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Projekt témája: Középtávú program, mely összefogja a különböző városi népegészségügyi
akciókat az egészségmegőrzés, a népbetegségek megelőzése és az egészségben eltöltött
életévek meghosszabbítása érdekében
Projekt időtartama, rendszeressége: 2012-2016
Projekt célcsoportja: Tatabánya város lakossága
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Komárom-Esztergom megye legnagyobb lélekszámú települése a 72 000 lakosú Tatabánya.
A környék életében kiemelkedő növekedés a XIX. század végén a szénbányászat megjelenése
jelentette. A gazdasági fellendülés a lélekszámban, az életmódban, az építkezésekben s a
kultúrában egyaránt jelentős fejlődést hozott. A régi tatabányai szénmedence bányáiban
1987-re a szénvagyon kimerült és a bányaüzemek megszűntek. A rendszerváltás után a
piacgazdaságra való áttérés komplex szerkezetváltást tett szükségessé Tatabányán. Az 1989es rendszerváltással járó társadalmi és gazdasági változások nehézségeit a város
önkormányzata tudatos várospolitikával, tervszerű gazdaságfejlesztési munkával, és az itt élő
polgárok aktív közreműködésével tudta áthidalni. Ennek köszönhetően Tatabánya gazdasága
újjáéledt.
A város sportvezetői abban hisznek, hogy a sportnak, mint társadalmi ügynek, a várostól a
lehetőségek szerinti legnagyobb támogatásban kell részesülnie.

Tatabánya város
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sportéletének színvonala, szervezettsége évtizedeken keresztül komoly hazai és nemzetközi
elismerést váltott ki. Tatabánya Megyei Jogú Város Sportkoncepciója és Sportfejlesztési
terve (2011) azt a célt kívánja segíteni, hogy a város sportéletének ne csak dicső múltja,
hanem eredményes jelene és a társadalom számára hasznos jövője is legyen. Tatabánya
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2011. /III.25./ önkormányzati
rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatáról és kötelezettségeiről az
Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait, a sporttámogatás felosztási kereteit mutatja be.
Ebben kiemelt szerepet kap a város sporttevékenységének támogatása, melyben az élsport és a
szabadidősport (együtt lakossági sport) támogatása együtt jelenik meg.

A régebbi

Sportbizottság helyett ma Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/1991./II.14./ önkormányzati rendelet 83/C. §-a szerinti
Sporttanács működik, mint sportszakmai tanácsadó testület. A civilekből, szakmabeliekből és
önkormányzati képviselőkből álló 15 fős testület feladata a szakmai véleménynyilvánítás,
forrás és pénzelosztás a település 83 sportegyesület 107 szakosztályának.
Tatabánya

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzata elhivatott

a tatabányai

polgárok

életminőségének javításáért. A városvezetés ezért indította el az Egészséges Tatabányáért
Programot, mely egy komplex középtávú népegészségügyi program, mely mindenkinek
lehetőséget kíván teremteni az egészséges életmód „megtanulására”, a betegségek
megelőzésére, kiszűrésére, valamint az egészségfejlesztésre.
Az Egészséges Tatabányáért Program keretében a 2013-as esztendőben több alkalommal
bebizonyosodott, hogy a tatabányaiak szeretnek sportolni. Az idei év a Mozgás Éve, ezért a
szervezők fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy mindenkinek megmutassák a sportolással
járó életérzést és hangsúlyozzák, hogy az egészséges életvitel elválaszthatatlan része a sport.
Ezt hagyományos (Gerecse 50, Kihívás Napja, Kispályás labdarúgó bajnokság, stb.), illetve
újszerű programokkal (Októberi Futógála, Teremsport Fesztivál, Városi Kerékpáros Nap és
más sportnapok, futóversenyek, kerékpáros versenyek, streetball verseny, stb.) próbálják
megvalósítani.
Az ETP kidolgozása Tatabánya lakosságának egészségügyi állapotáról szóló információk
figyelembe vételével történt, kiemelt figyelmet fordítva a leggyakoribb megbetegedésekre és
halálokokra. A program három alappillérjén (egészséges életmód kialakításának támogatása,
egészségügyi szűréseken való részvétel, egészségügyben dolgozók munkájának segítése)
kívül is több, minden évben megvalósuló és folyamatos tevékenység segíti a program
megvalósításának sikerét.
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A városi honlap (www.tatabanya.hu) kiemelten foglalkozik az Egészséges Tatabányáért
Program céljaival és különféle eseményeivel. Rendszeresen magukért beszélő mosolygós és
aktív lakosokat bemutató fényképekkel és élvezetes beszámolókkal jelentkeznek az adott
programok után. A város honlapján megtalálhatóak a program különböző állomásai.
Az ETP keretein belül több hagyományos sportrendezvény részvételi csúcsot döntött: Gerecse
50, Decathlon 10-20 km-es túrák: 6.733 fő, Kihívás Napja: 51.808 fő végzett tizenöt perces
sportaktivitást, Tatabányai futógála: kb. 700 fő részvevő, Teremsport Fesztivál: 370 regisztrált
résztvevő, Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 61 csapat. Ezek a számok egy Tatabánya
méretű városban önmagukért beszélnek.
A projekt által kiváltott hatás és ez által a projekt megvalósítására fordított források
hasznosulása a következő évek programjai és mérései után állapítható meg tényszerűen.
Ahogy korábban bemutattuk, az ETP többéves folyamatában az egyes programok egymásra
épülnek. Mivel a különböző projektek más és más költségvetési forrásigényűek, tekintetbe
véve az érintettek, a közreműködők, valamint a kapcsolódó támogatók közös érdekeire is,
ezért a program hatásvizsgálata a későbbi időszak kiemelt feladata lesz.
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A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA
Komárom-Esztergom megye legnagyobb lélekszámú települése a 72 000 lakosú Tatabánya.
A város életében a sorsdöntő változást a XIX. század végén a szénbányászat megjelenése
jelentette.

A szén és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra, munkahelyek és a munkaerő

bevándorlása teljesen megváltoztatták a környék községeinek korábbi életét és arculatát. A
bányászat fejlődése a 1902-re megteremtette az önálló Tatabánya települést. A gazdasági
fellendülés a lélekszámban, életmódban, építkezésekben és a kultúrában-művészetben
egyaránt jelentős változásokat hozott. Hamarosan az egykori bányatelepből Észak-Dunántúl
egyik legjelentősebb gyáripari centruma alakult ki, ahol az üzemek 10 ezer embernek munkát,
ezáltal mintegy 30 ezer embernek biztos megélhetést biztosítottak.
Tatabánya 1947-ben Alsógalla, Bánhida, Felsőgalla, Tatabánya községek egyesülésével
alakult várossá és három évvel később Komárom megye székhelye lett (ma KomáromEsztergom megye). Megyei jogú városi rangot 1991-ben kapott.
A régi tatabányai szénmedence bányáiban 1987-re a szénvagyon kimerült és a bányaüzemek
megszűntek. A rendszerváltás után a piacgazdaságra való áttérés komplex szerkezetváltást
tett szükségessé Tatabányán. A szénbányászat és a ráépült nehézipar 110 év után végleg
megszűnt. Az 1989-es rendszerváltással járó társadalmi és gazdasági változások nehézségeit
a város önkormányzata tudatos várospolitikával, tervszerű gazdaságfejlesztési munkával, és
az itt élő polgárok aktív közreműködésével hidalta át.

Ennek köszönhetően Tatabánya

gazdasága újjáéledt, új vállalatok, gyárak sora települt a városba és több ezer új munkahely
teremtődött. Ennek következtében Tatabányát ma az ország egyik legdinamikusabban fejlődő
településeként tartják számon.
Országszerte felerősödtek azok a vélemények és észrevételek, amelyek a gazdaságpolitikai és
a társadalom politikusok szerepét a sportban kifejezetten sérelmezik. Ez nincs másképp
Tatabányán sem. A város vezetőinek az a véleménye, hogy amíg a sportot befolyásoló
gazdasági, társadalmi és egyéb területeket érintő legfontosabb döntéseket ők hozzák, addig
mindenképpen kell, hogy foglalkozzanak a sporttal. Az ugyan lehet vita tárgya, hogy milyen
célokért, eszközökkel és milyen mélységig avatkozzék be a városvezetés és a politika a
sportba, de a politikusok és gazdasági élet meghatározó szereplőinek részvételére a sport
sikeres és eredményes működésének érdekében mindenképp szükség van. Ugyanakkor a
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város sportvezetőinek az feladata, hogy a sport, mint társadalmi ügy, a várostól a lehetőségek
szerinti legnagyobb támogatásban részesüljön.
A település 91 km2 területen fekszik, 14 km hosszúságban, a Vértes és a Gerecse hegységek
közötti törésvonalban. Közúti és vasúti közlekedési csomópont, az M1-es autópálya és a
Budapest-Bécs nemzetközi vasútvonal mellett helyezkedik el.

A természeti kincsekben

gazdag, hegyláncokkal és a köztük húzódó patakokkal, forrásokkal szabdalt Tatabányaimedence ideális lakóhely volt a kezdetektől az ember számára. Ez szerencsére nem változott
mára.
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SZERVEZET / TELEPÜLÉS STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS
Tatabánya város sportéletének színvonala, szervezettsége évtizedeken keresztül komoly hazai
és nemzetközi elismerést váltott ki.

Hírnevét az olimpiai sikerek, a Világ-, és Európa

bajnokságokon elért kiváló eredmények, a megfelelő, fejlett sportlétesítmény-hálózat, a
sikeres diák- és utánpótlás-nevelés, valamint a széleskörű tömegsportmozgalom alapozta meg.
A város stratégiája és projekttervezése négy olyan programra, rendeletre és tervre épül, mely
együttesen határozza meg a fejlesztési irányokat és azok elérési módját:


Tatabánya Megyei Jogú Város Sportkoncepciója és Sportfejlesztési terve



Tatabánya Megyei Jogú Város Sportrendelete



Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség Sportkoncepciója



Tatabánya Megyei Jogú Város Gazdasági Programja

Témánk tekintetében Tatabánya Megyei Jogú Város sportkoncepciója és sportfejlesztési terve
(2011) és Tatabánya Megyei Jogú Város Sportrendelete tűnik annyira fontosnak, hogy először
röviden bemutassuk. Ezután Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség céljait és feladatait
mutatjuk be röviden.
Tatabánya Megyei Jogú Város Sportkoncepciója és Sportfejlesztési terve (2011) azt a célt
kívánja segíteni, hogy a város sportéletének ne csak dicső múltja, hanem eredményes jelene és
a társadalom számára hasznos jövője is legyen. A terv arra épül, hogy a testnevelés és a sport
a fizikai és szellemi munkavégző képesség megtartásának, az egészség megőrzésének és a
betegség megelőzésének hatásos eszköze lehessen. A döntéshozók arra törekedtek, hogy a
sport részterületei, az óvodai testneveléstől a hivatásos sportig, a szabadidősporttól a
fogyatékosok sportjáig, egy összefüggő, egymással szoros kölcsönhatásban működő egységes
egészet képezzenek.

Ehhez a következő területek hatékony működtetése és fejlesztése

szükséges:


a fejlett óvodai, iskolai testnevelés és a diáksport, mint szilárd alap, amelyre a sport
további ágazatai épülnek;



a tudatos utánpótlás nevelés, mint a versenysport alapja;



a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, mint eszköz a munkaképesség megtartása,
újrateremtése és a pozitív életszemlélet kialakulása érdekében;
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a

verseny-

és

élsport,

mint

motiváló

minta

a

rendszeres

testedzéshez

és

teljesítményfokozáshoz;


a megfelelő szintű és számú létesítmény, infrastruktúra, mint a sportolási lehetőségek
alapfeltétele;



az önkormányzati forrás- és pénzeszközök, mint a testedzés és sport érvényesülésének
hosszútávon lehetőségét biztosító feltételei.

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2011. /III.25./ rendelete az
önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatáról és kötelezettségeiről a helyi vezetés
sporttal kapcsolatos feladatait, a sporttámogatás felosztási kereteit mutatja be. Ebben kiemelt
szerepet kap a város sporttevékenységének támogatása, melyben az élsport és a
szabadidősport (együtt lakossági sport) támogatása együtt jelenik meg.

Az összefoglaló

néven lakossági sportnak nevezett támogatás így az utánpótlás-nevelés, az eredményesség, a
diáksport, a sportszövetségek, a szabadidősport, a rendezvény- és az előre nem tervezett
sportrendezvények támogatása is helyet kap a rendeletben. Emellett külön egységbe került a
sportlétesítmények működtetése, felújítása, fejlesztése és új sportlétesítmények építésének
támogatása is. A város az olimpiai, paralimpiai sportágak, sportolók felkészüléséhez és az
olimpiai, paralimpiai részvételéhez egy sportalapot is létre hozott.
A régebbi Sportbizottság helyett ma Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1991./II.14./ önkormányzati rendelet 83/C. §-a
szerinti Sporttanács működik, mint sportszakmai tanácsadó testület.

A civilekből,

szakmabeliekből és önkormányzati képviselőkből álló 15 fős testület feladata a szakmai
véleménynyilvánítás, forrás és pénzelosztás.
Az előtt említett stratégia és sportirányítás a különböző sportegyesületek és ezek
programjainak működését támogatja. A Tatabánya székhelyű sportegyesületek száma a fő
tevékenységük szerint:


Verseny-és utánpótlás sportegyesület: 43



Diáksport egyesületek: 3



Szabadidősport egyesületek: 35



Fogyatékkal élők sportszervezetei: 1 + 6 egyéb sportcsoport



Sportvállalkozások: 5 + 4 (testépítő szalonok, fitnesz stúdiók)

9
TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002
Sportmenedzsment szervezési és jó gyakorlatok feltérképezése

Egészséges Tatabányáért Program

A munkahelyi, és egyéb közösségi sportcsoportok száma megközelíti a 140 sportolói
közösséget (szakosztályt, sportcsoportot), amely a városi élsport, diáksport, versenysport, és
utánpótlás sporttevékenységeket, valamint a városi bajnokságokban tornákon, kupákon induló
kispályás labdarúgó-, teke-, röplabda-, kosárlabda-, petanque-, és kézilabda csapatok
sportszervezői-rendezői feladatait látja el.
A településen így 83 sportegyesület, 107 szakosztályában lehet sportolni.
A város tekintetében a kiemelt sportfejlesztési tervek:


családbarát sportolási helyszínek kialakítása



családbarát sportprogramok megvalósítása



egészségmegőrzés, rekreáció, környezettudatos, mozgás gazdag és egészséges életmód
kialakítása, az esélyegyenlőség biztosítása az egészséges élethez

A Tatabánya Városi Szabadidő Sport Szövetség (TVSZSZ) célja minden olyan
kezdeményezés támogatása, amely a lakosság testkultúrájának fejlődését segíti. Ezen belül:
1. a szabadidősportban érintettek számára sportolási lehetőségek biztosítása;
2. a sportolók, sportolói közösségek és támogatóik közötti kapcsolat kiépítése;
3. a szabadidősport célok megvalósítását segítő szervezetekkel való kommunikációs
lehetőségek kialakítása;
4. a sportszervezetekhez nem tartozó személyek, közösségek sportolási lehetőségeinek
segítése;
5. a várost reprezentáló szabadidősport események szervezése;
6. a szabadidősport célokat megvalósító országos és regionális eseményekhez való
csatlakozással saját, helyi célok megvalósítása;
7. felvilágosítás és véleményadás a szabadidősport fogalomkörébe tartozó ügyekben;
8. a város szabadidősport fejlődéséért tartósan kimagasló tevékenységet folytató személyek,
közösségek erkölcsi elismerésére történő javaslattétel, az ilyen elismerést megítélni, átadni
jogosult szervezeteknek;
9. az önkormányzat sporttal kapcsolatos egyéb feladatainak megvalósításában való
közreműködés felkérések, megbízások alapján.
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PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata régóta elhivatott a tatabányai polgárok
életminőségének javításáért.

A városvezetés 2012-ben indította el az Egészséges

Tatabányáért Programot, mely komplex középtávú népegészségügyi programként minden
városlakónak lehetőséget kíván teremteni az egészséges életmód „megtanulására”, a
betegségek megelőzésére, kiszűrésére, valamint az egészségfejlesztésre.
Az Egészséges Tatabányáért Program fő célja, hogy összefogja a különböző, városi szintű
népegészségügyi akciókat, kezdeményezéseket az egészségmegőrzés, a népbetegségek
megelőzése és az egészségben eltöltött életévek meghosszabbítása érdekében.

Ezeket a

célokat a Nemzeti Népegészségügyi Program által megfogalmazott hazai, valamint a
nemzetközi népegészségügyi szakmai irányelvek maximális figyelembe vételével kívánta
elérni. Emellett a kezdetektől már az is megfogalmazódik, hogy városvezetés szándéka a
lakosság

figyelmének

felkeltése

saját

egészségének

fontosságára,

az

érintett

szakmacsoportokkal közösen koordinálva a már folyamatban lévő, illetve jövőbeni
programok tervezését és konkrét megvalósítását.

Az ETP is nagymértékben épít az

együttműködésre a szakmai, infrastrukturális, egészségügyi ellátórendszer kooperációjának
optimális megvalósításán keresztül.
Tatabánya Önkormányzata három területen kíván segítséget nyújtani az Egészséges
Tatabányáért Program megvalósításában. Az első ilyen terület a város területén szervezett
egészséggel kapcsolatos és a testmozgásra ösztönző rendezvények, események és programok
koordinálása és kommunikálása.

A második terület a város közösségi tereinek és

helységeinek felkínálása a lakosságnak.

A harmadik terület az évente több alkalommal

megszervezett saját szervezésű rendezvények elindítása és folyamatos működtetése a
Tatabánya

Pont

Turisztikai

Nonprofit

Kft-vel

közösen

(városi

egészségnap,

sportrendezvények, stb.).
Az Egészséges Tatabányáért Program elsősorban a Tatabánya Városi Szabadidősport
Szövetséggel és az Agóra Nonprofit Kft-vel közösen rendezte a különböző programokat és
eseményeket.

A Program három fő pilléren nyugszik, melyekben minden évre előre

meghatározásra kerültek azok a célterületek, melyek az egészséges életmód és életminőség
területein belül kiemelésre kerültek:
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1. az egészséges életmód kialakítása a már meglévő tatabányai programok népszerűsítésével
és az új programok megvalósítása, ösztönzése révén;
2. egészségügyi szűrések megismertetése és azokon rendszeres részvétel növelése a
tatabányaiak körében;
3. az egészségügyben és a szociális területeken dolgozók munkájának segítése.
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PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA
Az Egészséges Tatabányáért Programhoz kapcsolódó információk több helyről is könnyen
összegyűjthetők. Ebben jelentős szerepet kap az internet, a helyi újságok és a média egyéb
formái. Mi ezeket az információkat egy másik oldalról, az ETP egyik főszervezőjétől, interjú
keretében bővítettük és egészítettük ki. Vadóc László, a TVSZSZ elnökeként és az ETP
egyik motorjaként személyes tapasztalatait osztotta meg velünk.
Az ETP kidolgozása Tatabánya lakosságának egészségügyi állapotáról szóló információk
figyelembe vételével történt, kiemelt figyelmet fordítva a leggyakoribb megbetegedésekre és
halálokokra. A program három alappillérjén (egészséges életmód kialakításának támogatása,
egészségügyi szűréseken való részvétel, egészségügyben dolgozók munkájának segítése)
kívül több minden évben megvalósuló és folyamatos tevékenység segíti a program
megvalósításának sikerét:


háziorvosoknak verseny indítása a szűréseken való részvétel ösztönzésére;



önálló Facebook oldal indítása és működtetése;



a város honlapján (www.tatabanya.hu) egy külön felület kialakítása és folyamatos
aktualizálása;



egészségfejlesztési témájú helyi kommunikációs tevékenység (tájékoztatás, hírlevelek,
kiadványok, plakátok, szórólapok, internetes tartalomszolgáltatás, helyi médiában való
megjelenés);



pályázati lehetőség kihasználása és támogatók bevonása az egyes programok
megvalósításába;



Dr. Card egészségkártya ingyen a város összes általános és középiskolás diákjának és
pedagógusának, valamint a polgármesteri hivatal dolgozóinak (a mentőorvosok azonnal
hozzájuthatnak a páciens sürgősségi kezeléséhez szükséges információkhoz);



a helyi média és háziorvosok folyamatos tájékoztatása a programról;



központi Városi Egészségnap a Fő téren ingyenes szűrésekkel és életmód tanácsadással.

Az előzőkben felsorolt témakörök közül a Program minden évben más-más területre fókuszál.
Ezek a fókuszpontok:
2012. év: a Bevezetés Éve, melynek fő célja a program végrehajtását szolgáló felkészülés
13
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1. csatlakozás az Egészséges Városok Magyarországi Szövetségéhez (célja: közös
érdekképviselet, közös szakmai véleménynyilvánítás, új kapuk az egészségfejlesztés
területén);
2. Richter Egészségváros országos programban való részvétel (célja: népszerűsítés és
támogatás);
2013. év: A Mozgás Éve, melynek fő célja, hogy minden korosztály számára biztosítsák a
sportolás, az aktív kikapcsolódás minél szélesebb körű lehetőségeit.
1. hagyományos tömegsport rendezvények (Gerecse 50, Kihívás Napja, Kispályás labdarúgó
bajnokság, stb.);
2. új tömegsport rendezvények támogatása (sportnapok, futóversenyek, kerékpáros
versenyek, streetball verseny, stb.);
3. gyermek- és felnőttkori elhízás és a Szív és érrendszeri megbetegedések megelőzése,
szűrése és kezelése révén (Egészségóra a Fő téren előadássorozat a kardiológia és a
méhnyakrák témakörében, vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, koleszterinszint mérés,
BMI mérés, stb.);
4. háziorvosok munkájának segítése;
A Mozgás Évének öt kiemelt lakossági sport rendezvénye:
1. Gerecse 50 Decathlon teljesítménytúra – április 20. (szombat)
1982. év óta minden év áprilisának 3. szombatján kirándulók ezrei lepik el a Gerecse
hegységet, hogy végig gyalogolják a Gerecse 50, 20 és 10 teljesítménytúra valamelyikét.
Vannak, akik kihívásként fogják fel a rendezvényt, és vannak, akik egy jó túrára vágynak, és
nem törnek a szintidő megdöntésére. Egy azonban bizonyosra vehető, hogy aki részt vesz, az
biztosan jól érzi magát.
A túra útvonala: Tatabánya - János-forrás - Baji vh. - Tardos - Pusztamarót - Héreg - Bányahegy - Koldusszállás - Kisréti vh. - Panoráma út - Turul - Tatabánya
Helyszín: Jubileum park, Távok: 10km, 20km és 50km
2. Kihívás Napja – május 22. (szerda)
A megyeszékhely állandó résztvevője a Magyarországon 1991 óta meghonosodott Kihívás
Napjának. A nyolcvanas években két kanadai város indította útjára ezt a vetélkedőt, melynek
célja, hogy eldöntse, melyikük a sportosabb település. Azóta Kihívás Napja rendezvény
világméretűvé vált. Az idei tatabányai megmérettetésnek Kassai Viktor nemzetközi hírű
14
TÁMOP 6.1.2-11/2-2012-0002
Sportmenedzsment szervezési és jó gyakorlatok feltérképezése

Egészséges Tatabányáért Program

labdarúgó játékvezető volt az "arca", az ismert FIFA bíró személyesen is megtisztelte
jelenlétével a rengeteg gyermeket, fiatalt és felnőttet megmozgató sportos eseményt.
Helyszín: A minimálisan teljesítendő tizenöt perces mozgást a Jubileum parkban, a Ságvári
úti TSC sporttelepen, az óvodákban, iskolákban és más sportegyesületeknél lehetett
teljesíteni.
3. 1. Októberi futógála – október 5. (szombat)
Hagyományteremtő szándékkal szervezte meg „A Vértes Agorája” az 1. Tatabányai Futógálát
az Egészséges Tatabányáért Program keretében. A szervezésben és lebonyolításban nagy
erőkkel vesz részt a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség. A 13 év felettiek startja a
Csónakázó-tónál volt, rájuk körülbelül 2,7 kilométer várt a Grosics Stadionig, a végén egy
megerőltető emelkedővel. Közben a stadionban az óvodások és az 1-6. osztályos iskolások
készültek egy rövidebb és a korosztálynak megfelelő megmérettetésre.
Rajt: Csónakázó tó – Jubileum park és Cél: Óvárosi sporttelep, Táv: 3,5km
4. Teremsport fesztivál – november 23. (szombat)
2013. november 23-án rendezték meg első alkalommal a Teremsport Fesztivált. A sportos
nap keretében a család minden tagjának adódott lehetőség, hogy mindenféle sportágat
kipróbáljon. Az Egészséges Tatabányáért Program keretében a 2013-as esztendőben több
alkalommal bebizonyosodott, hogy a tatabányaiak szeretnek sportolni.

Az Egészséges

Tatabányáért Program utolsó állomásán a Földi Imre Sportcsarnok volt az események
központja.
Helyszín: Földi Imre Sportcsarnok
5. Városi Kerékpáros Nap – elmaradt, 2014-ben valósul meg
A tervezett teljesítménytúra az Által-ér völgyi kerékpárúton (Indulás és érkezés: Tatabánya,
Jubileum park), táv: 20km. Ezen kívül Kerékpárverseny is tervben volt, melynek rajta a
Nomád kemping és célja a Turul emlékmű parkoló volt) Táv: 2,5km
2014. év: Az Egészséges Táplálkozás Éve
1. Egészséges életmód kialakítása (dietetikai tanácsadás, főzőklubok, egészséges táplálkozás
megismertetése, biopiac, receptmegosztás, Országos Víz Világnapja)
2. Egészségügyi szűrések: emésztőrendszeri megbetegedések szűrése
15
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3. Védőnők munkájának segítése az „egészséges és boldog családért” programban
2015. év
1. Egészséges környezet éve
2. Tüdőszűrés, Melanóma szűrés
3. Egészségnevelők, családgondozók és a szociális területen dolgozók munkájának segítése
2016. év
1. Mentális egészség éve
2. Méhnyakrák szűrés
3. Pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek munkájának segítése
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PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA
A különféle sportprogramokhoz szükséges úgynevezett szervezeti sportmodellek létrehozása,
illetve ezek megalakításának segítése kiemelt feladata volt az önkormányzatnak. Az átgondolt
tervezés végett kisebb kockázattal olyan konkrét és lényeges tapasztalatok szerezhetőek,
melyek segítséget nyújthatnak az adott program legjobb megoldásainak kiválasztásához és
ezek segítségével könnyebb az esetlegesen szükséges korrekciókat megtenni.
Korábban így valósult meg a Városi Szabadidősport Szövetség és Diáksport Szövetség
megalakításának támogatása, mint önálló szervezeti egységként működő és közhasznú
tevékenységet folytató társadalmi szervezet önálló soron történő alaptámogatása.
A korábban említett stratégia, szabályzatok és tervek alapján az önkormányzati forrásból a
következő sportfeladatok támogathatóak:
1. Sportszervezetek pénzbeli alap-, és céltámogatása;
2. Pályázati céltámogatása;
3. Sportszervezetek kedvezményes és térítésmentes létesítményhasználata.
Az önkormányzat az adott év költségvetésében a következő feladatokhoz, tevékenységhez
rendelhet pénzbeli összegeket:
1. Önkormányzati

tulajdonú

sportlétesítmények

fenntartására

és

üzemeltetésére

(a

várostulajdonában lévő sport és szabadidős létesítmények a Függelékben találhatóak);
2. Az „élő” sport támogatására alap- és céltámogatásként (ebben jelenik meg az egészséges
életmódot szorgalmazó programok támogatása);
3. Külső források elnyeréséhez (pályázatokhoz) önerő biztosítására.
Az Egészséges Tatabányáért Program fő támogatója a Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata:


évi 5 M Ft közvetlen költségvetési projekttámogatás a közreműködő szervezeteknek;



évi 1 M Ft szponzori támogatás a résztvevők motiválásához;



évi 2 M Ft közvetett támogatás a helyi sportszervezeteken keresztül a programokhoz;



évi 2 M Ft értékű forrásbiztosítás a térítésmentes létesítményhasználat érdekében, az
úgynevezett „Tárt kapus” programok finanszírozására.
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A programok kifejezetten alacsony nevezési díjjal, vagy éppen ingyenesen szerveződnek,
ezzel is elősegítve minden tatabányai lakos részvételét.
Az Egészséges Tatabányáért Program résztvevőinek ajándéksorsolást szerveztek.

A

résztvevők olyan értékes nyereményekre tehettek szert, mint kerékpár, mozijegy, fürdőjegy,
fitnesz bérlet, sporteszközök és sportszerek. A díjakat az alábbi kategóriák szerint sorsolták
ki:
I. kategória: olyan résztvevő, aki 1 vagy 2 rendezvényen vett rész
II. kategória: olyan résztvevő, aki 3 rendezvényen vett részt
III. kategória: olyan résztvevő, aki 4 vagy 5 rendezvényen vett részt
Fődíj: 1 db Családi hétvége 2 felnőtt+2 gyerek részére.
Az Önkormányzat költségvetése mellett az ETP-hez kapcsolódó nyereményjáték során
számos vállalat és cég támogatta a rendezvényt:


Vértesi Erdészeti és Faipari ZRT: családi wellness hétvége



Vértes Mobil KFT: Tablet PC



Neuzer Kerékpár Kft: kerékpárok



Cseri Kft: bérletek a Gyémánt Fürdőbe



Dinamic Fitness Club: fitnesz bérletek



TVSZSZ: sportszerek és sporteszközök
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A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI
Az új sportkultúra kialakításában kiemelt fontosságú szerepe van a sajtónak, a rádiónak, a
televíziónak és természetesen az internetnek is. A média közvéleményt befolyásoló hatása
„társadalmi üggyé” teheti a sportot.
Tatabánya város vezetői jól tudják, hogy a sikeres sport végett a média fantasztikus
magasságba emelheti őket, illetve ugyanígy mélybe taszíthat, ha a sportnál csak a
visszaélésekről, botrányokról és a negatív hírekről tudnak tájékoztatást adni.

Ennek

eredményeképp esetleg kialakulhat olyan lakossági vélemény, hogy ilyen helyre, ilyen
tevékenységek közelébe jó érzésű ember nem engedi a gyerekét, melyet minden sportot
szerető vezető el szeretné kerülni.
Ezen okokból is a városi honlap (www.tatabanya.hu) kiemelten foglalkozik az Egészséges
Tatabányáért Program céljaival és különféle eseményeivel. Rendszeresen magukért beszélő
mosolygós és aktív lakosokat bemutató fényképekkel és élvezetes beszámolókkal
jelentkeznek az adott programok után.

A város honlapján megtalálhatóak a program

különböző állomásai, mint például Gerecse 50 túra, Kihívás napja, Futógála, Teremsport
Fesztivál és Városi Kerékpáros Nap (1. kép).

1. kép. Tatabánya honlapja
(forrás: www.tatabanya.hu/fooldal/kiemelt/egeszseges_tb_program/programok)
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Hasonlóan, a Tatabánya Pont Rendezvényszervező Kft. (www.tatabanyapont.hu), a Tatabánya
Városi

Szabadidősport

Szövetség

(www.tbsport.hu)

és

az

Agóra

Nonprofit

Kft

(www.avertesagoraja.hu) honlapjai is folyamatosan beszámolnak a programok alakulásáról és
rendszeresen frissítésre kerülnek az aktuális információk alapján. Ez alapján az érdeklődők
hasznos információkat kapnak a programok pontos leírásáról és időpontjáról, a helyszínekről,
a nevezési lehetőségekről és minden olyan tudnivalóról, mely szükséges és fontos (2. kép).

2. kép. A Tatabánya Pont honlapja
(forrás: www.avertesagoraja.hu/cikk/vasarolja-meg-belepojegyet-online-.html)
Ide tartozik még természetesen a Gerecse 50 (www.gerecse50.hu) önálló honlapja, mely
túrainformációkat, online nevezést, a túra történetét és kedvcsinálót is tartalmaz a 31 éve
megrendezésre kerülő és az ország egyik legnépszerűbb túrájáról (3. kép).

3. kép. A Gerecse 50 honlapja (forrás: www.gerecse50.hu/)
Az ETP emellett minden tatabányai médiában hangsúlyos szerepet kap, rendszeres
beszámolókat készít a programokról a 24 óra KEM Napilap, a Tatabánya Városi Televízió,
20
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valamint a tatabányai Forrás Rádió, amely több alkalommal élő adásban is közvetítette már az
eseményeket.
Az önkormányzat a kezdetektől fogva tisztában volt azzal, hogy csak úgy tudja hatékonyan
összefogni és segíteni a folyamatokat, ha folyamatos megbeszéléseket folytat az egészségügy,
a szociális- és a sport területén tevékenykedő szervezetek, egyesületek, intézmények
képviselőivel. Mivel minden népegészségügyi program sikere jelentős mértékben függ a
helyi összefogás erejétől, az ETP is nagymértékben épít erre a szakmai, infrastrukturális,
egészségügyi ellátórendszer együttműködésének megvalósításán keresztül.
Ezen kívül az időszerű és aktuális információkról tudomást szerezhetnek, az érdeklődök az
önkormányzat hivatalos városi honlapján kívül a (www.tatabanya.hu), a Vértes Agorája
(www.avertesagoraja.hu), a Tatabánya Pont Rendezvényszervező Kft.
(www.tatabanyapont.hu), a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség (www.tbsport.hu), és
a Tatabánya Városi Diáksport Szövetség honlapjáról.
A program saját honlappal
(www.tatabanya.hu/fooldal/gyorskereso/egeszseges_tatabanyarert_prog) és Facebook
oldallal, (www.facebook.com/egeszsegestatabanyaertprogram) rendelkezik.
A TVSZSZ céljainak elérése érdekében megfogalmazott programját, az érintettek
tájékoztatása érdekében a médiákban meghirdeti.
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EREDMÉNYEK
Az Egészséges Tatabányáért Program első évének záró rendezvényét az Árpád-téren tartották,
ahol a program több mint négyezer aktív résztvevője között kisorsolt értékes nyereményeket
is átadták. A díjakat azok a tatabányaiak vehették át, akik regisztráltak a városban idén
rendezett jelentős sportesemények valamelyikén. A nyeremények ünnepélyes átadásán részt
vett Schmidt Csaba polgármester is.
A polgármester a rendezvényt értékelve elmondta: „az Egészséges Tatabányáért Program
középpontjában idén a mozgás, a közös sportolás állt, hisz az idei év a „Mozgás Éve” volt”.
Ennek keretében öt nagyszabású városi sportrendezvény megrendezését tervezték, melyből
négy már megvalósult, az utolsó sportesemény, a közös kerékpározás jövő tavaszra tolódott.
A városvezető és a szervező bizottság reméli, hogy az eddigi sportprogramok résztvevői is
eljönnek majd az eseményre – esetleg a nyertesek is, épp a most kapott biciklijükkel.
A polgármester kiemelte: az egészség az egyik legnagyobb kincs az ember életében, éppen
ezért annak megőrzéséért sokat kell tenni, majd a nyereményeket felajánló vállalatok
vezetőivel együtt adta át a nyereményeket a szerencséseknek.

A kitöltők között három

kategóriában hirdettek eredményt.
1. Az első kategóriában a minden kiemelt sportrendezvényen részt vevők közül hirdettek
győzteseket. A négy nyertes közül ketten kerékpárt kaptak, az egyik díjazott családi
hétvégére utazhat a pusztavámi Malomerdő Panzióba, míg az utoljára sorra került nyertes
egy Tablet-nek örülhetett.
2. A második kategóriában azok közül hirdettek nyerteseket, akik a három rendezvényen
sportoltak, ők kerékpárral, fitnesz bérlettel vagy fürdőbelépővel lettek gazdagabbak.
3. A harmadik kategóriában végül azokat díjazták, akik egy vagy két rendezvényen jelentek
meg, a nyertesek szauna bérletet, focilabdát vagy sportmezt vettek át.
Több hagyományos sportrendezvény részvételi csúcsot döntött:
Gerecse 50, Decathlon 10-20 km-es túrák: 6.733 fő, Kihívás Napja: 51.808 tizenöt perces
sportaktivitás, Tatabányai futógála: kb. 700 fő részvevő, Teremsport Fesztivál: 370 regisztrált
résztvevő, Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 61 csapat, stb.
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A GERECSE 50
2013. február 22-én Schmidt Csaba polgármester és Horváthy Lóránt, a Komárom-Esztergom
Megyei Sportszövetségek Szövetségének elnöke együttműködési megállapodást írtak alá a
Tatabánya Gerecse 50 Decathlon teljesítménytúra szervezéséről. A megállapodás három évre
szólt.
Újdonság volt a 2013-as Gerecse 50-nél, hogy a honlapon bevezették az online nevezést.
Ennek köszönhetően gördülékenyebb volt az eredmények kezelése és feldolgozása. Azonban
a helyszíni nevezés megmaradt azok kedvéért, akik valamilyen okból kifolyólag ezt
választották.

Április 20-án 6733-an vágtak neki a XXXII. Gerecse 50 Decathlon

teljesítménytúráinak Tatabányán, mely esemény volt az Egészséges Tatabányáért Program
első kiemelt rendezvénye (4. kép).

4. kép. A Gerecse 50
(forrás: www.turistamagazin.hu/xxxiii-gerecse-50-decathlon-teljesitmenytura-2014.html)

A KIHÍVÁS NAPJA, 2013. MÁJUS 22.
A megyeszékhely állandó résztvevője a Magyarországon 1991 óta meghonosodott Kihívás
Napjának. A 2013-as tatabányai megmérettetésnek Kassai Viktor nemzetközi hírű labdarúgó
játékvezető volt az "arca", az ismert FIFA bíró személyesen is megtisztelte jelenlétével a
rengeteg gyermeket, fiatalt és felnőttet megmozgató sportos eseményt.
A minimálisan teljesítendő tizenöt perces mozgást a Jubileum parkban, a Ságvári úti TSC
sporttelepen, az óvodákban, iskolákban és más sportegyesületeknél lehetett teljesíteni. Reggel
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nyolctól este nyolcig 51.808 résztvevő teljesítését regisztráltak a szervezők, amely a legjobb
eredmény az előző évekhez viszonyítva.
Érdekes és izgalmas kihívásokkal várta a Kihívás Napja a sportolni vágyókat.

Az első

csoportok a játékos sorversenyekkel kezdték a programot, amelyben volt többek között
zsákban futás, célba dobás és mocsárjárás. A gyerekek nagy lendülettel végezték az egyes
feladatokat.

Folyamatosan cserélődtek az iskolai csoportok az akadálypályán is, ahol a

tanulók nagy kedvvel teljesítették a különböző erő-, gyorsasági- és ügyességi próbákat
(lábtenisz, tollaslabda briliáns csapda, petanque, aknakereső és a vizes lufi dobálás, íjászat,
csocsó, asztalitenisz labdarúgás, súlyemelés és birkózás).
A gyerekek mellett természetesen a felnőttek is szakítottak időt a sportolásra, a tatabányai
polgármesteri hivatal dolgozói például kerékpáron érkeztek a sporttelepre. A változatos
feladatoknak köszönhetően igazán tartalmasan tölthették el a Kihívás Napja délutánját a
látogatók (5. kép).

5. kép. A kihívás napja plakát (forrás: www.avertesagoraja.hu/esemenyek/168.html)
1. TATABÁNYAI FUTÓGÁLA, 2013. OKTÓBER 5.
Minden korosztályt megmozgatott a futógála
Az időjárás is kegyeibe fogadta az 1. Tatabányai Futógálát. A 13 év felettiek startja a
Csónakázó-tónál volt, rájuk körülbelül 2,7 kilométer várt a Grosics Stadionig, a végén egy
megerőltető emelkedővel.
Közben gyülekezett a tömeg a befutónál a stadionban, ahol az óvodások és az 1-6. osztályos
iskolások készültek a megmérettetésre. Az ovisokat Harsányi Gergely válogatott kézilabdázó
kísérte a 300 méteres távon, az iskolások egy, illetve két kört teljesítettek.
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A sportos részt énekes, táncos etap követte, Oláh Gergő, a 2012 X-Faktor győztese
gondoskodott a fergeteges hangulatról. Az énekes a koncertet követően jól megfuttatta
rajongóit a rekortán körön.
TEREMSPORT FESZTIVÁL, 2013. NOVEMBER 23.
Az Egészséges Tatabányáért Program idei utolsó állomása az I. Tatabánya teremsport
Fesztivál volt, melynek mottója: Sportos nap az egész családnak! Próbálj ki egy helyen annyi
sportágat, ahányat csak szeretnél!
Ennek megfelelően sokan éltek a lehetőséggel, amit a Teremsport Fesztivál kínált a késő őszi
napon a Földi Imre Sportcsarnokban. Egy helyen lehetett kipróbálni számos sportágat. A
Fitt-sarokban az érdeklődők kipróbálhatták a következő mozgásformákat: zsírégető torna,
gymstick vagy súlyzós óra, trambulin, pilates, comb-far-hasparty, zumba, hastánc és bosu.
Emellett teremfoci és kosárlabda bajnokságot is szerveztek.
Ping-pong és csocsó mellett tekét, vívást, atlétikát, súlyemelést, cselgáncsot és birkózást is
kipróbálhattak az érdeklődők. Pihenőként Wing Tsun Kung-Fu előadást nézhetett meg a
sportcsarnok

közönsége és

az

olimpiai

bronzérmes,

Európa-bajnok cselgáncsozó,

Csernoviczki Éva vezetett bemelegítést (6. kép).

6. kép. A Teremsport Fesztivál plakátja
(forrás: www.avertesagoraja.hu/events/271.html)
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A PROJEKT HATÁSAI, DISSZEMINÁCIÓ
A magyar lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban nagyon kedvezőtlen
állapotot mutat, mely sajnálatosan jelentősen elmarad attól a szinttől is, melyet az ország
gazdasági és társadalmi fejlettsége lehetővé tenne.

A Komárom-Esztergom Megyei

Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által a Komárom-Esztergom megye
lakosságának egészségügyi állapotáról kiadott tájékoztatója arra mutat rá, hogy a megyében
élők egészségi állapota az országos átlag alatt van (2011).
A projekt által kiváltott hatás és ez által a projekt megvalósítására fordított források
hasznosulása a következő évek programjai és mérései után állapítható meg tényszerűen.
Ahogy korábban bemutattuk, az ETP többéves folyamatában az egyes programok egymásra
épülnek. Mivel a különböző projektek más és más költségvetési forrás igényűek, tekintetbe
véve az érintettek, a közreműködők, valamint a kapcsolódó támogatók közös érdekeire is,
ezért a program hatásvizsgálata a későbbi időszak kiemelt feladata lesz.
Az Egészséges Tatabányáért Programtól remélt eredmények és hatások a következő
területeken már megvalósultak:


A helyi lakosok motiváltabbá válnak az egészségesebb életmód elsajátítására.

Ez

elsősorban a résztvevők számában és az adott programon való részvétel számában,
arányában mutatkozik meg

Nő a prevenció és a szűrővizsgálatokon való részvétel. Az ANTSZ és az egészségügyi
szervezetekkel karöltve nyomon követhető a részvétel változása. Az ETP hatására jól
megmutatkozik a vizsgálatokon való részvétel emelkedése.



Hosszútávon csökken az inaktív és egészségtelen életmód, illetve az ezek következtében
kialakuló betegségek és halálozások száma.

A fejlődő infrastruktúra és az ETP

programjain átölelő tudatosítás következtében minden bizonnyal hosszútávon növekedni
fog a fizikai aktivitás városszerte.

Az életmóddal kapcsolatos tényezők változása

rövidtávon nehezen mérhető, de a város közterületein és sportpályáin történő sportórák
száma igen.

Erre tesznek majd kísérletet, mely segítségével a program hatásai is

megállapíthatóak.


Hosszútávon növekszik a születéskor várható élettartam és az egészségesen eltöltött évek
száma. Ennek mérése természetesen nem az ETP szervezőinek feladata, ugyanakkor a
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program

a

rendszerességével

és

folyamatosságával

jelentősen

hozzájárul

az

életminőséghez és az aktívan eltöltött élettartam növekedéséhez.
ÖNKORMÁNYZATI, VAGY ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI
TÁRSASÁG ÜZEMELTETÉSÉBEN LÉVŐ SPORT ÉS SZABADIDŐS
LÉTESITMÉNYEK
Létesítmény neve

helyrajzi szám

terület

tulajdonos

414 m²

önkormányzat

Sport Kft.

~ 5000 m2

önkormányzat

Sport Kft.

üzemeltető..……
Birkózó terem

2096/30

Görkori pálya

2119/200

Judo terem

2096/30

374 m²

önkormányzat

Sport Kft.

Vívó terem

2096/28

143 m²

önkormányzat

Sport Kft.

Erdei futópálya

2119/202

9 ha 8024 m2

önkormányzat

Sport Kft.

Műa. atlétika pálya

2096/29

8400 m2

önkormányzat

Sport Kft.

Műfüv.labd. pálya

2119/200

6 ha 1169 m2

önkormányzat

Sport Kft.

Napközis Tábor

2076/7

2 ha 9341 m2

önkormányzat

Sport Kft.

Sportszékház

2098/1

4700 m2

önkormányzat

Sport Kft.

Stadion és lelátó

2096/29

2 ha 6148 m2

önkormányzat

Sport Kft.

Gyémánt fürdő

2076/1

6 ha 8855 m2

önkormányzat

Gyémánt és

Sportuszoda

2076/1

6 ha 8855 m2

önkormányzat

Élményfürdő Kft

Fürdő úti Lőtér

0991/1, 0991/2

6 ha 9681m2

önkormányzat

V. Lövész Klub

önkormányzat

V. Lövész Klub

önkormányzat

Szabadidő. Szöv.

önkormányzat

Szabadidő. Szöv.

426 m2

önkormányzat

Old T Aero Klub

289 m2

önkormányzat

Modellező Klub

0996/4, 0996/7
Jubileum Park

11382/8

KRESZ Park

11264/149

Bem utcai Klubház

3382

Mátyás K. úti K. ház 3337/4

4 ha 8354 m2

Műjégpálya

5200/65

6459 m2

önkormányzat

Gold Fitt Kft.

Teniszpályák

2096/33

3393 m2

önkormányzat

Eocén Tenisz K.

40 m2

önkormányzat

C-02 PSTG E.

Galambász telepház
Balatonakali Tábor

065/10

1 ha 3765 m2

önkormányzat

Balatongue. Kft.

Alsógallai Sporttel.

3630/4/7

1 ha 4965 m2

önkormányzat

Alsógallai SE.

Millennium Park

4140/8

11 ha 4238 m2

önkormányzat

(közterület)
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Körtvélyesp. tábor

0660/7

222 m2

önkormányzat

--------------------

TISE pálya

499/3

4632 m2

önkormányzat

--------------------

4 ha 7399 m2

önkormányzat

Széchenyi TSE.

önkormányzat

Petőfi SZTSE.

Vért. Erdő Zrt.

Petőfi SZTSE.

Felsőgallai Sporttelep 0396/19
Csákányosi Altáb.

0628/1

7898 m2

Csákányosi T. ház

0603/9

2

Földi Imre Sportcs.

2096/29

2.250 m2

Sport Kft.

Sport Kft.

Futófolyosó

2096/30

960m2

Sport Kft.

Sport Kft.

Labdarúgó edzőp.

2119/200

6 ha 1169 m2

Sport Kft.

Sport Kft.

Ökölvívó terem

2096/30

175 m2

Sport Kft.

Sport Kft.

Súlyemelő csarnok

2096/30

570 m2

Sport Kft.

Sport Kft.

Tekecsarnok

2098/2

848 m2

Sport Kft.

Petricsek Jné

200 m

Sport-, és szabadidős jellegű intézmények, létesítmények, sportszínterek
Óvoda:15 tornaterem + szabadtéri játszóudvar
Általános Iskola:15 tornaterem + szabadtéri sportudvar
Középiskola: 9 tornaterem + szabadtéri sportudvar
Művelődési Házak:6 (sport-és társastánc, twirling, karate szo.)
Labdarúgó pálya

5

Atlétika pálya: 1 műanyag, 1 salakborítású pálya
Sportcsarnok

3

Súlyemelő terem

1

Atlétikai futófolyosó

1

Ökölvívó terem

2

Tekecsarnok

1

Teniszpálya

13

Sportuszoda

1

Tanmedence

5

Műjégpálya

1

Görkorcsolyapálya

1

Jubileum Park – Szabadidőközpont
Fallabda pálya

2

Kondicionáló-fittnesz terem

6

1
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Modellező Klubház

1

Turistaház

3

KRESZ oktató és Pihenőpark 1
Nyári tábor Tatabányán és Balatonakaliban
Egyéb vállalati, munkahelyi szabadidős, rekreációs létesítmények (kb. 10)
Sport Létesítményeket Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett
létesítmények és szolgáltatások
 Labdarúgó stadion
 Füves labdarúgó edzőpálya
 Műfüves labdarúgó pálya
 Atlétikai pálya
 Sportcsarnok
 Súlyemelő terem
 Birkózó terem
 Cselgáncs terem
 Futófolyosó
 Görkorcsolyapálya
 Tekecsarnok
 Sport Hotel Étterem
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FÜGGELÉK
Interjúkérdések
Az irányadó, de természetesen rugalmas jellegű kérdések a következők voltak:
1. kérdéskör
Mióta működik az Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség?

Mi a fő cél és a

tevékenység? Milyen fő programok valósultak meg ezidáig? Kb. mennyi embert mozgatnak
meg évente (önkéntesek, dolgozók, résztvevők, stb.)? Az ország mely területeiről érkeznek a
résztvevők a programokra? Hogyan használják ki a földrajzi /természeti adottságokat?
2. kérdéskör
Mi volt a jelen Egészséges Tatabányáért Program előzménye, hogyan jött létre?

Mely

korosztály(ok) a fő célcsoport? Mennyi embert mozgattak meg eddig (önkéntesek, dolgozók,
résztvevők, stb.)? Mi várható a program következő eseményein ebben a tekintetben? Milyen
eredményekkel büszkélkedhetnek? Milyen nehézségeik vannak? Hogyan finanszírozzák a
programot?
3. kérdéskör
Milyen a kapcsolat a Város és a Szövetség között?

Hogyan működnek együtt az

önkormányzattal?
4. kérdéskör
Mik a jövőbeli célok, tervek? Van-e tervben újabb program? Részt vesznek-e további/más
egészségfejlesztő és sport programokban?
5. kérdéskör
Hogyan segítik a Város egészségfejlesztő/sportkoncepciójának megvalósítását?
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