat 

is az összes pályán töredezett. Egy esős időszak után mindegyik pályán 

áll a víz, így nehezen használhatók.  

A kispályás labdarúgás az egyik legnépszerűbb sportolási forma 

városunkban, a helyi dühöngőkben zajlik 2015 óta a Pest Megyei díjjal 

is kitüntetett Ceglédi Dühöngő Bajnokság, ami rendszerint 80-100 

embert mozgat meg. A bajnokságra a nevezés ingyenes, amit rendszerint 

Cegléd Város Önkormányzata és a Pest Megyei Szabadidősport Szövetség 

tesz lehetővé. Érdemes lenne legalább a bajnokság által legtöbbet 
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használt pálya nagyon karbantartása, felújítása. A kerítések, a 

labdafogó hálók megerősítése, kicserélése, a kapuk stabilizálása. 

Valamint a kosár palánkok elhelyezése által okozott baleset veszély 

megszűntetése. 

A város legnépszerűbb szabadidős sportága a futás az önkormányzat 

felmérése és a tapasztalatok alapján és nagy igény mutatkozik egy futó 

kör kialakítására a belvárosban is. Ennek a megtervezése, kivitelezése 

fontos feladat lehet a következő években, ahogy a remek állapotú és 

hasznos szabadtéri fitnesz és kondiparkok fejlesztése és 

népszerűsítése is. 

A város ingyenesen használható szabadidősportolásra alkalmas 

létesítményei, eszközei az alábbi weboldalon összegezve megtalálhatók: 

https://www.freesportparks.hu/cegled-kozossegi-sport 

 

 

CEGLÉDI SPORTMÚZEUM 

Cím: 2700 Cegléd, Gubody u. 9. 

Befogadóképesség: - 

Felhasználási forma: Bejelentkezés alapján, egyeztetett időpontban 

megtekinthető. 

Körülmények: Magyarország első vidéki sportmúzeuma a Ceglédi Értéktár 

része. Elsősorban a város sportjának fejlődését követi a XIX. század 

derekától napjainkig, immáron 28 éve. Páratlan gyűjteménnyel 

rendelkezik, hazánk ismert és elismert sportolói, sportvezetői 

csodálattal tekintenek rá. Jelenleg két nagyobb és két kisebb teremmel 

rendelkezik. Magyar László a Sportmúzeum vezetője évek óta dolgozik a 

helyszín felújításán, elkészült tervekkel rendelkezik, a felújítás 

azonban egyelőre várat magára. A sportmúzeum felújítása és folyamatos 

karbantartása a város fontos feladata. 

 

 

Egyesület, illetve vállalkozás tulajdonában lévő sport és szabadidős 

létesítmények: 

- A Városi Sportuszodát, amely a Ceglédi VSE tulajdonában van 

2014-ben újították fel. Egészségügyi szolgáltatásait bővítették, majd 

később egy sportszállóval is kiegészítették. Ezzel jelentősen javultak 

a vizes versenysportok feltétlei mind a felnőtt, mind az utánpótlás 

nevelés vonatozásában. A felújított sportlétesítményben a korábbinál 

szélesebb körben lehetővé vált az óvodás- és iskoláskorúak 

úszásoktatása, illetve bővültek a város lakosainak, ezen belül az 

időskorúak szabadidős tevékenységének lehetőségei is.  

- A 2000 m2-es Tollaslabda csarnok (Mizsei úton) egy 

magánszemély beruházásában készült, amely több szabadidősporthoz és a 

https://www.freesportparks.hu/cegled-kozossegi-sport
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sportturizmus részére is biztosít lehetőségeket (tollaslabda, tenisz, 

edzőterem, stb.). A beruházásnak köszönhetően a sportág egyre 

népszerűbb városunkban. A helyi egyesületben egy olimpiai kvótára is 

esélyes sportoló is szerepel. 

- Jelenleg folyamatban van a Gerje Sport Kft. által 

finanszírozott és üzemeltetett kosárlabda csarnok építése is a Rákóczi 

úton. 

 

 

5.2 Városi sportcélú létesítmények fejlesztése 

Az önkormányzat számára a létesítmények fejlesztésének, megújításának 

esetében a legnagyobb feladatot egyértelműen a Gál József Sportcsarnok 

teljes megújítása jelenti, ami komoly anyagi beruházást igényel majd. 

Ennek érdekében össze kell fognia az önkormányzatnak és a létesítményt 

használó sportegyesületeknek. 

A Sportcsarnok fejlesztésénél gondolni kell, majd mindenképp a Városi 

Tekepályára is, ami szintén sürgős felújításra szorul. Az új csarnok 

esetében akár át is kerülhetne a tekepálya a megújuló létesítménybe. 

A szabadidősport létesítmények fejlesztési elképzeléseire korábban már 

kitért a Sportkoncepció a 2.3.2.-es pontban. 

 

6. Sportdiplomáciai kapcsolatok 

A személyes kapcsolatok meghatározzák életünket, legyen az családi, 

baráti, vagy munka kapcsolat. Nincs ez másként a sportban sem. A 

különböző szakmai kapcsolatok segítséget nyújthatnak a szakmai 

fejlődésben, növelhetik Cegléd város marketing értékét, valamint 

turizmusból származó bevételeit.  

A sport által létrejött kapcsolatok kölcsönösen pozitív értékeket 

tartalmazhatnak Cegléd városa és a helyi sportegyesületek, 

sportvállalkozások számára. Az edzőtáborokban rejlő lehetőségeket a 

Sportkoncepció 4.2 Sportturizmus pontja részletesen kifejtette. 

A sportdiplomáciai kapcsolatok esetében jelentős szerep juthat azonban 

a nemzetközi kapcsolatoknak is, melyben talán könnyedén kijelenthető, 

hogy nem állnak a legjobban helyi sportegyesületeink, szakosztályaink, 

sportvállalkozásaink. A kapcsolatok többségében esetlegesek, 
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kimerülnek az alkalmankénti mérkőzéseken, vagy tornákon való 

részvételben és semmi esetre sem helyezhetőek el egy rendszerben. 

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztése a sportegyesületek számára 

szakmai, az önkormányzat számára város marketing és a turizmus 

szempontjából anyagi haszonnal járhat hosszú távon. A városunkban 

megrendezésre kerülő esetleges nemzetközi edzőtáborok, tornák hosszú 

távon mindkét fél számára jelentős előnyöket hozna. Ennek ellenére a 

kézilabda klub által megrendezésre kerülő testvérvárosok közötti 

évenkénti tornán kívül nincs más ilyen jellegű esemény a városban. A 

Városi Sportuszodában és a hozzá tartozó Panzióban a nemzetközi úszó 

és vizes világversenyek alkalmával előfordult, hogy egy-egy ország 

válogatottja itt készült fel és itt volt elszállásolva, de ezek is 

szintén egyedi esetek voltak. Az önkormányzat kapcsolatai által 

nagyobb lehetőségek nyílnának meg mind két területen a 

sportegyesületek, sportvállalkozások számára. 

 

8.4 Az önkormányzat feladatai a sportdiplomáciai kapcsolatok 

területén: 

 Segítséget nyújt a város sportszervezeteinek nemzetközi 

sportkapcsolataik kialakításában, kibővítésében. Első körben a 

testvérvárosok bevonásával.  (szakmai eszmecsere, edzőtáborozás, 

közös tornák) 

 Anyagi támogatást biztosít a testvérvárosok, vagy más egyéb 

nemzetközi tornák, versenyek lebonyolításához 

 Az önkormányzat segítséget nyújt a város sportszervezetei, 

sportvállalkozásai számára az országos sportági 

szakszövetségeknél a hazánkban megrendezésre kerülő nemzetközi 

sportesemények, versenyek időszakában az edzőtáborozási 

lehetőség biztosítása céljából. 

 A kulturális kapcsolatok mellett elősegíti a sport területén is 

további testvérvárosi kapcsolatok létesítését. 

 

 

7. Sportmunkacsoport létrehozása 

Az önkormányzat szerepe a város sportéletében elég sokrétű, melyre 

jelen Sportkoncepció is rávilágított. Ez elengedhetetlenné teszi a 

városi sportkoordinátor pozíciójának meglétét a jövőben is. A hosszú 

távú tervezés és koncepciók megvalósításának érdekében a 
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sportkoordinátor szerepkörét is több évre előre rögzíti. Ez elősegíti 

a tervezést, a folyamatosság biztosítását. 

A sportkoordinátor mellett az önkormányzat támogatja egy sportszakmai 

alapon kialakított 5 fős sport munkacsoport felállítását. A 

munkacsoport a sportkoordinátor munkáját segíti, a nagyobb városi 

rendezvények megszervezésénél, a városi sportdíjazottak és a 

sporttámogatások meghatározásánál, valamint amikor azt a 

sportkoordinátor, vagy a polgármester szükségesnek tartja. 

A fentiek mellett a Sport Munkacsoport feladata az éves szakmai 

konferencia megszervezése, a helyi amatőr sportvállalkozások, 

egyesületek segítése. Az éves konferencián kerekasztal 

beszélgetéseket, oktatásokat szervezhetnek, a város különböző sport 

szereplői (egyesületek, köznevelési intézmények vezetői) 

beszámolhatnának éves munkájukról a sport területén. 

A Sport Munkacsoport tagjai munkájukat önkéntes alapon végzik. 

 

8. Sport kommunikáció 

A kommunikáció folyamatosan változik mai világunkban és folyamatos 

fejlődésben van. Ma már bármiről azonnal értesülhetünk legyen az a 

világ bármely pontján. Ennek ellenére sajnos a kommunikáció területén 

városunk sportegyesületei lemaradásban vannak, kommunikációjuk 

minősége nem minden esetben tükrözi szakmai kiválóságukat, sikereiket. 

 

8.4 Kommunikáció a versenysportban 

A mai világban azonnal, sok emberhez juttathatjuk el információinkat, 

ami a nagy szabású sportesemények, sportsikerek esetében nagy hatással 

vannak például a város marketingre. Ezért bár a versenysportban 

szereplő egyesületek, egyéni sportolók kommunikációjáért ugyan nem 

felelhet az önkormányzat és annak egyik szakembere sem, de éves 

továbbképzések, konferenciák megtartásával segítheti az információ 

átadás minőségének fejlődését. 
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8.2 Város marketing a versenysportban 

Egy város számára hatalmas elérést, ismertséget hozhat egy sportsiker. 

Gondoljunk csak Ungvári Miklósra, vagy a Lőrincz testvérekre, akiket 

mindig ceglédi sportolóként emlegettek a sportközvetítésekben, a 

médiában. Nekik köszönhetően biztos, hogy sokan kerestek rá városunkra 

az interneten és lettek később látogatói Ceglédnek. 

Ezt a sportolói elismertséget, elérést ki kell használnia a városnak 

és az önkormányzat által támogatott sportegyesületek, 

sportvállalkozások, vagy egyéni sportolók esetében a megállapodásban 

rögzíteni kell, hogy sport ruházatukon kötelesek minden támogatási 

évben a város által meghatározott kommunikáció viselésében. Legyen az 

a város logója, vagy épp a termálfürdő hirdetése. 

 

8.3 Kommunikáció a lakossági és diáksport területén 

Az önkormányzat legnagyobb szerepe a lakossági és diáksport területén 

jelentkezik, ahogy erre ez a Sportkoncepció is kitért korábban. Ezért 

a kommunikációban is itt a leghangsúlyosabb az önkormányzat feladata. 

A városi ingyenes sportolási lehetőségek, sportesemények hirdetése, 

kommunikálása mellett segíthet a sportolni vágyók edukálásában is. 

Egységesítenie kell a kommunikációját a sportrendezvényekről és minél 

szélesebb körben meg kell jelenítenie azokat. Rendszeresen 

tájékoztatni kell a lakosságot az önkormányzat által a lakossági és 

diáksportért tett munkájáról. 

 

8.4 Az önkormányzat feladatai a sport kommunikáció területén 

- A különböző városi sportesemények, sportrendezvények internetes 

kommunikációjának egységesítése a „Sportolj velünk Cegléd” brand 

alatt 

- Ingyenes hirdetési lehetőség biztosítása a Városi Televízióban, 

a Cegléd Rádió 88-ban, a Ceglédi Hírmondóban az önkormányzati 

rendezésű sporteseményeknek 
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- A sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók 

támogatási szerződésében rögzíteni az elvárt feladatokat, 

megjelenéseket a város marketing érdekében 

- A helyi sportegyesületek, sportvállalkozások kommunikációjának 

segítése 

- Egészséges életmódra nevelés (Például: rendszeresen jelentkező 

szabadidősport magazin a Cegléd Városi Televízióban és a Cegléd 

Rádió 88-ban) 

 

9. Sportkoncepció megvalósulásának kontrollja 

Jelen Sportkoncepció öt éves ciklusra készült, melyről a megjelenés 

dátumától számított öt év múlva 60 napos határidőn belül értékelést 

kell készíteni. A kiértékelés során meg kell határozni a megvalósult 

és meg nem valósult feladatokat, valamint ki kell térni azok 

sikerességére, a meg nem valósult feladatok okára. 

A kiértékelés után Cegléd Város Önkormányzata és annak 

sportkoordinátora új Sportkoncepciót készít. 

 

Cegléd Város Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepcióját 

készítette: Kőházi Ádám városi sportkoordinátor 

 

Az anyag összeállításában közreműködött: 

Ványi Zsolt, a Ceglédi Sportcsarnok Kft. ügyvezetője 

Jezerniczky Attila, a Pest Megyei Szabadidősport Szövetség ügyvezető-

elnöke 

 

Cegléd, 2021. március 18. 

 

Dr. Csáky András s. k. 

polgármester 
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1. sz melléklet 

Óvodai és Általános Iskolai 

Sportfejlesztési Rendszer 

Ahogy azt a Sportkoncepció során több alkalommal részleteztük a 

városnak fontos feladatai vannak, mind az óvodai, mind a diáksport 

területén. Ezek a feladatok lehetnek infrastrukturálisak, anyagiak, 

vagy épp szakmai segítségnyújtás. 

A város feladata, hogy a gyerekeket a sporton keresztül terelje az 

egészséges életmód irányába, megismertesse velük a sport általános 

előnyeit és olyan ismeretekkel lássa el, amelyek hasznosak lehetnek 

számukra abban az esetben is, ha nem lesz belőlük igazolt, profi 

sportoló. Ennek az irányelvnek a mentén készült el az Óvodai és 

Általános Iskolai Sportfejlesztési Rendszer terv, mely a gyermekek 

óvodás korától az általános iskola felsős időszakáig, azaz 11-13 éves 

korukig kíséri el őket. És közben folyamatosan új készségeket, 

ismereteket tanít a sport területén. Ennek a tervnek a megvalósítása 

fontos feladat a Sportkoncepció 5 éves időszakában. 

Óvodások 

Sporttanterv készítése 

Segítség az óvónők számára az életkornak megfelelő mozgásformák 

megismertetésében és gyakorlásában a gyerekekkel 

 

Tollaslabda oktatás 

Játékos módon segíti a gyermekek koordinációs képességének 

fejlesztését. 
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Általános iskolások 

Tanulj esni program – 1. évfolyamosoknak 

A judo sportágon keresztül olyan tudatos esési technológiákat 

tanulhatnak meg, ami később sportkarrierünk során sérülésektől 

óvhatja meg őket. De az élet sporttól független területén is segíti 

és védi őket életük során. Egy év során egy tanuló 5 alkalom után 

sajátítja el a szükséges mozgásformákat, mozdulatokat. 

 

2. évfolyamos úszásoktatás 

Minden gyermek egy tanévben min. 15 alkalommal részesül 

úszásoktatásban, ami 100 %-os úszástudást ugyan nem tud adni, de 

magabiztosabbá teszi a vízben való mozgását, ami nem csak a 

sportban, hanem ha belegondolunk az élet más területein, akár egy 

nyaralás során is hasznos készség lesz a gyermek számára. 

 

Egyesületi testnevelés órák 

Az általános iskola 3, és 4. évfolyamos osztályainál a 

sportegyesületek részt vesznek a mindennapos testnevelés órákon. A 

Tankerületi Központtal való megállapodás értelmében bizonyos 

testnevelés órákat egyesületi sportszakember fog megtartani. 

 

Az Óvodai és Általános Iskolai Sportfejlesztési Rendszerrendszernek a 

bevezetésével a gyermekek 4-5 éves és 8-10 éves kora között fejlesztjük 

a koordinációs képességüket, olyan alapokat kapnak, amivel 

biztonságosan tudnak a vízben mozogni. Például, ha nyaralás során a 

vízbe esnek, akkor kitudnak belőle úszni. Olyan a judo által nyújtott 

ismereteket adunk át, melynek az elsajátításával akár alapvető 

önvédelmi ismeretekre tehetnek szert, valamint megtanul „jól esni” is. 

Valamint a mindennapos testnevelés órákba bevont egyesületi 

szakemberek által szélesebb körű, sportágspecifikus ismereteik 

lesznek. És, ha mindezek mellett a jövőben kitudjuk dolgozni a 

sportágválasztást segítő felmérési rendszerünket is, akkor a 

versenyszerű sportolás felé vezető úton való elindulásukat is tudjuk 

segíteni. ----- 


