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1. Bevezetés 

 

1.1. Az egészségfejlesztésről röviden 

 

,,Amikor az egészségről gondolkodunk, célszerű a fogalom tartalmi összetevőinek a 

feltárásával indítanunk” Meleg (2002, 11. o.). 

A WHO ülésein minden alkalommal tovább gondolták az egészség fogalmát és az 

egészségfejlesztés célját, feladatát és módszereit. Az egészség nem statikus állapot, fontos 

szempont, hogy elérése és megtartása aktivitást igényel. Folyamatosan tenni kell érte, hiszen 

törékeny és múlandó. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán 

a betegség vagy fogyatékosság hiánya” fogalmazták meg a WHO konferencián, 1946-ban. 

Egészen az 1950-es évekig kétféleképpen gondolkodtak az egészségről. Az egyik a 

biomedikális felfogás, amely szerint a betegségek okát kell megkeresni és ezek elhárításában 

gondolták a megoldást. E szerint, a személy passzív elszenvedője a bajnak. A másik a 

betegség bio-pszicho-szociális megközelítése, mely szerint szomatikus és pszichológiai 

faktorok, valamint a társadalmi tényezők befolyásolják a betegséget.  

A naturalista egészségszemlélet szerint egészséges az, aki az átlaghoz közelít. A 

normativista szemlélet alapján, pedig aki el tudja végezni feladatát. A mechanisztikus 

szemlélet gépként gondolt az emberre, akkor vagyunk betegek, ha elromlik bennünk valami 

(Barabás, 2006). 

Koppenhágában a WHO (1984) ülésén fontosnak tartották újragondolni az eddig 

megfogalmazottakat. Kiegészítették azzal, hogy az egészség nem életcél, hanem a 

mindennapok megéléséhez lényeges erőforrás. Szintén ebben az időben írták le kutatási 

eredményüket, mely szerint az öröklött tulajdonságok 25%-ban, az egészségügyi ellátás 18%-

ban az egyén egészséggel szembeni attitűdje, életmódja 37%-ban és a környezeti hatások 

20%-ban felelősek egészségünk alakulásában (Ács, Borsos és Rétsági, 2011).  

Az általános egészségi állapot definiálása bonyolult feladat. Seedhouse (1986) korszerű 

megfogalmazása szerint az egészség egyenlő a képességgel. Az emberekben rejlő lehetőségek 

eléréséhez szükséges alap. Lényeges az egészség dimenzióinak figyelembe vétele. ,,A 

biológiai egészség, a szervezetünk megfelelő működése. Lelki egészségünk személyes 

világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, illetve a tudat nyugalma és az önmagunkkal 

szembeni béke. A mentális egészség a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség. Az 

emocionális egészség az érzések felismerésének, illetve azok megfelelő kifejezésének a 

képessége. Szociális egészség a másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége” (Ewles 

és Simnett, 1999. 7. o.).  

A Sundsvalli Nyilatkozat WHO (1991) az egészséget támogató környezetet tartja 

fontosnak, valamint ehhez kapcsolja a nemek közötti egyenlőséget is. Fontos felismerés, hogy 

az emberek életében a tradició és a kulturális örökség az az alap, melyen érték és 

normarendszerük nyugszik. Ezen kívül a források elosztása is sokat jelent az egészséggel 

kapcsolatos tevékenységeknél. Az Egészségügyi Világszervezet Dzsakartai ülésén WHO 

(1997) megalkották a „szocioökológiai modellt. ” E szerint a környezet, valamint a személyes 

tényezők együtthatása alapján lehet meghatározni az egészséget”. 
Insel és Roth (2007) a ,,betegség-egészség kontinium elméletét” fogalmazta meg. 

Szerintük hat kölcsönös dimenzióra épül az egészség fogalma (intelektuális, érzelmi, 

társadalmi, környezeti, szellemi spirituális, fizikai jóllét). Ezek jelenlétében élhetünk teljes 

életet, egészségesen. 
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A bennünket körülvevő társadalmi és természetes környezet alkotta dinamikus egyensúly, 

valamint a harmónia beépítésének fontosságát, kiemelve úgynevezett ökológiai 

egészségfogalmat alkotott Pikó (2006). A külső és belső egyensúly lényegét Antonovsky 

(1987) a szalutogenezis gondolatában foglalja össze és ez összecseng az WHO ülésén (1986) 

megfogalmazott koncepcióval. E szerint azokat az erőforrásokat kell megkeresni, melyek 

választási lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy az emberek egészségessé váljanak (Antonovsky, 

1979). Az emberekbe bele lehet nevelni, hogy az életben előforduló problémák kezelhetőek. 

Érdemesnek érezzék a nehézségekkel való megküzdést, és lássák is ennek értelmét 

(Antonovsky, 1987). Ennek alapján a szalutogenezis felhasználható az esélyegyenlőség 

kialakításában. A koherencia érzés és a szubjektív jól-lét az életminőség, lényeges eleme 

(Varga, 2004). 

A WHO 2005-ös konferenciáján felhívják a jogalkotók figyelmét a fogyatékkal élők és az 

elmaradott területeken élők problémáira. 

A koherencia érzés kialakulásában nagy szerepe van a családnak és a környezetnek is, 

mivel kimondottan a gyermek első éveiben alakulhat ki a jól fejlett koherencia érzék, a 

stabilitás, a jutalmazó és gátló folyamatok által (Konkoly, 2008).  

Összegzésül megállapítható, hogy az esélyteremtés alapja a szalutogenezis. Három 

ponton is csatlakozik a koherens, boldog emberi lét megteremtéséhez. Az első a személyes 

jól-lét, ami a tehetség kibontakoztatását irányozza meg. Az ,,én-hatékonyság”, vagy a ,,tanult 

leleményesség” - ami az esélyteremtés fontos része lehet. Valamint a stressz kezelésére 

alkalmazott megbirkózási technikák (Konkoly, 2008). 

A biopszichoszociális nézőpont elterjedése által, az egészségfejlesztés előtérbe 

kerülésével a sport az aktív életmód részeként fontos szerepet kap az egészségeszmény 

vonatkozásában (Pikó és Keresztes, 2007). A hátrányos szociális helyzetből adódó 

különbségek megszüntetése érdekében, a sport és a fizikai aktivitás, ezen vonatkozását ki 

lehet és ki is kell használni! ,,Olyan politikára van szükség, amely növeli az emberek 

hozzáférését az egészséget javító termékekhez és szolgáltatásokhoz, valamint egészséget 

támogató környezetet teremt” (Kishegyi és Makara, 2004. 16. o.). Fontos az oktatás és a 

közösségi színterek megteremtése, mert ez által valósulhat meg az alábbi gondolat. ,,Az 

egészséget az ember teremti és éli meg mindennapi élete színterein, ott, ahol tanul, dolgozik, 

játszik és szeret” (Kishegyi és Makara, 2004. 13. o.). 

A fizikai aktivitás jelentősége az egészség megőrzésében kiemelten fontos. Az egészséges 

életmóddal együttjárva kihat az életminőségre és ez összefügg az egészséggel (Vullemin, 

Boinin, Bertrais, Tesser, Oppert, Hercberg, Gullemin és Briancon, 2005). A testnevelés 

jelentősége a primordiális prevenció („nulladik szint”) kapcsán jelentkezik. A testnevelés órák 

száma felett lévő rendelkezéseket, a tornatermek felszereltségét és a sportolást támogató 

környezet kialakítását értjük alatta (Tari-Keresztes, 2009). Mára már Magyarországon is 

felismerték a fizikai aktivitás jelentőségét, a lakosság inaktív életmódjának 

megváltoztatásához az előző évek mérés eredeményei adták a támpontot.  

„Az egészség az egészségfejlesztés összefüggéseit tekintve; nem valamiféle elvont állapot, 

hanem eszköz valamilyen végcél eléréséhez, amely a cselekvőképesség tekintetében úgy 

fogható fel, mint erőforrás, amely lehetősé teszi az emberek számára, hogy egyénileg, 

társadalmilag és gazdaságilag is termékeny életet éljenek”. 
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Az egészségfejlesztés magyarázata (Fritz; 2009) 

Az egészséget sokan sokféleképpen határozzák meg. Kinek a betegség hiánya, kinek a 

mindennapi tevékenységekre való képesség, kinek a jó erőnlét vagy éppen a jókedv, a 

boldogság állapota jelenti az egészséget. Egy biztos: egészségünk nem tekintető statikus 

állapotnak, napról napra dinamikusan változik, és számos tényező befolyásolja. Az egészség 

egyfajta alkalmazkodási készségként is felfogható, amellyel a körülöttünk lévő változásokra 

reagálunk. Sikeres adaptáció viszont csak megfelelő egészségi állapotban lehetséges. Az 

egészségi állapot értékelésekor az egészséget gyakran abszolút fogalomként értelmezik: vagy 

egészségesnek, vagy betegnek minősítenek valakit. Az egészség fogalmának pontos és 

komplex, minden szempontra kiterjedő meghatározása szinte lehetetlen. Amikor tehát azt 

mondjuk, hogy javítjuk az egészségi állapotot, akkor az egészség, az élet minőségének 

javítását, növelését értjük alatta (Gritz, 2007). 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egészség fogalmát így határozza meg: „Az 

egészség a teljes testi, lelki (szellemi) és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség és 

nyomorékság hiánya.” Eszerint az egészséget nem csupán a testi, biológiai, szervezeti (orvosi) 

működés alkotja, hanem a lelki, szellemi (önkiteljesülés, belső béke, párkapcsolat) és a 

szociális (társas környezeti) jólét is (Gritz, 2007). 

Az egészség, mint dinamikusan változó életvitel azt jelenti, hogy a személyiség belső 

környezetével és a körülötte lévő természeti és társadalmi környezettel állandó, alkalmazkodó 

és alakító (alkotó) kölcsönhatásban áll. Az egészség fogalmának modern értelmezése tehát 

kulcskérdés. Messzemenően befolyásolja ugyanis az egészségmegőrzés, az 

egészségfejlesztés, az egészségnevelés elméletét és gyakorlatát (Gritz, 2007). 

Az egészséget, a mai dinamikus értelmezésében nem lehet dihotomizálni, miszerint vagy van, 

vagy nincs! Ezen sarkított gondolkodás egészség-betegség polarizációjának cáfolata, hogy a 

betegség hiánya nem feltétlenül jelenti az egészség meglétét. 

Tehát, ha valaki nem beteg, még nem azt jelenti, hogy ugyan olyan egészséges, mint az összes 

nem beteg ember a környezetében. Ez mutatja, hogy az egészség és folyamatként kezelendő, 

melynél nem a betegség hiánya a meghatározó, hanem az egészség fejlesztésének 

hatékonysága, ami a mindennapokban az egészségtudatos életmód kialakításával érhető el. 

Az egészség fogalmában kutatók pozitív és negatív megközelítési módot használnak. Az 

egészség kulcsfogalmához ugyanis nem csupán megőrző, védekező (negatív), hanem zömmel 

tevékeny (pozitív) elem is társul. A pozitív egészség a tényleges jólét és erőnlét (fittség) 

magas szintjét foglalja magában, míg a negatív egészség fogalmával bármely nem kívánatos, 

betegségi állapotban, korlátozottságban élő személy egészsége jellemezhető. Az egészség 

fogalmában tehát az ember testi, lelki állapotának és szociális helyzetének egyensúlya 

szerepel, és nem a „tökéletes egészség”. A pozitív egészség, mint az élet forrása egyben 

lehetőséget és képességet takar, a modus vivendit (a boldogulás útját-módját) jelenti. Az így 

értelmezett egészség nem más, mint folyamatosan változó, dinamikus jelenség: az ember 

természetes aktivitása, döntése, az életviteléhez szükséges készsége. Az egészség 

teljességéhez (az egészségéhez) napjainkban mind többször csatolunk a biológiai, pszichikus 

és szociális komponensek mellé erkölcsi vonatkozásokat: az önmagunkkal való 

megelégedettséget, társadalmi normatartásunk belső harmóniáját, vallási meggyőződésünket, 

stb.  

Az egészségnek ez a spirituális (lelki-szellemi) oldala az ember belső békéjét, megnyugvását, 

a stressz magasabb szintű kompenzációját, a szeretet magasabb fokát, a humanitást, a másság 

elfogadását, a gyengébbek és a szegények támogatását jelenti.  
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Sokan vizsgálták azt a kérdést, hogy vannak-e fokozott és csökkent egészségtudattal 

jellemezhető személyek. Kevés konzisztenciát sikerült találni az egészségmagatartás terén; az 

egészségviselkedés hullámzónak, kevéssé stabilnak bizonyult, az egyes faktorok között 

alacsony korrelációt kaptak. Mechanic (1979) 16 évig tartó longitudinális vizsgálatról számolt 

be, amely szerint alacsony (r=0,1-0,2) korrelációja volt a gyermekkori és felnőttkori 

egészségvédő magatartásformák, illetve a felnőttkori különböző egészségvédő 

magatartásformák között. Az egészségmagatartás akkor optimális, ha a korai életszakaszban 

kialakult szokások alapozzák meg. Az egészségmagatartás legfőbb meghatározó tényezői az 

egészségügyi kultúra, a nevelés és az oktatás. 

Egyesek úgy vélik, hogy az egészségvédelem és az öröm szükségképpen ellentétben állnak, és 

hogy az az életmód amely az egészséges viselkedésre nagy hangsúlyt helyez, unalmas és tele 

van a betegségtől való félelemmel. („Ami kellemes, az vagy egészségtelen, vagy erkölcstelen, 

vagy hizlal”.) Ennek a negatív lehetőségnek a kivédésére egyetlen mód adódik: korán kell 

kialakítani az egészségvédő magatartásformákat azért, hogy habituálissá (szokássá) váljanak, 

belső igényként, automatizált formában jelentkezzenek és legyenek hatással az egyénre, 

valamint környezetére is. 

Az egészségmagatartás általánosan elfogadott felfogás szerint engedelmesség vagy önuralom 

kérdése (v. ö. Ogden, 1995: az egészségpszichológia paradigmaváltásával, kívülről irányított, 

interaktív, vs. intraaktív emberképével: intraaktív, belülről vezérelt személyiség esetén jobb 

tudatos egészségmagatartás várható el). Jóllehet a tudatos kontroll szerepe az 

egészségviselkedés alakulásában vitathatatlan, az élő szervezet önfenntartásra törekszik, így 

szükségképpen létezik nem tudatos egészségmagatartás. 

A nem tudatos egészségmagatartás hatásait is számos bizonyíték igazolja. A szervi 

betegségekre vonatkozó sérülékenységet kompenzáló magatartásformákról szóló 

bizonyítékok közé tartozik a hipertónia esetén talált béketűrő magatartás, amely kivédi a 

vérnyomás emelkedést. A nem tudatos egészségmagatartással kapcsolatos kutatások 

eredményei ahhoz az – egyébként kézenfekvő – következtetéshez vezetnek, hogy a szervezet 

az egészség fenntartása szempontjából hasznos körülményeket keresi. Ezt a felfogást erősíti 

Szondi (1963) alapkoncepciója, miszerint a betegségre való hajlam megfelelő magatartás 

(hivatás, partnerválasztás) mellett egészséges útra terelődik. E sorsválasztás feltételez ugyan 

kontrollfunkciókat és számos esetben tudatos, ennek ellenére adottság alapú. 

 

A dinamikus egészségfogalom magában foglalja azt, hogy az egészségért az embernek 

valamit folyamatosan tennie kell (megerősítő, fenntartó, támogató, fejlesztő tevékenységet). 

Így az egészséggel szemben fellépő sebezhetőségünket, a külső stresszorokat, a különféle 

rizikótényezőket – egészséges állapotában – az ember tudatos tevékenységével, készségével 

(gyakorlással, fejlesztéssel) és a társas támogató rendszerek (pl. harmonikus családi 

környezet) segítségével képes egyensúlyozni. A pozitív egészség holisztikus jellegű, az egész 

emberre vonatkozó fogalom, amely az életminőséggel áll kapcsolatban; nem korlátozódik az 

egyén egyetlen tulajdonságára, hanem az ember egészét jellemzi, azaz az élet egészét áthatja. 

A pozitív egészség tartalmában olyan jegyek ismerhetők fel, mint például az életöröm, a jó 

közérzet, a kiegyensúlyozottság, a megelégedettség, a munkakedv, a kreativitás, a fittség, a 

fizikai, pszichikai, szociális alkalmazkodóképesség stb. Pszichológiai kutatások igazolják, 

hogy az emberek életében a legtöbb feszültséget az emberi kapcsolatok rendezetlensége, 

egymás meg nem értése, az intolerancia okozza, ami a biológiai „mércével” aligha mérhető. A 

társas kapcsolatok rendezetlensége, a kényszerű és tartós alkalmazkodási kényszer 
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önmagában még nem jelent betegséget, de tartóssá válásuk betegség forrásává válhat. Az 

egészség egyúttal tehát a problémamegoldásra és az érzelmek irányítására való képesség is, 

amely a pozitív énkép és a testi-lelki elégedettség megőrzésének és újra-artikulálásának 

forrása. Az egészség dinamikus fogalom, az életre összpontosít. A lényeg az egészség 

multidiszciplináris volta: testi, lelki, szellemi és társadalmi szempontjai elválaszthatatlanok 

egymástól. Az egyéni magatartást azonban számos külső és belő hatás együttese befolyásolja: 

így a személyes élettörténet, az örökletes adottságok, a szociális viszonyok, a személy által 

elfogadott értékek és normák, a munka- és életfeltételek, a környezeti tényezők, a társas 

kapcsolatok, stb. Az egészségfejlesztést tehát e hatások rendszerében – az egyéni képességek 

és készségek által határolt területen – kell megvalósítani (Gritz, 2007). 

 

Egészségfejlesztés az összes olyan nem terápiás intézkedés, amely az egészség megőrzését, 

fejlesztését és javulását, valamint a magatartási és/vagy környezeti eredetű egészségi 

problémák megoldását elősegíti. Az egészségfejlesztés tehát egységes fogalommá integrálja 

az egészség-felvilágosítás, az egészségnevelés és tanítás, önsegítés, valamint a prevenció 

eddigi részstratégiáit. Ezen felül hangsúlyozza az interdiszciplinaritás és a szektorhatárok 

átlépésének a szükségességét, az élet és munkakörülmények, valamint a lakossági részvétel 

lehetőségeinek figyelembevételét.  

Az egészségfejlesztést az Ottava Charta (1986) szerint a következőképpen definiálhatjuk: „Az 

a folyamat, amely képessé teszi az embereket az egészségük feletti kontroll megszerzésére és 

egészségük fejlesztésére. 

Az egészség pozitív fogalom, amely magában foglalja az egyéni és a társas forrásokat is a 

fizikális erőnléten túl” (Kaplan, 1992). A definíció központi eleme a kontroll kérdése, amely 

kifejezi az egészségfejlesztés aktív voltát. Az ún. civilizációs betegségek megelőzése ugyanis 

az egyének és közösségek megfelelő motiváltsága és aktív részvétele nélkül nem lehetséges. 

Az ún. epdemiológiai korszakváltás – a vezető halálokok spektrumának eltolódása a fertőző 

betegségektől a krónikus, nem fertőző betegségek irányába – egyben az orvostudomány és az 

orvoslás gyakorlatának paradigmaváltását is szükségessé tette. 

 

Az egészségfejlesztés – az eddig leírtak szellemében – folyamatot jelöl, amelynek során az 

egészséges emberek növelik ellenőrzésüket egészségük javítása felett, képességet szereznek 

egészséges életvitelük fenntartására, fejlesztésére és környezetük megváltozására 

(optimalizálásra). Úgy is fogalmazhatunk, hogy az egészségfejlesztés magában foglalja a 

korszerű egészségnevelés, az elsődleges prevenció, a mentálhigiéné, az önsegítés feladatait, 

módszereit. Ezzel azt mondtuk ki, hogy gondolkodásunk középpontjába a betegség-

központúság kerül. Ennek alapján tehát az egészségfejlesztés a lakosság egészséggel 

kapcsolatos műveltségének (egészségkultúrájának) széles körű fejlesztésére, az egészséges 

magatartásra, az egészséget veszélyeztető ártalmak, a megbetegedések megelőzésére irányuló 

tevékenység. Az egészségkultúra tartományának is megvannak a sajátos törvényszerűségei: 

fejlődése, differenciáltsága, integrálódása, ami kihat a társadalmi tevékenységek más 

területeire, mint az egészségügy, nevelés, jog, politika, technika, művészet, esztétika és a 

különböző életmódigények vonatkozásai. Ezek azt eredményezték, hogy az egészségkultúra 

fejlődése is létrehozta a társadalmi fejlettségi fokoknak megfelelő formákat, amelyeket a 

fejlődés alternatíváinak sokfélesége hajt (Gritz, 2007). 

 

 

 



 

8 
 

Az egészségfejlesztés alapvetései a következők: 

 Az egészségfejlesztés az egész lakosságot célozza meg, nem csak a veszélyeztetett 

csoportokat; 

 Az egészségfejlesztés a feltételeket és az okokat egyaránt befolyásolja, ezért az 

együttműködés elkerülhetetlen; 

 Az egészségfejlesztésben egymást kiegészítő nézetek kapcsolódnak egymáshoz; 

 Az egészségfejlesztés a lakosság együttműködésére törekszik. 

 

Az egészségfejlesztése nemcsak egyéni, hanem egyúttal közösségi, populáció szintű feladat 

is. Bár magatartási döntéseit az egyén autonóm módon hozza, s ennek következtében az egyén 

egészséghez való viszonyulása és életmódjának kialakítása az ő felelőssége, az egyén 

viselkedése valójában az őt körülvevő szociokulturális tér és saját személyiségének 

interakciója révén kristályosodik ki (Alonso, 1993). Az egyéni szintű személyiségbeli 

jellemzőkön túl a társadalom mintegy lenyomatot képezve játszik szerepet egy-egy 

magatartási minta formálódásában, s emiatt lehetetlen a környezeti sajátosságok nélkül 

megérteni az egyének viselkedését (Kals-Montada, 2001). Éppen ezért – bár az életvitelt az 

egyén saját döntései alakítják ki – téves lenne az életmódot és az életvitelt az egyén saját 

döntései alakítják ki – téves lenne az életmódot és az egészségfejlesztés gyakorlatát a 

társadalmi térből kiragadva kezelni, hiszen döntéseink hatótere társadalmilag és kulturális 

szempontból nagymértékben meghatározott. Az életmódbeli változás – alapulhat bármennyire 

is jól megtervezett egészségfejlesztési programon – megfelelő kollektív szándék és akarat, 

támogató közösség nélkül hosszú távon nem lehetséges. 

Az egyén és környezete közötti kölcsönhatás meghatározza az egyén társadalmon belüli 

adaptációját, és ennek eredőjeként egészségét is (Cole-Eyles és mtsai, 1999). Ebben az ún. 

ökológiai (vagy rendszerelméletű) megközelítésben az adaptáció sikeressége vagy 

sikertelensége játssza a főszerepet. Ez megfelel az egészség modern koncepciójának, amely az 

egészséget pozitív fogalomnak tekinti, azaz egyfajta dinamikus egyensúlyi állapotnak, s ez 

leginkább az életminőség szubjektív dimenziójában teljesedik ki. Ennek következtében 

értelmezhetővé válik az ún. krónikus betegek relatív egészsége is (Milz, 1992), ami maga után 

vonja annak felismerését, hogy az egészségfejlesztés nem kizárólag a teljesen egészséges 

egyéneket érinti, hanem valamennyiünk életprogramja kell, hogy legyen. 

Egy átmenetei változásokkal teli társadalomban az adaptáció kulcskérdés (Kopp-Skrabski, 

1995). A társadalmi adaptációban az életmód változtatás, az egészségfejlesztés sikerei egyben 

diagnosztikus jelzések is. Az adaptációval összefüggésben az egyik központi társadalom-

lélektani jelenség az úgynevezett kompetens viselkedés. Bandura (1977) ezt a fogalmat úgy 

definiálta, mint olyan képességet, amellyel meg tudunk felelni a környezet legkülönfélébb 

elvárásainak, kihívásainak, és sikeresen meg tudunk birkózni a konfliktusokkal, 

problémákkal. Az egészségfejlesztés definíciójában szereplő kontroll szorosan összefügg a 

kompetens viselkedés meglétével, az önbizalommal, saját képességeink reális megítélésével 

és azzal az igénnyel, hogy személyiségünket folyamatosan fejlesszük. Így vált az 

egészségpszichológia egyik központi jelensége az egészségfejlesztési programok aktuális 

alkotóelemévé (O’Leary, 1985). 

A kompetencia érzése nemcsak azt befolyásolja, ahogyan az egyének gondolkodnak, éreznek 

és cselekednek, hanem az egész társadalom karakterét, döntési mechanizmusait és 

szociokulturális adaptációját is. Kutatási eredmények azt igazolják, hogy a kompetens 

viselkedés szorosan összefügg az egészséghez való pozitív hozzáállással és a káros 

szenvedélyek ritkább előfordulásával (Schwarzer, 1994). Az önbizalom, a belső kontroll 
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megléte megelőzheti a dohányzás vagy a mértéktelen alkoholfogyasztás iniciációját, s 

ugyanakkor elősegíti a megelőzésben szerepet játszó magatartásformákat, így például a fizikai 

aktivitásban való részvételt (Rimal, 2001). A kompetenciaérzés hiánya viszont az alacsony 

önértékelés és önbizalom következtében szorongásra, depresszióra és pesszimista jövőképre 

hajlamosít. Ezek a jelenségek szorosan összefüggnek egymással: a káros szenvedélyek és a 

pszichés zavarok egymást kölcsönösen felerősítve rontják az egyén egészségét. Ugyanakkor 

az egészségpszichológiában napjaink legújabb trendje szerint az ún. pozitív pszichológia elve 

kezd érvényesülni, amely a problémák és konfliktusok mindenáron való kiiktatása helyett a 

pozitív érzelmek spirálként megsokszorozzák védőerejüket, és egyre több kedvező pszichikai 

folyamatot indukálva javítják az egészség fejlesztésének lehetőségeit (Fredrickson, 2001). 

Bizalom és önbizalom szorosan összetartozó fogalmak: az önbizalom hiánya bizalmatlanságot 

szül, s ha egy közösségben a kiszámíthatatlanság és a bizalom hiánya válik uralkodóvá, 

jelentősen csökken az a társadalmi tőke, amely nemcsak a közösségépítés, hanem a közösség 

egészségi állapotának alapja is. Kézenfekvő ugyanis, hogy egészséges társadalmat csak 

megfelelő kompetenciaérzéssel és önbizalommal felvértezett egyének tudnak építeni, míg az 

ellenséges beállítódás növeli a betegségek kockázatát (Miller-Smith és mtsai, 1996). 

Megfelelő szociális integrációt bizalomvesztett állapotban nehéz kialakítani. A 

bizalomvesztett állapothoz vezető úton a félelem és a szorongás a legfőbb döntésalakító erő. 

Az autoriter kapcsolat azáltal válik társadalom-lélektani szempontból patogénné, hogy 

működésének alapja a kiszolgáltatottság, a szorongáskeltés, a másik – vagy akár tömegek – 

függőségbe kényszerítése. A kiszolgáltatottak félelmének alapja pedig a kontroll, a 

kiszámíthatatlanság és a tervezhetőség hiánya. A társadalom-lélektani értelemben vett 

egészséges kapcsolat lényege az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló viszony, amely kizárja 

a kiszolgáltatottság érzését. 

Az egészségfejlesztési programok sikerének előfeltétele az abban részt vevő egyének és 

közösség motiváltsága és kontrollérzése. Ebben jelentős változást hozott az epidemiológiai 

korszakváltás, hiszen a modern népegészségügyi stratégiák megvalósíthatatlanok a lakosság 

aktív részvétele nélkül. Az egyének viszont csak akkor válnak aktív résztvevőkké, ha kellő 

önbizalommal felvértezve bíznak erőfeszítéseik sikerében. Mindebből az is következik, hogy 

az egészségfejlesztés során hangsúlyt kel fektetni az önbizalom és más fontos készségek és 

képességek fejlesztésére is (Sallis-Owen-Fortheringham, 2000). 

Számos egészségpszichológiai jelenség, mint a társas támogatás, a konfliktus megoldási 

képesség alakítása is részét kell, hogy képezze a stratégiáknak, mert ezek hiányában az egyén 

viszonyát a káros szenvedélyekhez lehetetlen megváltoztatni. Nem véletlen, hogy a serdülők 

közül sokan éppen a cigaretta biokémiai és pszichoszociális effektusait használva tesznek 

szert nagyobb önbizalomra. 

A kultúra alapvetően megszabja az elfogadott és a társadalom által kívánatosnak tartott 

magatartási normatívákat (Kals-Montada, 2001). Míg az egyik kultúrában a dohányzás 

elfogadott, egy másikban szigorúan tiltott. Míg egyik kultúrában a nyugodt, konformista 

attitűd az elfogadott, egy másikban a túlhajszolt, kimerítő életmód jelenti a sikeres és 

kívánatos modellt. A dohányzás egyéni motívumai a személyiségjegyektől függnek, de a 

dohányzás előfordulását egy adott társadalomban vagy társadalmi csoportban, már kulturális 

elemek, törvényi szabályozások alakíthatják. 

Az adott kultúra, mint az életmódot szabályozó keret a tárgyi megjelenítéseken túl az egyének 

és közösségek társadalmi adaptációját is befolyásolja azáltal, hogy az általa előírt és preferált 

társadalmi normák és szokásrendszerek mennyiben segítik elő, illetve gátolják az adaptációt. 

A stressz napjaink egyik kiemelt fontosságú életjelensége, s amennyiben az adaptáció során 
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nem történik meg annak feldolgozása, betegségek kialakulásának irányába tolja el az egyén 

belső homeosztázisát. A stressz forrása a modern korban elsősorban szociális jellegű, 

interperszonális konfliktusokból, illetve a társadalom működése során generált 

feszültségekből keletkezik (Pikó, 2002). Míg a kiszámítható, átlátható szabályokat közvetítő, 

az érvényesülési kritériumokat egyértelműen meghatározó társadalom elősegíti az adaptációt, 

s ezáltal biztosítja a társadalom egészségét, a gyorsan változó normák okozta felfokozott 

adaptációs kihívásokat generáló társadalom megnehezíti az egyensúlyi állapot tartós 

fennmaradását (Pikó, 2003). 

 

Az egészségfejlesztés fogalma szorosan kapcsolódik egy sor olyan fogalomhoz, mint az 

egészségnevelés, egészségmegőrzés, prevenció vagy egészségápolás, melyek a múltban 

egymástól többnyire elhatárolhatók voltak, manapság pedig egyre inkább szinonimaként 

fordulnak elő. 

Az egészségfejlesztés újdonsága, éppen az ezektől a fogalmaktól való elhatárolódásból érthető 

meg. 

Az egészségfejlesztésben új trendek jönnek létre,, amelyek közös jellemzője, hogy a 

programok minden eddiginél nagyobb mértékben fognak támaszkodni a magatartástudományi 

és egészségtudományi eredményekre. 

Az egészségfejlesztés gyakorlatában a tudományosság növelése irányában hat egy másik 

tendencia is, mégpedig a tervezhetőség, az ellenőrzés minél pontosabb megvalósítása 

(Koelen-Vaandrager-Colomér, 2001). 

 

Az Ottawai Charta öt pontban fejtette ki a korszerű egészségfejlesztés főbb elveit és 

kulcsterületeit: 

- az egészséget támogató társadalompolitika fejlesztése; 

- az egészséget segítő környezeti feltételek kialakítása; 

- közösségi cselekvés; 

- az egészséges élet egyénéi készségeinek erősítése; 

- az egészségügyi ellátás megelőzési szerepének hangsúlyozása. 

A szakemberek egyetértenek abban is, hogy az egészségfejlesztésben három fő cselekvési 

irányt kell követni:  

- fel kell karolni az egészségügy ügyét minden fórumon;  

- az egészségfejlesztés cselekvő részesévé kell tenni a társadalom különböző 

csoportjait;  

- intenzív meditációt kell folytatni. 

Az elmúlt két évtizedben az egészségfejlesztés új kihívások elé került, így az Ottawai Charta 

kontextusa is újraértelmezést igényel. A globalizációs folyamatok hatására újfajta 

egészségdeterminánsok kerültek előtérbe, mint pl. piaci globalizáció, egészséginformációk, 

növekvő egészségegyenlőtlenségek nemzetközi viszonylatban, növekvő szociális 

bizonytalanság és szegénység, új kereskedelmi és fogyasztási struktúrák, növekvő 

medikalizáció és individalizáció, környezetszennyezés és urbanizáció. A nem fertőző 

betegségek (szív- és érrendszeri betegségek, daganatos halálozás) okozta morbiditás és 

mortalitás különböző kihívások elé állítja az egyes országokat: a javuló tendenciák mellett az 

egyes országok közti különbségek igen jelentősek. Az egészségfejlesztők munkáját segíti, 

hogy széles és megbízható tudásbázissal rendelkezünk azokról a determinánsokról, amelyek a 

népesség egészségi állapotának tartós javulását eredményezték. Általában elmondható, hogy 

ezek az egészséget támogató közpolitikai környezet tényezői, mint pl. a javuló lét- és 
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jogbiztonság, az erősödő társadalmi kohézió, az egészséges értékrend és a tudatos egészség-

magatartás térnyerése, az egészségügyi ellátások fejlődése, valamint a betegségmegelőző 

egészségfejlesztési tevékenységek. A nyugati világ átalakuló értékrendjének alapeszméi 

között mára egyértelműen teret nyert a társadalmi igazságosság, az egyenlőség és a 

szolidaritás, az egészség témakörében pedig olyan fogalmakkal dolgozunk, mint az 

egészségnyereség, a tudományos bizonyíték, a hatékonyság, illetve a fenntarthatóság. Jó példa 

erre a svéd népegészségügyi program átfogó, nemzeti szintű célkitűzése: olyan társadalmi 

viszonyok megteremtése, amelyek mellett jó egészségi állapot érhető el a teljes népesség 

számára, egyenlő módon. A program 11 beavatkozási területe jól szemlélteti a fentiekben 

bemutatott fejlődést: a modern „népbetegségekre” összpontosító, az egészséges életmódot 

támogató tevékenységek mellett a társadalmi részvétel, a gazdasági és szociális biztonság, az 

egészséges munkahelyi környezet, valamint az egészséget jobban támogató egészségügyi 

ellátórendszer kialakítását célozza. 

Mindamellett, hogy gyakorlati egészségpolitikusok, a népegészségügyi szakemberek, és 

magatartáskutatók közötti párbeszéd számos nehézséget vet fel a fejlett egészségfejlesztési 

kultúrájú országokban is (Matonovski, 2001), e párbeszéd erősítése és a más 

tudományterületek képviselőinek bevonása kulcskérdés a további fejlődésben. 

Az új trend szemléletbeli megújulást kell hozzon ahol, az egészségfejlesztés egyre inkább 

egyfajta életmód programmá válik, amely a társadalom egészére terjed ki; időseket és 

fiatalokat, férfiakat és nőket, egészségeseket és betegeket foglal magában. Az új szemléletű 

egészségfejlesztés legfontosabb eleme a személyiségfejlődés, amely képessé tesz az életöröm 

megtalálására és az életminőség javítására. Ebben a szemléletváltásban az egészséggel 

kapcsolatos multidiszciplináris kutatások eredményeinek és azok hatékony alkalmazásának 

kell kulcsszerepet játszaniuk. 

 

1.2. Az egészségterv háttere, szükségessége, célja 

 

Az egészségterv törvényi hátterét a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az Egészségügyi 

Törvény, valamint az Önkormányzati Törvény adja. 

Az 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról az egészséghez való jogot 

az alábbiak szerint rögzíti. 

„70/D§ (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű 

testi és lelki egészséghez. 

(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az 

orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a 

természetes környezet védelmével valósítja meg.” 

Az egészség alapvető emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelen, és nem 

egyszerűen a betegség, vagy fogyatékosság hiányát. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapelvei körében az alábbiak szerint 

fogalmaz: 

„Az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak 

a szociális ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a 

társadalmi és gazdasági környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi 

gyakorlattal és politikával kiegészülve képes szolgálni.” 
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A lakóhelyi életfeltételek, a helyi közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat feladata. 

Ennek köréről és mikéntjéről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§- a 

rendelkezik az alábbiak szerint: 

„ A település önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében, különösen: a 

településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természetes környezet védelme, a 

lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető 

fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása; 

gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi 

energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról az alapfokú nevelésről, 

oktatásról az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról 

való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása, közművelődési tudományos, művészeti 

tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a 

biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

 

Az Önkormányzat feladata elsősorban tehát az egészséges életfeltételek biztosítása és az 

egészséget befolyásoló tényezők kedvező alakítása. 

A lakosság egészségi állapota évtizedek óta elmarad az ország társadalmi és gazdasági 

fejletségéből adódóan elvárható szinttől. A jelenlegi helyzet megváltoztatása érdekében a 

Parlament a 46/2003. ( IV.16.) OGY határozatával elfogadta az Egészség Évtizedének 

Népegészségügyi Programját a lakosság egészségi állapotának további javítása érdekében.  

A Program a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében az alábbi négy területen kíván 

fellépni: 

 az egészséget támogató társadalmi környezet kialakítása; 

 az egészséges életmód programjai az emberi egészség rizikófaktorainak csökkentése; 

 az elkerülhető halálozások, megbetegedések, fogyatékosság megelőzése; 

 az egészségügyi, és népegészségügyi intézményrendszer fejlesztése. 

 

1.3. A települési egészségfejlesztés rövid bemutatása 

 

Az egészségfejlesztés egyik színtere az a lakókörnyezet és lakóközösség, amelyben az 

emberek élnek, vagyis a település és lakossága. A települési egészségfejlesztés célja a lakosok 

igényeire, az általuk problémának és hiánynak érzékelt dolgokra, állapotokra való 

megoldások keresése és megvalósítása, aminek köszönhetően a helyi lakosok életminősége, 

életérzése, testi és lelki egészsége javul. 

A települési egészségfejlesztés egyik alapdokumentuma a települési egészségterv, amely 

egyre több településen megtalálható. Ez egy olyan stratégiai anyag, amely a meglévő 

problémákra, igényekre strukturált módon kínál megoldásokat ideális esetben a helyi 

szereplők, emberek bevonásával készülés valósul meg. Akkor tölti be a szerepét, ha valóban a 

helyi igények jelennek meg benne, kitalált és megtervezett programok tényleg elégedetté 

tudják tenni a lakosságot, hatása hosszútávon fenntartható, és ami a legfontosabb, hogy 

tényleges magatartásváltozást eredményez. 

A települési egészségfejlesztés akciói nagyon sokfélék lehetnek, hiszen minden település 

másféle problémákkal, gondokkal küszködik, így a megoldások is ezerfélék lehetnek: az 

egyszerű sportnaptól kezdve egy sportcsarnok létesítéséig terjedhet. 

 Az egészségfejlesztés célcsoportja minden esetben maga a lakóközösség. Megvalósítói és 

résztvevői között az egyszerű lakostól kezdve a civil szervezetek, közszolgáltatást végzőkön 

keresztül az Önkormányzatig mindenki szerepelhet. 
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A WHO ajánlása alapján biztosítani kell az egészségfejlesztési kezdeményezésekben 

közvetlenül érdekeltek számára a részvételt a tervezésben, és az értékelésben. Éppen ezért, és 

mert a TÁMOP-6.1.2 pályázati kiírás is elvárja, a település lakossága körében igény- és 

szükségletfelmérést végzünk.  

 

1.4. Az egészségterv célja 

Szeged- Tarján városrész lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen keresztül az itt 

élő emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló tényezők 

változtatásán keresztül. 

A Program a lakosság egészségi állapotának javítása és a feltárt problémák orvoslása 

érdekében az alábbi területeken kíván fellépni: 

 kedvező környezeti feltételek alakítása; 

 egészségkárosító magatartások visszaszorítása; 

 betegségek megelőzése; 

 egészséges életmód népszerűsítése; 

 sport-mozgás mindennapi élet fontosságának tudatosítása, kialakítása; 

 egészségtudatos magatartás fejlesztése; 

 a már kialakult betegségek- szinten tartása, orvoslása; 

 fogyatékossággal élők a mindennapi társadalmi életbe való integrálása; 

 fogyatékkal élő emberek rendszeres sportolásának tudatosítása. 

 

2. Helyzetelemzés, probléma térkép 

 

3.1. Dél-alföldi régió, Csongrád megye és Szeged bemutatása 

Dél-alföldi régió 

A Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyék alkotta Dél-alföldi régió Magyarország 

legnagyobb kiterjedésű régiója, az ország egyötödét adja. Délen és délkeleten Szerbiával és 

Romániával határos, nyugaton természetes határa a Duna és észak felé az Észak-alföldi régió. 

A Dél-alföldi régió az ország harmadik legnépesebb régiója. Lakónépessége 2003-ban 

1.372.702 fő, mely népességszám jó tíz évvel korábban, 1990-ben 1.427.938 fő volt. A 

népességcsökkenés folyamatos, bár nem egyenletes mértékű. 

A Dél-alföldi régió gazdasági szerkezete eltér az országos átlagtól, szignifikáns 

különbség főként a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások területén tapasztalható. Míg 

az ipar részesedése a bruttó hozzáadott értékből a régióban és országosan 

megközelítőleg azonos, addig a mezőgazdaság az országos átlaghoz képest 

felülreprezentált, a szolgáltatási ágazatok pedig alulreprezentáltak a Dél-alföldön.  

Az Alföld legváltozatosabb felszínű és természeti adottságú régiója, tengelye a Tisza. 

Természeti adottságai is kedveznek a sokoldalú, s több egyedi magyar terméket is előállító 

mezőgazdaságnak. 

A Dél-alföldi régió, a Balkán, illetve Délkelet-Európa kapuja, euroregionális jelentősége 

vitathatatlan, határ- és tranzitforgalma kiemelkedő. 

 

Csongrád megye 

Csongrád megye az ország átlagos nagyságú megyéi közé tartozik, területe 4,3 ezer km
2
, 

lakónépessége 430 ezer fő. 

A terület történelmi múltja, korábbi fejlődése következtében, földrajzi helyzete és természeti 

értékei, kincsei miatt számos kedvező adottsággal rendelkezik. 
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A népesség iskolázottsági szintje meghaladja az országos átlagot.  

Csongrád megye közigazgatási területén 59 település található. Mind a település-, mind a 

gazdaságszerkezetben meghatározó a két megyei jogú város (Szeged és Hódmezővásárhely) 

és a további 7 város. 

A lakosság háromnegyede városlakó, a falvak átlagos lélekszáma 2185 fő, külterületen, 

tanyákon él a lakosság 10 %-a. 

A lakosság kor szerinti összetétele az elmúlt fél évszázadban egyirányú változást mutat, mára 

az időskorúak részaránya megnőtt, az aktív korú népesség aránya csökkent. 

A megye lakosságának 1 %-a nemzetiségi: szlovák, román, szerb, horvát, német, cigány. 

A megyében huzamosan tartózkodó nem magyar állampolgárok 1000 lakosra vetített száma 

25,9 fő (ezek döntő többsége áttelepülő magyar). A megyék rangsorában ez a legmagasabb 

érték. 

A középfokú oktatási intézményekben évente közel 24 ezren, az általános iskolákban 

megközelítőleg 40 ezren tanulnak.  

 

Szeged város 

Szeged a Dél-alföldi régió, azon belül pedig Csongrád megye déli részén helyezkedik el. 

Szeged Magyarország harmadik legnagyobb városa, a Dél-alföldi régió központja. A Dél-

alföldi régióban betöltött meghatározó szerepe mellett mindinkább koordinatív tevékenységet 

fejt ki a szerveződő magyar – román - szerb területi egységekből álló Duna – Körös – Maros - 

Tisza Euro-régióban. 

Szeged Csongrád megye székhelye, Délkelet-Magyarország legnagyobb települése. A Tisza 

és a Maros folyók összefolyásánál helyezkedik el. Közigazgatási területe 281 km
2
.  

A 2001-es népszámlálás adatai szerint a város népessége 168.273 fő volt, ebből 93,5% 

magyar, 0,7% cigány, 0,6% német, 0,5% szerb, 0,2% román, 0,2% szlovák, 0,1% horvát, 

5,9% egyéb. 

A városban 70 845 lakás van. 

Hazánk élelmiszeriparának egyik központja. Szegeden és környékén fűszerpaprikát 

termesztenek és dolgoznak fel. Nemzetközi hírnévre tett szert a szalámi gyártás a Pick 

Szalámigyárnál. Szegeden van a tejiparral foglalkozó Sole-Mizo Zrt. A környéken (Algyőn) 

kőolaj- és földgázkitermelés folyik.  

Kiemelt jelentőségű a felsőszintű oktatási-kutatási tevékenység, a 12 egyetemi és főiskolai 

karon 15,5 ezer főt, az ország nappali tagozatos hallgatólétszámának 10 %-át képzik. A 

kutatóintézetekben kétezer főt foglalkoztatnak. Ez az országos létszámnak szintén 10 %-a. Így 

Szeged a tudományos kutatási, fejlesztési tevékenység vidéki centruma. 

 

Szeged tudományos központ, kutatóintézetei: MTA Szegedi Biológiai Kutató Központ, 

Gabonatermesztési Kutató Kht., Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai 

Kutatóintézete, Szegedi Tudományegyetem. 

Profiljuk: genetika, biokémia, növényélettan, biofizika, növénynemesítés és a 

növénytermesztés. 

 

3.2. Demográfiai adatok 

Az önkormányzatok közoktatási feladatait alapvetően az illetőségi területükön élő közoktatási 

közszolgáltatásra jogosultak létszáma és ellátási igénye határozza meg. Ezért a jövőben 

szükséges kapacitások előrejelzéséhez, a tervezéshez a demográfiai helyzet és tendenciák 
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ismerete szükséges. Szeged Megyei Jogú Város Csongrád megye legnagyobb települése. 

Lakóinak száma 165.352 fő (2007. október).  

Az állandó szegedi lakhellyel rendelkező, az adott év január 1-je és december 31-e között 

született gyermekek száma: 
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A születések száma 1999 és 2002 között volt a mélyponton, azóta némi javulás tapasztalható 

(2002 és 2006 között +110 gyermek), amely azonban nem számottevő. 1991-hez viszonyítva 

2006-ban közel 380-al csökkent a születések száma, bár 2000 óta a negatív tendencia 

megfordult.  

Országos tendenciaként jelentkező probléma a házasságkötések számának csökkenése, illetve 

a válások számának növekedése, amely a családok szerkezeti átalakulását vonta maga után. 

Egyre elterjedtebb modell az egyszülős, így egykeresős család, amely létfenntartási gondok 

kialakulásához vezet. 

A település munkaerő-piaci helyzete szerint 4.883 munkanélkülit regisztráltak, a tartós 

munkanélküliek száma 3.685 fő (2007. október).  

Míg 2013. január elsején 410 ezer lakosa volt Csongrád megyének, a félév végére csökkent a 

népességszám, pedig a halálozások száma jelentősen csökkent, mintegy 11%-kal. A Központi 

Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból kiderül, a természetes fogyás továbbra is az országos 

átlagnál magasabb értéket mutat, igaz javultak megyénk ez irányú mutatói, a tavalyi esztendő 

azonos időszakához képest 20%-kal. A legtöbb csecsemő Szegeden született, az első félévben 

645 csöppség látta meg a napvilágot a megyeszékhelyen, míg Hódmezővásárhelyen 204 

gyermek született, a többi városban 375, míg a községekben 361 baba jött a világra. A 

házasodási kedv mintegy 2%-kal élénkült, azonban a félév alatt megkötött 596 házasság nem 

jelenti nagy, ha figyelembe vesszük az utóbbi évek alacsony szintjét. 

Továbbra is megfigyelhető, hogy Csongrád megyében az országos átlag alatti mértékben 

emelkednek a havi bruttó átlagkeresetek. „A megyei keresetek országostól való lemaradása 

továbbra is jelentős, nemzetgazdasági szinten mintegy 17%-os. Az országos átlagnál 

kedvezőbb kereseti lehetőségeket csak az oktatás, illetve a mezőgazdaság biztosított, a 

pénzügyi szolgáltatás, illetve az információ, kommunikáció területén dolgozók keresete 

ugyanakkor az országos átlag hattizedét sem érte el” – mutat rá a KSH féléves statisztikája. 

Csökkent az álláskeresők aránya, nőtt a munkanélküliségi ráta 
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A Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján elmondható, hogy az álláskeresők aránya közel 

5%-kal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A mintegy 20 ezer álláskereső között 

viszont jelentősen – 12%-kal – növekedett a pályakezdők aránya, számuk június végére 

meghaladta a 2500 főt. A KSH munkaerő-felmérésből az derül ki, hogy a foglalkoztatottak 

száma alig nőtt, a munkanélkülieké viszont jelentősen, így az országos 10,3%-os 

munkanélküliségi rátánál magasabb, 13,1%-os figyelhető Csongrád megyében, ellentétben a 

2012-es év első félévében kimutatott 9,8%-os munkanélküliségi rátájával. Az elhelyezkedési 

esélyek azonban javultak, mivel a betöltetlen álláshelyek száma háromtizeddel nőtt az előző 

esztendős azonos időszakához képest. 

Az állandó népesség száma korcsoportok szerint (fő) 

Lakónépesség száma 165.352 

Állandó népesség száma 163.622 

Állandó népességből a 0-2 évesek száma 4.611 

Állandó népességből a 3-5 évesek száma 4.383 

Állandó népességből a 6-14 évesek száma 14.182 

Állandó népességből a 15-18 évesek száma 7.494 

Állandó népességszám változása 1990-2006 (- / +) – 1.850 

 

Népességvándorlás, a népességmozgás jellemző irányai: 

Iskolavárosként jellemző az ideiglenesen itt tartózkodók magas száma; 

A határ közelségéből adódóan jellemző a külföldi munkavállalók jelenléte; 

A szociálisan hátrányos helyzetűek külterületre való költözése; 

A családok egy része az árkülönbségek miatt a környező településeken 10–20 km-es 

körzetben) vásárol ingatlant és vállalja a napi ingázást. 

 

Szociális ágazat 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa biztosított különféle szociális ellátási 

formákhoz való egyenlő hozzájutást tűzte ki egyik céljaként.  

A szociális szolgáltatások lehetséges alanyai általában a kedvezőtlen szociális körülmények 

között élő lakosok, különösen az idősek, betegek, fogyatékosok, munkanélküliek, 

hajléktalanok, romák. A lakosság ezen része nagyobb mértékben szorul a szociális 

ellátórendszerre, mint kedvezőbb körülmények között élő polgártársai. 

A Szeged lakosságának összetételét érintő felmérés eredményeként megállapítható, hogy a 

nők száma magasabb, mint a férfiaké, a családok száma 58.434, 100 családra 106 gyermek 

jut, a lakosok nagyobb hányada él valamilyen párkapcsolatban. A fiatalkorúak száma 

alacsony, az időseké pedig növekvő tendenciát mutat. Jelenleg a 60 év felettiek száma 33.000 

fő felett van, mely a teljes lakónépesség több mint 20 %-a, köztük kétszer annyi a nő, mint a 

férfi. Ezek az arányok is mutatják, hogy a lakosság ezen része szociális szempontból a 

legnagyobb odafigyelést igényli.  

A város lakosságának 14,2 %-a egyszemélyes háztartásban él. Ez azt jelenti, hogy válságos 

élethelyzet esetén minden hetedik ember valamilyen külső segítségre szorul. Az egyszemélyes 

háztartásban élők között sok az egyedül élő, alacsony jövedelemmel rendelkező, tartós 

betegségben szenvedő nyugdíjas. Segítő család hiányában számukra a Szegedi Kistérségi 

Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: HSZK) keretén belül működő 

Gondozási Központok jelentenek megoldást, nappali ellátást nyújtó intézményekben, az 

idősek klubjaiban és alapszolgáltatásban étkeztetés és házi segítségnyújtás formájában. A 
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növekvő számú idős népesség az idősellátást biztosító intézmények létrehozását, bővítését 

igényelte. 

A gondoskodás középpontjában jelentős helyet foglalnak el az időseken kívül a 

munkanélküliek, a fogyatékos és a hajléktalan emberek, valamint a többgyermekes családok 

is, akiknek a támogatását számos intézmény segíti. Az önkormányzat fenntartásában működő 

szociális intézmények nagy részében az akadálymentes megközelíthetőség biztosított. 

Önkormányzatunk rövid-, közép- és hosszú távú feladatként jelöli meg a szolidáris társadalmi 

törekvések támogatását, ezen belül a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, a 

társadalmi kirekesztődés elleni küzdelmet, a térségi feladatokat ellátó szociális és 

gyermekvédelmi rendszer fejlesztését. 

Hátrányos társadalmi helyzetű csoportok 2004. évi adatai 

 

Lakosság-

szám 

2004. 

január 1. 

Értelmi 

fogyatéko

-sok 

száma 

Mozgás 

fogyaték

o-sok 

száma 

Súlyos 

látás 

fogyatéko

-sok 

száma 

Siketné-

mák 

száma 

Pszichiát-

riai 

betegek 

száma 

Szenvedély

-betegek 

száma 

Hajlékta

-lanok 

száma 

Szeged 163.525 
362 

(0.22 %) 

1000 

(0.61 %) 

274 

(0.17 %) 

192 

(0.12 %) 

1282 

(0.78 %) 

2501 

(1.52 %) 

1100 

(0.67 %) 

 

A roma kisebbség területi elhelyezkedése  

 

Szeged Megyei Jogú Város roma lakosságáról és körülményeiről Rátkai Árpád: Szeged 

cigánysága és a Szegedi Cigányprogram című tanulmányában 1997-ben így ír: 

„Tömbszerűen csak a Cserepes-sor környékén, a repülőtérnél, Dorozsmán és - az említettnél 

szétszórtabban - a Hunyadi tér környékén laknak cigányok. Legrégebben a dorozsmai, 

legújabban a Hunyadi téri (az utóbbi a legkevésbé megállapodott és integrálódott, igen 

vegyes összetételű) cigányság lakik e helyen. A felsorolt helyeken a gettósodásra, a városban 

szétszórtan lakó cigányok zöménél a szegregáció erősödésére utalnak jelek.” 

A Cserepes soron, illetve a kiskundorozsmai Búza és Árpa utcában a rossz szociális 

körülmények között élő cigány lakosság aránya továbbra is számottevő, azonban a Hunyadi 

téren – a Rókus városrész átalakulásával párhuzamosan – csökkent a cigány lakosság aránya, 

a repülőtéri bérházak pedig elbontásra kerültek.  

 

A Szeged lakosságának összetételét érintő felmérés eredményeként megállapítható, hogy a 

nők száma magasabb, mint a férfiaké, a családok száma 58.434, 100 családra 106 gyermek 

jut, a lakosok nagyobb hányada él valamilyen párkapcsolatban. A fiatalkorúak száma 

alacsony, az időseké pedig növekvő tendenciát mutat. Jelenleg a 60 év felettiek száma 33.000 

fő felett van, mely a teljes lakónépesség több mint 20 %-a, köztük kétszer annyi a nő, mint a 

férfi. Ezek az arányok is mutatják, hogy a lakosság ezen része szociális szempontból a 

legnagyobb odafigyelést igényli.  

A város lakosságának 14,2%-a egyszemélyes háztartásban él. Ez azt jelenti, hogy válságos 

élethelyzet esetén minden hetedik ember valamilyen külső segítségre szorul. Az egyszemélyes 

háztartásban élők között sok az egyedül élő, alacsony jövedelemmel rendelkező, tartós 

betegségben szenvedő nyugdíjas. Segítő család hiányában számukra a Szegedi Kistérségi 

Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: HSZK) keretén belül működő 

Gondozási Központok jelentenek megoldást, nappali ellátást nyújtó intézményekben, az 
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idősek klubjaiban és alapszolgáltatásban étkeztetés és házi segítségnyújtás formájában. A 

növekvő számú idős népesség az idősellátást biztosító intézmények létrehozását, bővítését 

igényelte. 

A gondoskodás középpontjában jelentős helyet foglalnak el az időseken kívül a 

munkanélküliek, a fogyatékos és a hajléktalan emberek, valamint a többgyermekes családok 

is, akiknek a támogatását számos intézmény segíti. Az önkormányzat fenntartásában működő 

szociális intézmények nagy részében az akadálymentes megközelíthetőség biztosított. 

 

3.3. Depriváció 

A szegénység nehezen meghatározható, sokféle értelemben és többféle megközelítés alapján 

felfogható, illetve értelmezhető kifejezés. A depriváció kifejezés nem csupán szinonimája a 

szegénységnek, bár gyakorta ilyen értelemben használják; nem csak az anyagi javaktól való 

megfosztottságot jelöli, hanem a döntéshozatalból, a hatalomból való kizártságot, a gyenge, 

vagy nem létező érdekérvényesítő képességet is. A depriváció értelmezhető abszolút 

értelemben (valamiféle küszöbértékhez viszonyítva), relatív módon (valamely középértékhez 

vagy a társadalom többségéhez képest), illetve értelmezhető szubjektív kategóriaként (ez 

esetben a depriváltság érzése a meghatározó). (FERGE ZS. et. al. 1980) 

 

A depriváció térbelisége Szegeden 

 A népszámlálási adatok alapján egy városrész legfeljebb 8 dimenzióban lehetett deprivált, 

azaz a halmozott depriváció értéke 0 és 8 között változhatott. A városi átlag 3,87, azaz 

átlagosan majdnem 4 mutató alapján bizonyul depriváltnak egy-egy városrész.  Egyetlen 

városrész sem érte el a maximális értéket, a legdepriváltabbnak a 7-es értékkel rendelkező Új-

Petőfitelep, amely a lakások átlagos alapterülete alapján, illetve Tarján és Kiskundorozsma, 

amelyek a 29 négyzetméternél kisebb lakások aránya alapján vannak a városrészek átlagánál 

jobb helyzetben. Szintén igen rossz helyzetben lévőnek tekinthetőek azok a városrészek, 

amelyek 6 szempontból bizonyultak depriváltnak: Rókus-Móraváros, Petőfitelep, Újszőreg, a 

külterületek, illetve a kiskertek. (Ez utóbbiban egyébként magasan az átlag feletti a 29 

négyzetméternél kisebb lakások aránya.) A másik végletet Marostő városrész és a 

Villanegyed képviseli, amelyek egyetlen mutató alapján sem bizonyultak depriváltnak. 

Újszeged és Alsóváros városrészek csak az inaktív keresők tekintetében van a városi átlag 

alatti helyzetben. A lakótelepeken tapasztalt depriváltság érzés egybecseng a korábbi 

vizsgálatok (EGEDY, T. 2007) eredményeivel: így hasonlóan például a budapestiekhez, a 

szegedi panelekben élők az átlagosnál elégedetlenebbek a helyzetükkel, és erősebb körükben 

az elköltözési szándék.  A halmozott szubjektív deprivációs index alapján legrosszabb 

helyzetben azok a városrészek vannak, amelyek mind az öt dimenzióban átlag alatti értékkel 

rendelkeznek: Kiskundorozsma, míg egyetlen dimenzióban sem bizonyult depriváltnak a 

Belváros-Felsőváros. A többi városrész mindegyike valamelyik dimenzióban deprivált a 

felmérés alapján. A négy dimenzióban deprivált körzetek: Tarján, Új Rókus. 

Minden esetben kimutatható a paneles negyedek illetve a kiskerti városrészek relatív 

lemaradása a szomszédos területekhez képest, és több esetben a város egészéhez képest is 

(Boros, 2007). 
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3.4. Tarján városrész  

Az egyik legrégebbi lakótelep (1965-72). A Budapesti krt. – Körtöltés közötti részének 

közterületi rehabilitációja befejeződött.  

Az ott élők szociális helyzete, a demográfiai mutatók és a gazdasági aktivitás alacsony szintje 

is sürgeti a komplex egészségfejlesztést.  

 

A városrész népessége 10.724 fő 

Gazdasági aktivitás (az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportok aránya) 28,92% 

Munkanélküliségi ráta 7,76%  

Tartós munkanélküliek aránya 2,25%  

Rendszeres szociális támogatásban részesül 6,98% 

Öt szintnél magasabb épületben lévő lakások aránya 57,60%   

 

3.5. A mozgásos életmód és az életminőség 

A mozgásos életmód tudatos – ám sokszor ösztönös indíttatású – alkalmazása az életmód más 

területein is változásokat eredményez. Ezek egymásra épülve fejtik ki preventív, 

rehabilitációs és egészségfejlesztő hatásukat, s így ez az életminőség egyik legmeghatározóbb 

összetevője lehet. 

 A mozgás fontosságát és az egészségi állapotra gyakorolt jótékony hatását sokan 

sokféleképpen értelmezik. A tanulmányban a BPSzG modell (Jakab, 2005) ható tényezőit 

(BMI, kor, dohányzás, MFI
1
, sport, végzettség), valamint az életmódot meghatározó és 

befolyásoló életmódjegyek egy részét figyelembe véve gyűjtöttük össze azokat az elmúlt 

években publikált cikkeket, melyek a mozgás által kiváltott bio-pszicho-szociális reakciókat 

vizsgálták. 

 A fizikai aktivitás többek között jótékony hatású a mozgásszervi panaszok esetében, 

preventív hatással van a kardiovaszkuláris problémákra, csökkentve és a kialakulásukért 

felelős rizikófaktorokat. Preventív és rehabilitációs hatású a túlsúlyosság és az elhízottság 

kialakulása esetében. Utóbbi változás szignifikáns összefüggést mutat a magas vérnyomás 

jelentette rizikó csökkenésével, mely a koronáriás szívbetegségek kialakulásának esélyét 

enyhíti. 

 A mozgásos életmód korrigálja a túlsúly egészségre gyakorolt negatív hatásainak 

némelyikét, valamint erősíti az önbizalmat és önértékelést. Az egyedül élés összfüggésben áll 

a megnövekedett fizikai aktivitásszinttel. Így a házasság rizikótényezővé is válhat a fizikai 

aktivitás, mint védőfaktor szempontjából, ha nem válik tudatosan a család közös életmódjának 

meghatározó részévé, így terepet biztosítva az egyre csökkenő szabadidő közösségi formában 

történő produktív eltöltéséhez. 

 Azok a programok, amelyek a fizikai egészségre kockázatot jelentő faktorokat 

célozzák meg, valószínűleg a mentális egészség területén is előrelépést, fejlődést jelentenek. 

A nem megfelelő alvási szokások kialakulásához vezethet az elhízás, a túlzott munkahelyi 

követelményszint és a munkahelyi stressz, a dohányzás, a mozgásszegény életmód, a szociális 

támogatottság hiánya. 

 A fizikai gyakorlatok végzése hatékony terápiás módszert jelenthet a rendszeres 

aggodalmaskodás csökkentésére, a depresszió kezelésére, személyiségjegyek, a neurotizmus 

és a pszichológiai stresszre való reagálás fejlesztésére. 

                                                 
1
 MFI: Munka Feszültség Index (Jakab, 2005) 
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 Amennyiben életmódunk részévé válik a szabadidő fizikailag aktív eltöltése, az 

jótékony hatással van az azt követő alvás minőségére. Javíthatjuk és tehermentesíthetjük vele 

az alvás során végbemenő kompenzációs folyamatokat, ami az életminőségünk javulásához 

vezet. 

 Szintén érdemes fokozott figyelmet fordítani az idősebb korosztályok mozgás 

intervenciós stratégiájának kialakítására, hisz a fizikai aktivitás kockázatcsökkentő hatása 

nem függ az életkortól, még az idős korban elkezdett testmozgás is jelentős védő faktornak 

bizonyul. 

 A mozgásos életmód minél fiatalabb korban történő kialakítása, megszeretése később 

jobb életminőséget eredményez. A fiatal korban kialakult szokások később igényként 

jelentkeznek, melyet nem szabad megvonni magunktól. 

 A fizikai aktivitás növelése az egyik leggazdaságosabb módja mind az életminőség 

javításának, mind az egészségesen töltött életévek számának növelésének. 

Annak ellenére, hogy sok országban jelentős erőfeszítések történnek a rendszeres mozgás 

népszerűsítésére, az elmúlt évek nemzetközi és hazai felmérései azt mutatják, hogy csak 

szerény mértékben nőtt a rendszeres fizikai aktivitást végzők száma. 

 Az egészség komplex értelmezéséből kiindulva és az egészségre ható tényezőket 

részletesen vizsgálva megállapítható, hogy a rendszeres, rekreációs céllal végzett 

sporttevékenység – melynek indíttatása nem a teljesítmény centrikusság, hanem az egészség 

központúság – minőségi életet, azaz fenntartható és fejleszthető életminőséget tud garantálni 

(Fritz és mtsa, 2005). 

 

 

 

3. Az ATSK bemutatása 

 

3.1. Általános információk Egyesületünkről 

Sportegyesületünk 1996. október 31-én alakult és 1997 januárjától működik.  

Azzal a szándékkal kezdtünk el dolgozni, hogy utánpótlás-nevelésre épülő minőségi 

asztalitenisz sport alapjait rakjuk le a szegedi asztalitenisz sport hagyományainak 

megfelelően.  

Az elmúlt 15 évben, több mint 1000 általános iskolás gyermek ismerte meg nálunk a sportág 

alapjait. Versenyzőink kimagasló eredményeket értek el, hazai és nemzetközi versenyeken 

egyaránt. 

A versenysport alapjainak lerakása mellett fontosnak tartjuk a sportág bárki számára 

elérhetővé tételét, a szabadidőben történő rendszeres sportolás lehetőségének biztosítását. 

Sportegyesületünk 2002 májusától tagja a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének, 

és ettől az időponttól kezdődően folyamatosan rendezünk fogyatékkal élőknek programokat, 

versenyeket, illetve kapcsolatban vagyunk a különböző helyi és országos szervezetekkel, 

amelyek a fogyatékkal élő emberek érdekeit képviselik. 
 

Vezetőség: 

Iván Zoltán elnök 

Márki Ernő ügyvezető 

Ódor Zsolt és Sipos Attila alelnökök 

Dr. Fenyvesi György elnökségi tag 
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Elérhetőségek, azonosítók: 

Az egyesület neve: Asztalitenisz Sport Klub Szeged 

Közhasznú minősítéssel rendelkező egyesület 

Cégbejegyzés száma: Pk.60.254/1966/3/1997.01.14. 

Adószám: 18459241 – 1 – 06 

Bankszámlaszám: 57400217 – 10128066 FONTANA CREDIT Takarékszövetkezet 

Székhely: 6723 Szeged, Budapesti krt. 5-7. 

Levelezési cím: 6723 Szeged, Budapesti krt. 5-7. (Csillag téri barakk épület) 

ATSK Asztalitenisz Terem: 6723 Szeged, Budapesti krt. 5-7. (Csillag téri barakk épület) 

Egyesületünk nyitva tartása: H – P 15-21 óráig 

Telefonos elérhetőségünk: 62/491-703 

 

Edzés időpontok: 

 Szabadidős diákcsoport (Játék csoport):  H, SZ 15-16 óra 

 Tanfolyami csoport (5-8. osztályosok):  H, SZ 16-17 óra 

 Tanfolyami csoport (1-4. osztályosok): H, SZ, P 17-18 óra 

 Haladó csoport:     K, CS, P: 15- 17 óra 

 Rekreációs csoport:     K, CS 17-18 óra 

 Fogyatékkal élők:     H, SZ, P 14-15 óra 

 Amatőr játék:      H, SZ, P 18-21 óra 

 Igazolt versenyzők:     K, CS 18-20 óra 

 

 

3.2. Működési területek 

 Versenysport (utánpótlás és felnőtt) 

 Diák- és Szabadidősport 

 Fogyatékkal élők sportja  

 

Egyesületünk akcióterve a fenti három tényezőre épül. Sportolóinkat és rendezvényeink 

vendégeit a város sűrűn lakott városrészében, Tarjánban várjuk. Tömegközlekedési 

szempontból rendkívül előnyös termünk elhelyezkedése, környékünkön a parkolás is 

ingyenes. 

 

3.3. Az Egyesület sportszakmai felépítése 

 Tanfolyam csoport (20 -25 fő) 

 Haladó csoport (10-15 fő) 

 Igazolt versenyzők (15-18 fő) 

 Szabadidős diákcsoport (15-20 fő) 

 Szabadidős felnőtt csoport (10-15 fő) 

 Amatőr klubtagok (15-20 fő) 

 Felnőtt NB-s játékosok (5-8 fő) 

 Fogyatékkal élő csoport (6-8 fő) 
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3.4. Egyesületi sporteredmények 

 2001-2009 között az Országos Utánpótlás Csapatbajnokságokon 2 arany,1 ezüst és 5 

bronzérmet szereztek csapataink, 

 négy versenyzőnk volt eddig a Magyar Asztalitenisz Szövetség által kiemelten kezelt 

serdülő „B” válogatott keret tagja, 

 a mozgáskorlátozottak számára megrendezett Országos Bajnokságon egyéni 1 ezüst, 

páros versenyszámokban 1 ezüst és egy bronzérmet nyertek játékosaink. 2011-ben 

Major Endre 1-es kategóriában mozgáskorlátozott válogatott kerettag lett, aki jelenleg 

a Világranglista 15. helyezettje, 

 saját nevelésű játékosokból álló felnőtt NB I- es csapat szerepeltetése a magyar 

bajnokságban. 

 

Az ATSK Szeged az utánpótlás-nevelésre építő hosszú távú koncepció alapján dolgozó, a 

szabadidősportot, és a fogyatékkal élők sportjának szervezését is felvállaló sportegyesület. 

 

3.5. Az Egyesület története 

Sportegyesületünk 13 alapító tag közös elhatározásával 1996. október 31-én alakult és 1997 

januárjától működik. Pályázat útján kaptuk meg a jelenlegi Asztalitenisz Termünk alapját 

képező barakk épület bérleti jogát, azzal a kikötéssel, hogy sportcélra használjuk az épületet, 

folyamatos karbantartás mellett. A nem kifejezetten asztalitenisz célra kialakított barakk 

épület felújítását egy szegedi cég, a TRIÓDA Kft. akkori tulajdonosának, Ódor Zsolt 

támogatásával tudtuk kivitelezni. Az asztalokat a Városi Sportigazgatóságtól kaptuk 

használatra, és így tudtuk meghirdetni az első gyerek tanfolyamunkat. 

Azzal a szándékkal kezdtünk el dolgozni, hogy utánpótlás nevelésre épülő minőségi 

asztalitenisz sport alapjait rakjuk le a szegedi asztalitenisz sport hagyományainak 

megfelelően. 1997-től tagja vagyunk a Magyar Asztalitenisz Szövetségnek. (MOATSZ) 

2002 októberétől tagja vagyunk a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetségnek. 

Sportegyesületünk 2002 májusától tagja a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetségének 

is, tekintettel arra, hogy 2002-ben három mozgáskorlátozott versenyző tartozott 

egyesületünkhöz és nálunk készültek a számukra megrendezésre kerülő versenyekre 

(MLMS). 

Ebből is látszik, hogy már működésünk elején nyitottak voltunk a szabadidősport és a 

fogyatékkal élők sportjának befogadására, működtetésére. Mindkét terület szerves részét 

képezi egyesületünk működésének a versenysport mellett. Tulajdonképpen integrált, komplex 

módon működik nálunk a három terület. Ezt támasztja alá, az eddigi legnagyobb projektünk 

elnevezése is: „Határon átnyúló, integrált asztalitenisz program megvalósítása, versenyző, 

amatőr, és fogyatékkal élő sportolók részvételével”. Az egyesület által működtetett modell 

egyedi a magyar asztalitenisz sportban.  

Mindhárom területen vannak olyan programjaink, eredményeink, amelyekre büszkék 

vagyunk. 

Az utánpótlás nevelés, mint minden sportág alapját képező tevékenység már az első 

pillanattól kezdve legfontosabb célként került meghatározásra. Nulláról elkezdeni egy ilyen 

programot nem egyszerű feladat. Nekünk is jó néhány év munkájába került, amíg jöttek az 

eredmények. Az eredmények még minket, és a támogatóinkat is meglepték, hiszen a szegedi 

asztalitenisz történetében, utánpótlás csapatok még ilyen jól nem szerepeltek országos szinten, 

mint az ATSK Szeged csapatai. 
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A sikertörténet akkor kezdődött, amikor 2001-ben az Országos Újonc Huszak bajnokságra 

nyolc szegedi versenyző kapott meghívást. A következő évben, 2002-ben az Országos Újonc 

Csapatbajnokságon a Pósfai Gergely, Márki Róbert, Majkut László összetételű csapat 

aranyérmes lett, megszerezve ezzel Szeged asztalitenisz sportjának első utánpótlás 

csapatbajnoki elsőségét. Serdülő csapatunk döntőt játszott, és ezüstérmet szerzett. A sportági 

országos utánpótlás pontversenyben a 4. helyen végzett egyesületünk úgy, hogy csak újonc 

korosztályos versenyzőink voltak. 2003-ban a Magyar Asztalitenisz Szövetség „Kiemelkedő 

Utánpótlás Nevelésért” emlékplakettel ismerte el nevelő munkánk eredményességét.  

Az eredmények folyamatosan jöttek, hiszen 2007-ben, Ferencz Viktor magyar bajnoki arany, 

Lele Viktor bronzérmet nyert a páros versenyszámban. 2009-ben, az Újonc Csapatunk (Timár 

Zoltán, Tápai Norbert, Lupsea Tamás), újra a dobogó tetejére állhatott fel az OB - n! 

2001-2009 között az Országos Utánpótlás Csapatbajnokságokon 2 arany,1 ezüst és 5 

bronzérmet szereztek csapataink. Négy versenyzőnk – Pósfai Gergely, Márki Róbert, Pósfai 

Lőrinc és Ferencz Viktor - volt eddig a Magyar Asztalitenisz Szövetség által kiemelten kezelt 

serdülő „B” válogatott keret tagja.  

 

A versenysport alapjainak lerakása mellett fontosnak tartjuk a sportág bárki számára 

elérhetővé tételét, a szabadidőben történő rendszeres sportolás lehetőségének 

biztosítását. 

„Pingpong suli után” címmel diákoknak biztosítunk játéklehetőséget szervezett keretek 

között a játékcsoportban. Felnőttek számára amatőr játék szervezése, és rekreációs 

sportcsoport indítása ad lehetőséget a rendszeres sportolásra.  

Amatőr csapatbajnokságot szervezünk a Csongrád Megyei Asztalitenisz Szövetséggel 

együttműködve mintegy 30 csapat részvételével. Ez azt jelenti, hogy heti rendszerességgel 

120-150 ember pingpongozik a szabadidejében! 

Éves szinten, 8-10 szabadidős versenyt rendezünk felnőttek számára, és 3-4 versenyt diákok 

számára. A versenyeket saját erőből, illetve a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség, és 

más elnyert pályázati támogatások segítségével tudtuk megrendezni. Volt olyan szabadidős 

rendezvényünk, ahol több mint száz amatőr pingpongos állt asztalhoz. Ezekre a 

rendezvényekre nem csak helyi, szegedi sportolók neveznek, hanem a környező megyékből, 

sőt a határon túlról is érkeznek versenyzők. Ezt ugyanolyan fontos eredménynek tartjuk, mint 

a korosztályos versenyeken szerzett érmeket. Éppen ezért indítottunk felnőtt rekreációs 

sportcsoportot, amelyet Szabó Brigitta sportszervező, gyógytornász vezet, és irányít. 

Kialakítottunk egy együttműködést a Szegedi Rekreációs Sport Clubbal, amelynek célja 

éppen az asztalitenisz sportág szabadidősport keretein belül történő vizsgálata volt.  

Egyesületünk részt vett a Szegedi Rekreációs Sport Club által megvalósított TÁMOP 4.2.2-

08/1-2008-0006 projektben, amelyben 11 csoport bevonására került sor, közel 500 

résztvevővel. A Szegedi Tudományegyetem kutatói arra keresték a választ, hogy a heti 

rendszeres mozgás milyen hatással van az emberi szervezetre. Genetikai és hormonális 

vizsgálatokkal mérték a résztvevők egészségi állapotát, és keresték a választ állításukra, 

miszerint a rendszeres sportolás optimálisan hat a szív és keringési problémákra, valamint 

cukorbetegségben szenvedők egészségi állapotára. A program befejeztével beigazolódott, 

hogy a különböző életkorú és eltérő testösszetételű vizsgálati alanyoknál a mozgásprogram 

eredményeként csökkent a testsúly, a testtömeg index, valamint a testzsír %. Testösszetételi 

faktorok mellett pozitív irányba elmozduló értéket mutattak fittségi tesztjeik is. Ezen 

eredményekkel párhuzamosan javult a 2-es típusú cukorbetegség hajlamuk, csökkent a 

koleszterin és triglicerid, valamint Haemoglobin A’ c szintjük. Következtetésként levonható 
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volt, hogy a szabadidőben végzett komfortzónában eltöltött sportfoglalkozások hatásosak 

egészségünk megőrzésének illetve annak fejlesztésének céljából. Az asztaliteniszhez hasonló 

alacsony intenzitású sportágak kiváló lehetőséget nyújtanak preventív medicinaként.  

 

A fogyatékkal élők sportjában az első momentum az volt, amikor a kilencvenes évek végén, 

Török Mihály, az első kerekeszékes begurult hozzánk, a Pingpong Terembe, pingpongozni. 

Misi folyamatosan a mindennapjaink része volt, és hozta magával a többi mozgássérült 

sportolót, játszani, versenyezni. Eredményeivel is kimagaslott, hiszen 2002 – 2011 között, a 

Mozgássérültek Országos Asztalitenisz Bajnokságán, 4 ezüst, és 10 bronzérmet nyert a 

kategóriájában. 2004-ben, az Ő közreműködésével rendeztünk Mozgássérültek Országos 

Asztalitenisz Bajnokságot, itt Szegeden, a Városi Sportcsarnokban. Hozzáállása, 

versenyszelleme, különleges volt abból a szempontból, hogy számtalan amatőr versenyen 

elindult, az ép pingpongosok között is. Játszott az utánpótlás korú gyerekekkel edzésen, 

bárkivel leállt pingpongozni. 2012 februárjában bekövetkezett haláláig. Bár fizikailag nem 

lesz már közöttünk, a sportszeretete, kitartása, az emléke, számunkra örökre megmarad. 

Szándékunk szerint minden évben szeretnénk egy kerekesszékes emlékversenyt rendezni, 

ezzel is erősítve a kerekesszékes közösséget, a visszaemlékezést versenytársukra. 

2008 szeptemberében kezdtük el a „Fogyatékkal élők asztalitenisz oktatása” c. 

programunkat, amelyben 6 kerekesszékes, és 12 siket gyermek vett részt. E programunk ma is 

működik és kerekesszékes versenyzőink ma már országos és nemzetközi versenyeken is részt 

vesznek. 

Egyesületünk 2010-ben adott helyet a „Fiatalok Lendületben” programnak. A hét hónapos 

projektet ifjúsági kezdeményezésként azzal a céllal jött létre, hogy a sérült és egészséges 

fiatalok együtt sportolhassanak, ismerjék meg egymás kultúráját, elfogadják és segítsék 

egymást mindennapi életük során.  

A csoportban négy kereksszékes, kettő siket, és két enyhén szellemileg sérült fiatal alkotott 15 

fős csapatot, hét egészséges társukkal kiegészülve. A csoporthoz csatlakozott egy 

oxigénhiányos állapotban született, egy lyme-kóros, és egy agyi ciszta miatt korábban műtött 

fiatal is.  

Néhány konkrét példa az elért eredmények bemutatásával: 

Egy 27 éves oxigénhiányos állapotban született fiatalember hat hónapja kezdte el az 

asztalitenisz sportágat rendszeresen űzni. Kezdetben mozgási, és koncentrációs problémái 

voltak. (Eleinte a labdáért sem tudott lehajolni). A heti rendszeres edzést követően mozgása 

nagyban javult, koncentrációs képessége fejlődött, koordinációs zavarai csökkentek, 

egyensúlyérzéke fejlődött. 

Major Endre 20 évesen, egy balesetben nyaki csigolyáját törte, azóta kerekesszékben ül. 

Nyaktól lefelé érzéskiesés miatt keze szorítóizmai gyengék, így az ütőfogást eleinte 

nehézkesen, csak segítséggel tudta megoldani. Sportolónk ma már teljesen önállóan játszik, 

kar izmai sokat fejlődtek. 2011 év végén elnyerte a Csongrád Megyei Év Parasportolója díjat. 

A 2012-es évben Major Endre versenyzőnk négy nemzetközi versenyen szerepelt, a szezont a 

világranglista 18. helyezettjeként zárta.  

A konkrét edzések programok megvalósítása mellett folyamatosan közreműködtünk 

különböző fogyatékkal élők részére rendezett versenyek szakmai lebonyolításában: 

 Mozgáskorlátozottak Országos Bajnoksága, 

 Szervátültetettek Országos Bajnoksága,  

 Hallássérültek Diákok Országos Bajnoksága, 

 Sajátos nevelési igényű tanulók megyei döntője. 
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A fogyatékkal élő emberek sportjának felvállalását azért tartjuk fontosnak, mert a sportban 

elért eredmények erősítik az önbizalmat, kiugrási lehetőséget biztosítanak, ami példaértékű 

lehet más fogyatékkal élő, de egészséges társaik számára is. A sport által könnyebben el 

tudják fogadni/fogadtatni önmagukat a társadalomban is. A Paralimpián elért sikerek is 

bizonyítják, hogy a mozgás nemcsak a sportolónak, hanem környezetének is örömet okoz, 

önbizalmat és hitet ad az élet más területein is. A sportnak rendkívüli jelentősége van az 

életesélyek, és a társadalmi integráció terén is. Fontos, hogy az egészséges emberek ne 

sajnálattal, hanem elfogadással forduljanak sérült társaik felé. 

 

3.6. Az Egyesület „működési” és egyben a projekt megvalósítási helyszíne 

Szeged, Tarján városrész, egyesületi székhely 

 

A megvalósítás színtere Szeged Tarján városrész, eddigi programjaink is ott zajlottak, az 

Egyesület épülete könnyen megközelíthető a közelben élő lakótelepi célcsoport számára, az 

épület közvetlen közelében vannak olyan helyszínek, közparkok, amelyeken futásra, futballra, 

kosárlabdára, szabadtéri szabadidős elfoglaltságokra van ingyenes lehetőség, ezzel tágítva az 

asztalitenisz programok mellett a versenyzőink, szabadidős sportolóink edzési és 

kikapcsolódási lehetőségeit.  

Elsődlegesen kiemelnénk a csupán néhány száz méterre található Zápor-tavat, ami kiváló out 

door lehetőség a program színesebbé tételére, hiszen ott található futball és kosárlabda pálya 

lehetőséget ad a résztvevők szabadtéri sportprogramjainak megvalósítására. A szintér szinte 

egyedülálló szabadtéri kikapcsolódási lehetősége a Tó és zöld, parkosított környezete, amit a 

körtöltés még színesebbé és változatosabbá tesz.  

A városrész leginkább panelházak sorából áll, lakótelepi jelleggel. Fontos megemlíteni, hogy 

az elmúlt években a panelházak nagy része a panelprogram keretében külső megjelenésében 

is megújult, így sokat szépült esztétikailag a környék. A városrészben lezajlott rehabilitációs 

program keretében több tér – köztük egyesületünk működési helyszíne, a Csillag tér is – 

megújult. A környék szabadtéri játszóterei is felújításra kerültek, így a gyerekek számukra 

megfelelő, biztonságos helyen tudnak játszani. A nyári felkészülési időszakban a mi 

sportolóink is kihasználják ezt a lehetőséget, a kiegészítő sportok tekintetében (pl. kispályás 

labdarúgás, kosárlabda, futás stb.) 

Az itt élő emberek viszont kevés nem szabadtéri sportolási lehetőséggel rendelkeznek. 

Programunkkal a városrészben élő családok és egyedül élők mindennapi életének sportosabbá 

tételét célozzuk meg. A 10 hónap alatt nemcsak sportolási lehetőséget biztosítunk, hanem 

hétvégi sport és családi napokon való részvételt is.  

A 10 hónapos programban a fiatalok, és a középkorú felnőttek mellett külön hangsúlyt 

fektetünk az idős és a fogyatékkal élő emberek sportolási, kikapcsolódási lehetőségének 

megteremtésére. A lakosok figyelmét programjainkra a helyi média bevonásával, tv, rádió, 

szórólapok, és újságcikk megjelentetésével, valamint együttműködő partnereink egyéb 

kommunikációs csatornáin keresztül szeretnénk felhívni. 

 

Az egyesület asztaliteniszterme viszonylag kis befogadó képességgel rendelkezik, ami 6 db 

pingpongasztal felállítását teszi lehetővé, ezért a nagyobb teret igénylő programokat a Tarján 

városrészben található Etelka sori Sportcsarnokban rendezzük meg. Ez a tény, illetve a 

szolgáltatásaink iránt évek óta tapasztalható nagyfokú érdeklődés és igény ösztönöz minket 

arra, hogy fejlesztési elképzeléseink központi eleme egy új Asztalitenisz Terem 

megvalósítása, lehetőség szerint, itt, Tarján városrészben. 
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3.7. Előzmény-projekt ötlet 

 

3.7.1 Felnőtt lakosság 

Sportegyesületünk részt vett 2010. 09. 15.-2010.12.15.-ig terjedő időszakban a Szegedi 

Rekreációs Sport Club TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0006 projekt „Nemzetközi innovatív kutatói 

team a környezet egészségtudatos testmozgásos életmód tényalapú tesztrendszerei 

kialakítására”című projektben, mint közreműködő szervezet. A nálunk működő rekreációs 

asztalitenisz sportcsoport tagjai, aktívan részt vettek a kutatási programban. A három hónapos 

program lezárulását követően pozitív eredmények igazolódtak be a rendszeres mozgást 

végzők egészségi állapotának javulásában. A projekt során bizonyított módszereket 

szeretnénk integrálni az Egyesület által szervezett mozgásos rekreációs foglalkozásokba. 

Ismerve a városrész demográfiai összetételét, nagy hangsúlyt fektetünk az egyedül élők 

bevonására közösségi programjainkba, ami társas kapcsolatok kialakulásához vezethet, mely 

primer prevenciós eszközként funkcionál. 

A fiatal felnőttek a felnőttkor kezdetén járnak. Megkezdik életcéljaik megvalósítását 

választott hivatásukban, vagy kényszer munkakörükben. Párkapcsolatukban elkezdődik a 

közös fészek kialakítása és az ezzel járó közös tevékenységek kialakítása. 

A nagy döntések időszaka ez a ciklus, melyben a pályakezdés, a szülőktől függetlenedő élet, 

az intim baráti és társas kapcsolat kialakítása, a házasság és a szülővé válás mind helyet 

kapnak. A serdülőkori kísérletezgetések, szárnypróbálgatások után a megszerzett 

tapasztalatokkal és közös célok kialakításával egész életre kiható döntéseket kell hozni. A 

munkakeresés és a karrierépítés, a munkába vetett bizalom, a bizonyítási kényszer és a 

naivitás a pályakezdést kísérő jellemző tünetek. A fiatal felnőtt ezen időszakban kiszakad egy 

megszokott, biztonságot adó környezetből, ahol csak magára számíthat a munkája során, és 

nagyon sok esetben a munka kerül a középpontba. Az elért anyagi függetlenség fokán múlik, 

hogy különköltözik-e a szülőktől, teremt-e saját otthont. Ezek a döntések nagyban 

befolyásolják a párkapcsolatok alakulását és egyre inkább a családalapítás kitolódásához 

vezetnek. Itt kell megemlíteni az önálló kereset megjelenését követő eladósodottság 

kialakulását is (hitel felvételek), mely szintén ezen életszakasz jellemző előfordulása, a 

függetlenedést, az előrelépést segítve, egyben a közös felelősség vállalást hangsúlyozva. 

A felnőttkor nagy feladatait: a párkapcsolat és a saját család létrehozását, az alkotó 

tevékenység folytatását és személyes érdekszférát meghaladó, azon túlmutató 

vállalkozásokkal történő „életépítést” együttesen valódi önmegvalósításnak nevezhetjük, 

amelyben az egyén a belső lehetőségeit realizálja a szeretet, munka és közösség szféráiban. 

A fiatal felnőttkor a „mi együtt” intimitásának ajándéka, ideális esetben közösen kívánt, várt, 

fogadott jövevénye a gyermek. A pár akkor lép át igazán a felelősség teli felnőttségbe, amikor 

szülői szerepbe kerül, ezért valójában szülővé válással érkezik el az egyén az érett felnőtti 

mivolthoz és alakítja ki a többgenerációs család modelljét. 

A rekreáció szemszögéből vizsgálva ezen életszakaszt, megállapítható, hogy szabadidőről 

talán ebben a szakaszban beszélhetünk legkevésbé, így a rekreáció tudatos alkalmazására 

szinte alig van lehetőség. Ebből következően viszont az egészség és a teljesítmény 

megőrzésében fontos szerepet játszó kompenzációs folyamatként a rekreáció szerepe erősen 

felértékelődik.  

A mozgásos rekreáció alkalmazásakor a sporttevékenységek, mozgásformák széles palettáját 

választhatják a fiatalok az erőfejlesztéstől az állóképesség fejlesztésig. Természetesen az 
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életkor nem ad felmentést a rekreációs edzés megkezdését megelőző orvosi és fittségi 

felmérésekre. 

Ha a fiatal felnőttkorban sikerül kialakítani a mozgásos életmódot, az biztosan egész 

életükben fenntarthatóvá és magától értetődővé válik. 

A fiatal felnőttkori életszakasz bír a „legalattomosabb” egészségkárosító 

rizikótényezővel, ez pedig nem más, mint a „tünetmentesség” időszaka. Ezen azt 

értem, hogy szervezetük munkavégző képessége óriási, fiziológiai állapotuk kiváló, 

nincsenek fizikai fájdalmaik, sok esetben az esetleges fejfájást, vagy álmatlanságot 

valamilyen időjárási fronttal magyarázzák. Van miből az energiát pótolni, és sokan 

nem gondolnak arra, hogy az energiaraktárak is kiürülhetnek egyszer.  

A szűkre szabott szabadidő legjobb kihasználási módja a rekreációs tevékenységek 

alkalmazása. A rekreáció tudatos alkalmazására való nevelés a leterhelt 

életszakaszban lévő fiatalok számára fontos feladat , melyben az olvasó is komoly 

szerepet vállalhat. 

 

Középső felnőttkor (♀46-60;♂ 46-65évesek) 

Nagyon összetett, de nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb kor, ahol a rekreáció nagy szerepet 

kaphat. 

Az életkor szerinti szakaszolás nehézségét mi sem tükrözi jobban, mint az érettség fogalma, 

hiszen a felnőtté érés hosszas folyamat. 

A felnőttségét az intimitásra való képesség kibontakozásától, azaz a fiatal felnőttkorból, a 

generativitásnak az utódokra és alkotó munkára való kiterjesztésén, azaz az érett felnőttkoron 

át az idősödésig számítjuk (Bagdi és mtsai; 2001). 

Ezen életszakasz kezdetén a karrier építés megkezdéséhez és a családalapításhoz szükséges 

energiamennyiség és koncentrált figyelem átstrukturálódik. Kialakul a szülői és hivatásszerep. 

Saját maga által alkotott, életre hozott, kialakított, formált produktumokat képes felmutatni, 

ami jó alapot biztosít az önmegvalósításhoz, a kreatív alkotáshoz, a sajátos színezetű egyedi 

munkák elvégzéséhez. A hivatástudat kialakulásával a szakterületek megválasztása és az 

abban való elmélyülés is ebben az időszakban csúcsosodik ki, kialakul az úgynevezett „mester 

szerep”. Megjelenik egy fiatalabb generáció, akik új elvárásokat támasztanak, más 

felkészültséget képviselnek. Kialakulhat a rivalizáció, amit a tapasztalat, emberismeret és a 

szakmai jártasság megléte rendezni képes. A nem megfelelően választott munkaterület, 

hivatás, a munkahelyi konfliktusok, a képességeknek nem megfelelő pozíció betöltése 

stagnáláshoz, korai kiégéshez, a lelki egyensúly elvesztéséhez vezethet, ami tovább gyűrűzve 

kihat a munkahelyi teljesítményre és az arra adott teljesítményértékelésére, családi 

konfliktusokat generálhat, az anyagi biztonságot veszélyeztetheti és a biztos szociális 

védőhálót gyengítheti. Ezen hatások hosszabb távú jelenléte az egészségi állapotra is 

kihatással vannak. Először pszichoszomatikus tünetek formájában, majd később a teljes 

talajvesztés érzése mellett betegségek kialakulását okozhatja.  

A középső felnőttkor nagy erénye a gondoskodás képessége, ami megjelenik a családon belül 

a gyerekek, szülők, házastárs irányába, de kiterjedhet a baráti és kollegiális kapcsolatok 

irányába is, sőt mások segítésének érzése táplálja a civil kezdeményezéseket és 

támogatásokat, adományokat társadalmi munka biztosításával. 

A fiatal felnőttkorral szemben, ahol a szűkebb célok maximális odaadással való megvalósítása 

a fő cél, itt az élet gazdagítása jelenti a kiteljesedést, alkotásokkal, tettekkel, ami már nagyban 

a szabadidő markánsabb megjelenését feltételezi. 
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A rekreáció ösztönös és tudatos alkalmazása ebben a korban válik az életmód fontos részévé. 

Az élettapasztalat a belső energiák és időbeosztás átgondoltabb és tudatosabb elrendeződését 

hozza magával. Így a rekreációs tevékenységek végzésére is több idő áll rendelkezésre és a 

tudatosan kialakított bioritmus ezen tevékenységek hatékonyságát növelik. 

A mozgásos rekreáció tudatos beépítésével a középső felnőttkorban lévőknél az erre az 

életkorra leginkább jellemző rizikótényezők negatív hatásai és az itt jelentkező egy-egy 

munkakörhöz társított megbetegedések száma is csökkenthető. 

A Magyarországon nagyon magas számban előforduló szív és érrendszeri megbetegedések, 

mozgásszervi panaszok és elváltozások az aktív cselekvőképes lakosság ezen életkorában a 

leggyakoribb. Sajnos nagyon sok esetben a gyors orvosi beavatkozás sem tudja megmenteni 

életüket! 

Az életmódváltás gondolata sajnos legtöbbször már egy átélt betegség után fogalmazódik 

meg, ami természetesen fontos preventív értékű elhatározás lehet a további betegség 

kialakulásával szemben, de az átélt betegségek által okozott visszafordíthatatlan 

elváltozásokat nem tudja befolyásolni! 

Ebben az életkorban a mozgásos rekreációs tevékenységek elkezdése természetesen javasolt, 

de az orvosi kivizsgálás és a jól összeállított edzésterv szükségszerű és nélkülözhetetlen 

velejárója kell legyen, a mozgásformák kiválasztását szakemberek bevonásával kell végezni! 

Új mozgások, sporttevékenységek tanulására is van lehetőség, de az elsajátítás hosszát és 

minőségét elsősorban az előképzettség, a gyermekkorban inger gazdag környezetben kialakult 

koordinációs képességek és meghatározó százalékban velünk született pszicho-fiziológiailag 

kódolt feltételrendszerük, az adottság határozza meg. 

A felnőttekkel foglalkozó rekreátoroknak célszerű a kondícionális képességeket felmérő 

teszteken kívül a koordinációs képességeket is vizsgálni. Természetesen a rekreátor által 

elkészített ajánlati csomag, mely a felmérések és orvosi konzultációk eredményeként születik 

meg, alapjaiban az egyén igényeihez kell illeszkedjen, az egészséges életmódhoz szükséges 

feltételeknek való ,megfeleléssel, edzésösszetevők pontos meghatározásával, valamint 

esetlegesen kizáró mozgásformák felsorolásával. Az életkorra vonatkoztatott edzésösszetevők 

kiszámítási módját a Rekreációs edzés és a Fittségi felmérések fejezetben olvashatják el! 

A szervezet alkalmazkodóképességének üteme az életkor előrehaladtával csökken, ne várjunk 

nagyon gyors látványos eredményeket, bár az első mozgásos foglalkozás után közvetlenül 

érezhetjük a biokémiai változások hangulatjavító, stresszoldó hatását.  

Terhelés hatására leggyorsabban az izmok reagálnak, ezt követik az ízületek, szalagok, majd a 

csontok. 

A mozgásformák kiválasztásánál ne hagyjuk figyelmen kívül a dinamikus szerkezetű és 

változó intenzitású sporttevékenységekhez szükséges fizikum feltételét. Az előképzettség 

nélkül, új mozgás kipróbálását kezdeményező kliensnek csak egy előkészítő és felkészítő 

tréningsorozat után engedjük annak „éles helyzetben” történő kipróbálást. A gyerekkorban 

versenyszerűen űzött sporttevékenység sem jelenti azt, hogy 10 éves „semmittevés” után ott 

lehet folytatni, ahol abbahagyta. A „kell és van” értékek sok esetben csak az 

emléknyomokban élnek és igazán akkor szembesül vele az ember, amikor azt mozgás közben 

tapasztalja. 

A felnőttek rendszeres, megfelelő intenzitású fizikai aktivitásának egészségre, életminőségre 

gyakorolt pozitív hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni. Hazánkban a halálozások több mint 

felét a szív- és érrendszeri betegségek teszik ki. A befolyásolható kockázati tényezők között 

szerepel az inaktív (ülő) életmód is. A fizikai aktivitásnak a szív- és érrendszeri betegségek 

előfordulására gyakorolt hatást vizsgáló kutatások eredményei magukért beszélnek: 
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- Nurses’ Health Study: heti 3 óra lendületes séta 30-40%-kal csökkentette a 

szívinfarktus előfordulását az inaktív személyekhez képest. (1976-1998 között 116 

000 amerikai ápolónő körében végzett felmérés) (Manson és mts.; 1999). 

- Health Professionals Follow-up Study: napi 30 perc lendületes séta 18%-kal 

csökkentette a szív-és érrendszeri betegség előfordulását férfiaknál az ennél 

kevesebbet mozgókhoz képest 12 éves követés alatt (Tanasescu és mts.; 2002). 

- Zutphen Elderly Study: 64-84 éves férfiaknak, akik hetente minimum háromszor 

sétáltak vagy kerékpároztak 20 percig, 31%-kal csökkent szív- és érrendszeri eredetű 

halálozásuk 10 éves követés alatt (Bijnen és mts.; 1998). 

Korunk másik népbetegsége a 2-es típusú cukorbetegség A cukorbetegek több, mint 90%-a a 

2-es típusba tartozik (The World Health Report; 1997). Az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) adatai szerint hozzávetőlegesen 135 millió embert érint, és ez a szám – az előrejelzés 

szerint – 2025-re eléri a 300 milliót. Az emelkedés oka elsősorban az életkor 

meghosszabbodása, az egészségtelen életmód és étrend, valamint a fizikai tevékenység 

hiánya. A cukorbetegekben a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása 2-5-szöröse a nem 

cukorbeteg népességének. Számos követéses vizsgálat igazolta, hogy a rendszeres fizikai 

aktivitás, étrendi változtatásokkal vagy azok nélkül is, kedvezően befolyásolja az inzulin 

érzékenységet és a szénhidrát anyagcserét cukorbetegeken és nem cukorbetegeken egyaránt 

(Skerrett, Manson; 2002). A „British Regional Heart Study” 5159 fő, kezdetben egészséges 

férfi 16,8 évig tartó követése alapján megállapította, hogy mind a közepes, mind az intenzív 

fizikai aktivitás számottevően csökkenti a diabétesz kockázatát (Wannamethee és mts.; 2000). 

 

Javasolt a heti háromszori mozgásos aktivitás, főleg aerob testgyakorlatokkal. A rendszeres 

szűrővizsgálatokon való részvétel váljon az egészségközpontú gondolkodás részévé 

(tüdőszűrés, mammográfia, csontsűrűség, méhnyak, végbél, prosztata, EKG, stb.). 

Nem javasolt mozgások a préseléssel (nagy mellűri nyomással) járó gyakorlatok, valamint 

anaerob terhelés. A változások kezelésére pedig a rekreáció a kézenfekvően kínálkozó, 

mindenki számára elérhető lehetőség. Éljünk vele, hogy élhessünk vele! 

A rendszeres, életmódra is kiható mozgásos rekreáció a fenntarthatóságot, a folyamatos és 

egészséges fejlődést hozza magával, mely kihat a közvetlen és közvetett környezetre egyaránt. 

Az évek múlásával a felnőtt ember egyre inkább tapasztalja az „idő rohanását”, egyre 

rövidebbnek érzi a múló éveket, ami számára az öregséghez vezető úton való tempó 

gyorsulását jelenti. A negyven feletti életévek idején elkezdődik az idősödés, ekkor érzi 

először az ember, hogy több tegnap van, mint holnap. 

Míg a fiatal felnőttkor végéig az egészség egy járulékos konstans hozadéka az életnek, addig 

az idősödés pszichés tudata, a mozgásos életmód hiányában intenzívebben jelentkező 

mozgásszervi panaszok, az elhízás és a korábban káros szenvedélyek szükségletként való 

beépülése a mindennapi létezésbe az egészség előtérbe kerülését okozza. Az egészség 

fejlesztéséhez nem a betegségek kezelésén keresztül vezet az út, hisz az csak a tünetek 

csökkentését vagy megszüntetését eredményezi „ideig-óráig”. 

A szubjektív időélmény megváltozik. Az események sűrűsödnek, változásokat kell 

megélnünk, veszteségeket elszenvednünk. Szembe kell nézni a szülők elvesztésével, a 

házassági nehézségekkel, a munkahelyi változásokkal, az esetleges válással, a felnövekvő 

gyermekek problémáival, meg kell küzdeni a pénzügyi gondokkal, az öregedő test jeleivel, 

érzékszervek funkciócsökkenésével, a családi fészekből kiröpülő fiatalok „elvesztésével”, az 

„üres fészek” helyzettel, végül beköszönt az öregség első jelzése: elérkezik a nyugdíjazás 
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ideje. A kríziseket nem az évek hozzák, hanem inkább azok a változások, amelyekkel küzdeni 

kell (Bagdy és mtsai; 2001). 

 

3.7.2 Gyerekek- diákok 

A TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0006 projekt „Nemzetközi innovatív kutatói team a környezet 

egészségtudatos testmozgásos életmód tényalapú tesztrendszerei kialakítására”című 

projektnek megfelelő kutatási programot szeretnénk a nálunk sportoló gyerekek, illetve a 

környező iskolák diákjainak bevonásával elvégezni, az asztalitenisz sportmozgás és az 

egészséges életmód közötti kapcsolat vizsgálatának céljából. 

Az iskolai kötöttsége miatt a délutáni és a hétvégi időpontok a frekventáltak ezen korosztály 

számára, de külön kiemelt figyelmet kapnak az iskolai szünidők, amikor táboroztatás 

formájában szeretnénk biztosítani a gyerekek és szülők számára is megnyugtató és 

megfizethető rekreációs elfoglaltságokat. 

Antropológusok szerint, amint a gyerekek elérik az 5-7 éves kort, a legtöbb társadalomban 

nincsenek többé az otthonhoz vagy olyan környezethez kötve, ahol a felnőttek gondosan 

ügyelnek rájuk. Ezután már új helyzetek sokaságában felelősek saját viselkedésükért. 

Társadalomról társadalomra változik, hogy ezekben a helyzetekben milyen új tevékenységek 

várnak rájuk (M. Cole, S. P. Cole; 2003). Emellett a társas és intézményi környezettől, 

szokásrendszerektől, családi életmódtól is függ és változik, hogy milyen szabadidős 

tevékenységekkel találkoznak. 

Manapság az iskoláskor legjellemzőbb és legfontosabb tevékenysége maga a tanulásra 

fordított idő. Pedig a gyermek egészséges fejlődése szempontjából sokkal nagyobb 

jelentőséget kellene kapnia a nem az iskolai követelményekhez kötődő „tanulásnak”. Hiszen a 

gyerek szabadidejében is tanul, csak ez a fajta tanulás sokkal ösztönösebb és nem a tanárok 

által kényszerített tananyagot, hanem pl. az adott rekreációs tevékenység elsajátításához 

szükséges – sok esetben a külső környezete, természet által diktált – képességek fejlesztését 

jelenti. 

Az iskoláskor egyik meghatározó jellegzetessége az, hogy a gyerekek képesek mélyebben és 

logikusabban gondolkodni, az elkezdett feladatot végigkövetni, valamint egy helyzetet 

egyszerre több szempontból szemlélni (M. Cole, S. R. Cole). A rekreációs tevékenységet 

ennek alapján kell összeállítani. 

 

Az iskolaérettség
2
 és a serdülőkor közötti időszak a gyermeki élet legharmonikusabb, 

legkiegyensúlyozottabb időszaka (lehetne, ha a felnőttek teljesítménykényszeres világa nem 

telepedne rá egyre inkább). Arányos, remekül működő test, optimista, szorongásoktól mentes 

lélek és őszinte, érdek nélküli társas kapcsolatok jellemzik. 9-10 éves kor a legjobb 

mozgástanuló időszak. Az erő- és teherkar viszonyok tovább javulnak (izom mennyiség, 

testarány). A kezdeti utánzásos tanulást felváltja az önálló, majd kreatív tanulás. 9-10 évesen 

kezdik megtapasztalni a többiektől való különállást, ami oda vezethet, hogy egyre nagyobb 

fegyelmet szentelnek a másokhoz fűződő viszonyuknak. A legtöbb játékban nyerni és 

veszíteni egyaránt lehet, de ebben az életkorban különösen fontos mindkét szerep elfogadása. 

E korban az alakuló egyéniség különösen sérülékeny, óvatosan kezelendő minden olyan játék, 

amely bűnbakképzéshez vezet! 

                                                 
2
 Normálisan az óvoda minősít, szükséges esetben szakemberek ítélnek. A szomatikus fejlettséget magasság és 

testsúly adatok alapján, a pszichéset figyelmi és koncentrálóképességi vizsgálatok döntik el. Figyelem! Nem 
szabad félni a rosszul hangzó évvesztéstől! Egy életre kiható negatív hatása van az iskolaérettséget el nem ért 

gyerek iskolába kényszerítésének. Gondoljunk csak az örökös kudarcokra, sikerélmények hiányára, az 

önbecsülés/önértékelés sérüléseire. 
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Tipikus hiba lehet a teljesítménykényszer megjelenése. Egyre gyakrabban már az óvodában 

megkezdődik a rosszul értelmezett karrierépítés. A televízió-videó-számítógép csapda (szó 

szerint odaragasztja a gyereket a „székhez") több évtizedre visszamenőleg alaposan okolható 

a „tanulási rendellenességek” nevű tünetcsoport létrejöttéért. A dyslexia a hatvanas években 

tűnt föl, a hetvenes-nyolcvanas években vált tömeges méretűvé. A nyolcvanas években a 

hiperaktivitás, a kilencvenes években az ADD (attention deficit disorder), a figyelemhiánnyal 

járó rendellenesség, majd ezek kombinációja, a ADHD (attention deficit/hyperactive 

disorder), a figyelemhiánnyal párosuló hiperaktivitás terjed járványszerűen az iskolában. 

Ezzel párhuzamosan emelkedik a kábítószerrel élők száma. Ez nagy valószínűséggel 

összefügg azzal, hogy egyre több gyereket vonnak gyógyszeres kezelés alá annak érdekében, 

hogy nyugodtan üljenek az iskolába, hogy egyáltalán tanítani lehessen őket. 

Testkulturális csapda, hogy a koordinatív képességek kialakításának elmulasztása 

pótolhatatlan! Márpedig az alsó tagozatban még midig a tanító nénik, az osztályterem és az 

udvar, nem pedig a szaktanár és a jól felszerelt tornaterem jellemzi a fentiek miatt különösen 

felértékelt jelentőségű testnevelést (Kovács; 2004). Az osztályterem és az udvar is remek 

rekreációs szintét tud lenni, abban az esetben, ha a gyerekek számára megfelelő mozgásos és 

szellemi játékokat, rekreációs tevékenységeket kínál fel a nevelő, ami persze nagy 

odafigyelést, szakértelmet és energiát igényel. Sok esetben ezen az emberi tényezőn múlik, a 

koordinációs képességek nem megfelelő szintű fejlődése. Fontos feladata kell legyen a 

rekreáció szakembereknek, hogy az iskolák vezetésével ezt a pótolhatatlan veszteséget 

közösen megakadályozzák. 

Ez a mozgáskincs gyarapítás időszaka. Roppant könnyen tanul (másol) mindenféle mozgást, 

de még nem tudja tartósan rögzíteni. Fogadjuk el ezt korjellemzőnek! 
Pszichésen: Érzékelésük és észlelésük, majd az iskolai gyakorlás eredményeként az 

memóriájuk is határozottan fejlődik. Jó lelki egyensúly, optimista életfelfogás, 

gondtalanság, lelkes, de kezdetben kritikátlan ismeret- és készségelsajátítás. (A kor első 

éveit jellemző kritikátlanság a felnőtt falkavezéri szerepének elfogadásából fakad).  

Szociálisan: A felnőtti tekintélytisztelet és a (formai jegyeken alapuló) baráti kapcsolatok 

jellemzik. 

Javallat: A koordinációs képességek fejlesztése; minél többféle mozgásos tevékenységekkel 

való megismertetés; egészséges táplálkozási és életmód szokások megszilárdítása kialakítása, 

illetve – ha korábban elmaradt – megszilárdítása. Meg kell találni a megfelelő arányt az 

ülésre kényszerítő tanulás és a hosszú és intenzív mozgás között. Játékok, testnevelés, 

sporttevékenységek-habzsolása, családi kirándulások, sítúrák, vízitúrák, kempingezések, stb. 

Ellenjavallat: „Tanítónénis" testnevelés; a kondícionális képességek fejlesztésére 

koncentráló elvárások. Egy sportágra szűkített mozgástanulás. Ülő életmód eluralkodása a 

mindennapokban: tanulás, tévé, videó, számítógép. (Az iskolai rekreációról a „Az iskola 

szerepe a rekreációban” című fejezetben olvashatnak részletesebben). 

 

Serdülőkor ( ♀ 11-15; ♂ 12-16 évesek) 

A legviharosabb, leglátványosabb változások kora. A hormonális „forradalom" által 

felforgatott, kusza életszakasz. A biokémiai változások zuhataga módosítja a test méretét, 

formáját és az életfunkciókat. A roppant arányos alkatú, aranyos gyermekből egy átmeneti, 

esetlen, pattanásos, görnyedt tartású, morgó-hisztiző, életunt, örök-elégedetlen és 

öröklángolású „előfelnőtt” lesz, szexuálisan éretten, de érzelmileg és lelkileg éretlenül, és 

igencsak messzire 18-20 évesen beköszöntő társadalmi érettségtől. Egykor határozottan két 
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szakaszra tagolták (prepubertás - pubertás), ma jellemzően egyként kezeljük, hiszen a 

változások folyamatosan zajlanak ebben az életkorban (is). 

Tipikus hibák lehetnek: A nyúlás miatti átmeneti koordinációromlás kigúnyolása, az 

esetlenség hangsúlyozása. A dacra daccal, kritikus hangvételre „bezzeg te" módon reagálni. 

Ha a felnőtt a gyermek függetlenedési törekvéseit a tekintély elleni lázadásként fogja fel, és a 

folyamattal ellentétes irányú, önvédelmi reakciókkal válaszol, azzal akadályozza és el is 

torzítja az átmenetet, mélyíti a „szakadékot” a családi interperszonális kapcsolatokban. 

Jellemzők 

Szomatikusan: Különösen a hosszanti növekedési időszakokban (első pubertáskori szakasz) 

nagy az aránytalanság a csontozat hossza és terhelhetősége, valamint az izmok fejlettsége 

között. A törzs statikájához szükséges támasztóizmok (has és hátizmok) gyakran még nem 

megfelelően fejlettek a nagy terhelések kompenzálásához, s gyakran kifejezetten 

kiegyenlítetlenek. A mozgatórendszer sérülések iránti érzékenysége egyenesen arányos a 

növekedés gyorsaságával. A gyermekek vázrendszere, izomsejtjeinek szerkezete sokban 

hasonlít a felnőtt szerkezethez. A különbség főleg az izomsejtek szubstruktúráinak 

mennyiségi eltérésében rejlik. Az izomtömeg mennyisége a teljes testtömeghez képest 

gyermekeknél 27%, szemben a felnőttkori 40%-kal, amely a serdülőkor kezdetével és az ezzel 

együtt járó hormonális változásokkal kezd megváltozni. Az átlagot meghaladó tesztoszteron-

termelés hatására az izommennyiség fiúknál 40%-ra lányoknál 30-35%-ra emelkedik. 

A biológiai éréssel és az életmóddal összefüggő testösszetétel változások befolyásolják a 

gyermek aerob kapacitását. A maximális oxigénfelvétel növekedése 12 éves korig nem mutat 

nemi különbséget. Később a fiúk megelőzik a lányokat, annak következtében, hogy aerob 

kapacitásuk fejlődése 18 éves korukig is eltart, míg a lányoké 14 éves koruk után 

gyakorlatilag változatlan marad. Az éréssel összefüggő állóképesség növekedés csak 

megfelelően aktív, mozgásos életmód esetén teljesedhet ki. Napjaink ülő életmódja akadálya 

az optimális aerob kapacitás, fittség elérésének.  

Míg a gyermekeknél és a serdülőkor előtt álló fiataloknál az oxidatív enzimek mennyisége 

dominál a glykolytikusokkal szemben, addig a pubertáskorban megnövekszik az anaerob 

kapacitás, valamint a maximális terhelhetőség és teljesítőképesség. A gyermek- és serdülőkor 

előtti izomszövet csak csökkent mennyiségű laktátot tud termelni. A gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy a gyermekek kevésbé alkalmasak rövid és nagyon intenzív terhelésre. A 

természetes védekező mechanizmusnak köszönhetően a szervezet túlterhelése, illetve 

károsodása az izomrendszer kifáradása folytán elmarad. A gyermek és serdülőkori 

erőfejlesztés sokáig vitatott területe volt a terhelésélettannak. Napjainkban a szakemberek, 

megfelelő alapelvek betartása mellett, ajánlják a rezisztencia edzésprogramokat: 

1. A rezisztencia edzésprogram csak jól képzett szakember folyamatos ellenőrzése 

mellett végezhető. 

2. A rezisztencia edzés megkezdésekor a legnagyobb hangsúlyt a megfelelő technika 

megtanítására kell fordítani. 

3. Az erőfejlesztéshez alkalmazott eszközök biztonságát ellenőrizni kell, és méretüknek 

alkalmazkodnia kell a gyermek méreteihez. 

4. A nagy intenzitású edzést kerülni kell. A maximális intenzitás nem végezhető 16 éves 

kor vagy a Tanner szerinti 5-ös stádium (felnőttkori szexuális érettség) elérése előtt. 

5. Az edzés intenzitását fokozatosan kell növelni. 

6. A rezisztencia edzés nem helyettesítheti, csak kiegészítheti az egyéb fizikai aktivitást. 

7. Az edzésprogramnak sport specifikusnak kell lenni. 

8. Minden gyakorlatot ellenőrzött módon kell végezni, a mozgás teljes terjedelmében. 
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9. A gyors, hirtelen és ballisztikus mozgások kerülendők. 

10. Minden edzésnél a bemelegítést követően nyújtási gyakorlatok és az edzés után 

levezetés szükséges. (FIMS (Nemzetközi Sportorvos Társaság alapján, (Martos; 1998) 

 

Az ismételt nyúlási periódust követő súlygyarapodással fejeződik be a forradalmi testi 

változások kora, amelyet a nemi hormonok nagymértékű termelése indukálja. A növekedés 

most jellemzően a periféria felől indul. Először a mama-papa cipője, kesztyűje lesz kicsi, a 

nadrág lábszárközépig ér. Aztán akár 15-30 cm-es magasságnövekedés is bekövetkezhet. 

Ennek eredménye a „túlmozgás", még jellemzőbben a robotmozgás. Aztán a nyúlás 

csillapodik, majd az évi 5-10 kg-os súlygyarapodás következik. 

Pszichésen
3
: végletekig kiélezett labilitás jellemzi, valamint az elszakadási vágy a felnőttek 

világától. Megkérdőjelezi az eddig mintegy magától értetődő felnőtti autoritást (szülő, tanár, 

edző). Önmagára is kritikusan tekint, ami számos lelki probléma forrása (szeplő, pattanás, 

hajszín, testsúly). A felnőtteknél (az általa elfogadott) szakértelem lesz az elismerés 

előfeltétele. Szembesül a személyes felelősség kérdésével, felértékelődnek a demokratikus 

elvek. 

Szociálisan: Saját korosztálya felé fordul, éltre szóló nagy barátságok és viharos szerelmek 

szövődnek. Sajnos a sportolás abbahagyásának egyik jellemző időszaka. 

Ellenjavallott a kioktatás, „lelkifröccs", ledorongolás. Másik véglet a kitaszítás, rájátszás az 

elszakadásra, elhidegülés (Kovács; 2004). 

A kisiskolás korban megismert rekreációt biztosító mozgásos vagy szellemi tevékenységek jó 

alapot adhatnak a kortárscsapatokat alakító serdülők szabadidejének hasznossá tételéhez. A 

biológiai pszichés és szociális változások következtében a megszokottól való elfordulás egy 

kezelhető alternatívája lehet különféle – sok esetben extrém – sporttevékenység kipróbálása, 

és maga a rekreációs tevékenységek köré szerveződő kortárscsapatok is, ahol a rekreáció 

eszköz és feltételrendszerének biztosítása egyfajta hovatartozást is biztosít, ahol az életkori 

sajátosságok hasonlósága miatt jelentkeznek az önsegítő csapatok preventív hatásait is. Ebben 

az időszakban a rekreáció talán az egyik leglényegesebb feladata megakadályozni, hogy a 

fiatal az unalom miatt deviáns „bandákba” kerüljön. Ehelyett a közösséget valamelyik 

rekreációs tevékenység iránti kíváncsiság, vagy igény hozza össze, ahol később felmerülő 

problémák és kérdések is megoldásra és megválaszolásra kerülhetnek. 

A rekreáció a valahova tartozás igényének kielégítésével sokat segíthet a serdülők egészséges 

fejlődésében és a szabadidő hasznos eltöltésével preventív hatást gyakorol egyes deviáns 

viselkedési formák kialakulásával szemben. A testi egészségre gyakorolt hatása sem 

elhanyagolható a mozgásos rekreációnak. A gyermek és serdülőkorban is egyre nagyobb 

méreteket öltő túlsúlyosság és elhízás kialakulása elleni küzdelem egyik legjelentősebb 

fegyvere és a genetikailag meghatározott csontsűrűség eléréséhez is nélkülözhetetlen. 

Számos, gyermekkorban előforduló betegség esetén terápiásan is használható. 

 

3.7.3 Fogyatékkal élők 

Egyesületünk évek óta foglalkozik fogyatékkal élő fiatalok oktatásával, eddigi tapasztalatok 

beigazolták, hogy a fogyatékkal élő fiatalok körében még inkább pozitív hatások érhetők el, 

mind fizikai, mint lelki tényezők terén a sportoló fogyatékkal élőknél. Programunk 

megvalósításával, a fogyatékkal élők csoportjának körét szeretnénk bővíteni. 

                                                 
3 Sok kamaszkori érzelmi zavar a nyolc-, kilenc- és tízéves korban elszenvedett és feldolgozatlan lelki sérülésekre vezethető vissza. 

Ebben az életkorban ugyanis a gyerekek nyitottabbá és befolyásolhatóbbá válnak. Együttérzéssel, őszinte beszélgetéssel kell segíteni 

őket a felmerülő problémák feldolgozásában. 
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Egyesületünk 2002 óta tagja a Mozgáskorlátozottak Szövetségének, mivel ekkor három 

versenyző (két atléta, és egy kerekes székes versenyző) nálunk készült fel a különböző 

versenyekre. 

2008-ban Szabó Brigitta indított fogyatékkal élőknek asztalitenisz oktatást (kezdetben 6 

kerekes székes és 8 siket gyermek részére), később kolléganőnk szakdolgozatát is ebben a 

témában készítette. 

Az oktatás a Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei Szövetsége jóvoltából valósulhatott meg 

három éven keresztül, ők támogatták a terembérletet, a heti rendszeres foglalkozások 

megvalósítását és a versenyt. 

A fiatalok hetente kétszer jártak a foglalkozásokra, amelyekhez később még egy kerekes 

székes sportoló csatlakozott. 

Később heti három edzésre bővült a foglalkozások száma, versenyzőinket leigazoltuk és 

elkezdhettek versenyekre járni, hazai és nemzetközi szinten is, új lehetőségeket kaptak, 

pozitív élményekkel gazdagodtak, új társaságba kerülhettek.  

2010-ben indítottuk nyertes FLP pályázatunk nyomán első ifjúsági kezdeményezésünket, 

amelynek lényege egy olyan integrált 15 fős csoport létrehozása volt, ahol a fogyatékkal élők 

és az egészséges fiatalok együtt sportolhattak, különböző sport és kulturális rendezvényeken 

vehettek részt valamint maguk is megismerkedhettek a sportrendezvények szervezési 

feladataival. A csoportban résztvevők 50%-a volt fogyatékkal élő, 50% pedig egészséges 

fiatal, a rendszeres találkozások nyomán a kezdeti zárkózottság és visszafogottság teljesen 

feloldódott, tudtak egymásra támaszkodni, megismerhették egymás kultúráját mindennapi 

életben előforduló nehézségeit, szokásait. 

2011-ben egyik versenyzőnk, aki kezdetben egyáltalán nem ismerte az asztalitenisz sportágat 

és fizikai állapota miatt hatványozottan sok energiát kell fektetnie a pingpongozásba 

(alkarizmai nem funkcionálnak, speciális módszerrel rögzítjük kezére az ütőt), a Magyar 

Parasportoló Válogatott kerettagja lett, ez is bizonyította számunkra, hogy a befektetett munka 

eredményeképpen a csoportok egyes tagjai számára megnyílhat az út a szabadidő sport 

mellett a versenysport felé is.  

2011 decemberében Major Endre kerekes székes sportolónk elnyerte Csongrád Megye Év 

Parasportolója díját.  

Major Endre 2009 óta tagja egyesületünknek, aki szorgalma és odaadó munkája számunkra is 

példaértékű, nemcsak fogyatékkal élő társai számára. Endre kategóriájában a paraplég 

asztaliteniszezők körében jelenleg a világranglista 13. helyezettje. Jelenlegi helyezése 

biztosítja számára a jövő évben megrendezésre kerülő Világbajnokságon való részvételt. 

Egyesületünk jelenleg hét igazolt mozgáskorlátozott (6 kerekes székes és 1 álló 

mozgáskorlátozott) fiatal nevelésében vesz részt. 

2005-ben egyesületünk rendezte meg a Mozgáskorlátozottak Országos Bajnokságát, azóta 

több alkalommal rendeztünk kerekes székes találkozót, ahol a hazai versenyzőkön kívül 

rendszeresen meghívjuk a Szerb és a Romániai sportolókat. Egy alkalommal rendeztünk 

barátságos kerekes székes versenyt Szegeden, és egy alkalommal Zentán a Magyarország-

Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, Inter Pingpong.” c. 

projekt keretein belül. Rövid távú célunk, hogy 2014-ben ismét Szeged rendezhesse meg a 

Mozgáskorlátozottak Országos Bajnokságát, valamint egyesületünk az elmúlt öt évben 

rendszeres felkérést kap a Siketek és a Transzplantáltak Országos Bajnokságának 

megrendezésére. 
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3.7.4 Időskorúak 

Az öregedés természetes életfolyamat szükségszerű történése. Minden ember számára előbb-

utóbb elérkezik az az idő, amikor az életmérleg a veszteségek felé billen és a további, reálisan 

kiszámítható életmínuszok irányába mutat. Ez a veszteségi oldal még riasztóbb, ha 

észrevehetővé válik a testi funkciók hanyatlása, a mozgásos képességek csökkenése, vagy a 

megszokott energiák lanyhulása. 

Szemben a biológiai történések fokozatos menetével, az öregségbe való pszichikus átlépés 

mindig fordulatszerű. Az öregség fordulópontja nem köthető tipikus életkorhoz vagy jellemző 

eseményhez: ez az ember szubjektív történelmének egyéni krízise. 

Az öregség „rajtaütésként” kerít a hatalmába. Eszükbe sem jut, hogy velünk is megtörténhet, 

aztán egy reggel mégis arra ébredünk. Minden más vállalkozással szemben az öregségi 

rádöbbenésben nincs ego-szüntonitás (én-azonosság). Öreg mivoltával senki sem azonosul, 

csak beletörődéssel vállalja, s önazonosság érzete a hajdani, fiatalabb énképpel marad (Bagdy 

és mtsai; 2001). 

Az orvostudomány fejlődése, az egészségtudomány kialakulása, az életmód szokások 

változása lehetővé tette az átlagéletkor jelentős megnövekedését. Ily módon az életkor 

szerinti öregségi övezetek eltolódtak. Ez a változás természetes, hiszen a korszakolást a 

társadalmi megítélés és a szubjektív cselekedetek vezetik. 

A kronológiai kor szerinti szakaszolás tehát az idős kor esetében sem hasznosítható. Hiába 

növekszik a születéskor várható átlagéletkor, az öregségi életminőség azonban messze e 

mögött kullog. 

Nem létezik felhőtlen öregség, ahogyan általában sincs ilyen élet. Az öregedésben is az a 

személyiség hordozza újabb terheit, az birkózik a bajokkal, aki korábban – a maga 

lehetőségeiben – küszködött az élettel. Azok a vonások hangsúlyozódnak öregségükben, 

amelyek fiatalabb éveiket jellemezték. 

 

Az asztalitenisz sportág mivel komfortzónában űzhető sportág, így a nyugdíjasok számára is 

kiváló lehetőség az egészség megőrzését illetően, esetleg a már kialakult betegségek szinten 

tartására. Természetesen fokozott szakértelem és odafigyelés szükséges a foglalkozások-, 

edzések alatt. A rendszeres mozgáson kívül egy közösségi védő hálót is jelent az idősödő 

korosztály számára, ami a szabadidő rendszeres aktív eltöltését jelentheti számukra. Ezen 

kapcsolatokból önszerveződő csoportok és önsegítő csoportok is kialakulhatnak, melynek 

teret és leehetőségeket biztosít az Egyesület. 

A mozgásos terhelés mindenekelőtt a szervezet három rendszerét érinti: a vérkeringési és 

légzési rendszert, a mozgási apparátust és a központi idegrendszert az érzékszervekkel. 

Kevésbé, és nem szemmel láthatóan, de a mozgás – intenzitásával arányos mértékben – 

befolyásolja az anyagcsere folyamatok alakulását is. Nyilvánvaló, hogy az öregedéssel együtt 

járó strukturális és funkcionális elváltozások meghatározóak a fizikum terhelhetőségére, a 

teljesítmény emelésének lehetőségeire vonatkozóan. 

A legtöbb idős ember szívizomzata már nem egyforma összetételű. Az izomrostok egyike 

normális, másik a sorvadásos, a következmény pedig a szomszéd rostot is helyettesítő, 

hipertrofizált. Az ok a szívizomzat elégtelen vér ellátásában, az érelmeszesedésben keresendő. 

A helyettesítő funkciókat is ellátó rostok megvastagodása hozzájárul a szív öregkori 

megnagyobbodásához. A strukturális változások a szívműködésében is éreztetik hatásukat. A 

maximális terheléssel elérhető pulzusfrekvencia pl. a hajdani 200-220-ról kb. 170-re esik és a 

szívverés volumene csökken. A teljesítmény romlását okozza továbbá a szív pihenési 

idejének meghosszabbodása. A fiatal korban csak betegségként jelentkező aritmia, öregeknél 
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már nemcsak túlerőltetéskor jelentkezik, ugyanis a normális inger-rendszert más 

központokból eredő ingerek megzavarhatják. Az aritmia nagy terhelések esetén veszélyessé 

válhat, ezért az öregek edzése során erre ügyelni kell. A vérnyomásértékek is emelkednek, 

különösen a szisztolés nyomás. Oka: a nagy artériák falának csökkenő rugalmassága, ami a 

szív megterhelésének növekedéséhez, és áttételesen a már említett izomrost-hipertrófiához 

vezet. Fokozódik a mozgásos, pszichikai megerőltetések alatti vérnyomás is. A jelenség az 

adott terhelés megszűntével eltűnik, bár a kiindulási értékhez való visszatérés ideje 

meghosszabbodik, ami szintén a szív és a keringési rendszer többletterhelését idézi elő. 

A keringéssel szoros kapcsolatban van a légzés. A respirációs rendszer minden elváltozása a 

légzési tevékenység kisebb-nagyobb mérvű csökkenésével jár. Ez elsősorban terhelés alatt 

mutatkozik. Okai: a tüdő rugalmasságának csökkenése, a rekesz és a többi légzőizom 

redukciója, a bordaizületek csökkent mozgékonysága és a gerincoszlop olyan elváltozásai, 

amelyek a mellkas alakjára kedvezőtlenül hatnak. Csökken a tüdőhólyagocskák száma, s 

ezzel a légzési felület. Ugyanakkor a hólyagocskák ki is tágulnak, tüdőtágulás lép fel, ami ha 

fokozódik, már betegség. A tüdők középhelyzete az életkor emelkedésével eltolódik a 

belégzés irányába. Ezzel tökéletlenebbé válik a kilégzés, több elhasznált levegő marad a 

tüdőben, s az újabb belégzéssel nyert levegő a visszamaradottal keveredve a kelleténél több 

szén-dioxidot és kevesebb oxigént tartalmaz. Az oxigénellátás hatásfokát még tovább 

ronthatja a gázcsere romlása, mivel a hajszálerek megvastagodván, nehezebben engedik át 

falukon az oxigént. A tüdő középhelyzetének belégzés felé tolódásakor a légző gyakorlatok 

során kerülni kell az intenzív belégzést, ugyanakkor megnövekedett szerepe van a 

kilégzésnek. 

A mozgatórendszer alkotói közül az izomrendszer kevésbé károsodik. Bár az izomtömeg 50-

30 %-ra redukálódik és ereződése is csökken, ezek a jelenségek csak akkor okoznak 

problémát, ha egyidejűleg káros elhízás is bekövetkezik. Ez esetben a mozgásban kifejtett 

izomerőnek relatíve nagyobb részét kell a nehézségi erő leküzdésére felhasználni, ezáltal az 

izomteljesítmény tulajdonképpeni céljára jóval kevesebb hasznos erő jut. Általános jelenség 

(ez alól kivételt csak a tudatosan használt célgyakorlatok eredményeznek), a felső végtag 

nagyobb erőcsökkenése. Nem véletlen, hogy az öregek kedveltebb sportágai az alsó végtagra 

alapozottak: természetjárás, gyaloglás, kocogás, sízés stb. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, 

hogy az izomerő ápolásának, sőt az izomtömeg gyarapításának szinte nincsen korhatára. Az 

öregedés felsorolt jelenségei nem az intenzív edzést folytatókra jellemzők. 

A csontok öregkori elváltozásai a keresztmetszet megvékonyodásával, néha a csont 

bordácskák feloldódásával járnak. A csontok merevebbé válnak. Emiatt fokozódik a 

törékenységük, különösen a karcsú csöves és a kevésé védett lapos csontoké. Az idős korban 

tehát nem érdemes azokat a sportokat erőltetni, melyek nagy sebességgel történő ütközés-

bukás veszélyével járnak. 

Idős korban az ízületek három módon változhatnak meg. Az ízületi felületeket borító porc – 

különösen az alsó végtagokban rájuk nehezedő nyomás miatt – a jobbik esetben kopik, 

máskor sérülést, károsodást szenved. Különösen igaz ez a térd- és a csípőízületre. Az 

ízületeket rögzítő szalagok rugalmassága is csökken, s a gyakori nagy igénybevétel a 

tapadásuk helyén abnormális csontképződést indít el, vagy megnyúlásukhoz vezet. A 

csökkent keringés az ízületekre is hat. Lassabban gyógyulnak a sérülések, illetve atrófia 

jelentkezik. A degenerációként felfogott elváltozásokat rendszeres javító, illetve gyógytorna 

jó hatással korrigálhatja. Nyúlás, rugalmasságcsökkenés jelentkezik az inak esetében is, a 

tapadásuk helyén. Ezek korábban kötőszöveti, majd porcosodó, végül elmeszesedő tapadások 

a sokat vesztenek flexibilitásukból. Következményként a most már kötőszöveti rész 



 

37 
 

közvetlenül csatlakozik a csonthoz, s mert a rugalmas kapcsolat megszűnt, egy hirtelen vagy 

rossz irányú elmozdulás könnyen szakadást okozhat.  

A sportmozgások gyakorlása és tanulása szempontjából fontos a központi idegrendszeren és 

az érzékszerveken megfigyelhető öregedés, elváltozás.  Ez a következő jelenségekben 

mutatkozik meg: 

- A percepció zavarai (a közellátás, a szagló- és hallóképesség stb. csökken) 

- Lassúbb reakcióképesség; 

- Lassabb munkavégzés, tovább tart a legtöbb cselekvés; 

- Romlik a mozgásszerkezet átalakításának, a másként tanulásnak, a plaszticitásnak a 

lehetősége; 

- Csökken a teljesítőképesség, különösen mozgásgyorsaság és a mozgásügyesség terén; 

- Romlik az adaptációs (új körülményekhez való alkalmazkodás) képesség; 

- A teljesítőképesség romlásával együtt jelentkezik a fáradékonyság, megnyúlik a 

szükséges pihenőszakasz. 

 

A mozgásos és pszichikai képességek, tulajdonságok gyengülése, romlása mind olyan 

jelenség, amit a mozgásos rekreáció alkalmazása során figyelembe kell venni. Gondoljunk 

csak olyan apróságnak tűnő dolgokra, hogy a koordináció romlása miatt a mozdulatok 

végrehajtása és a szándék között kisebb-nagyobb eltérések vannak. Például az öregember 

észleli az akadályt séta közben, de lábát mégsem a megfelelő mértékben emeli, s ezért 

belebotlik, rosszabb esetben átesik rajta. A gyakorlatvezetőknek azt is figyelembe kell venni, 

hogy ugyanazon motorikus effektus eléréséhez jóval erősebb mozgásos impulzusra van 

szükség, mint a fiatalok esetében. A testmozgás úgyszólván az egyedüli segítség abban, hogy 

az öregek a mozgások célszerű koordinációját megőrizhessék, vagy – mert ez is lehetséges – 

újra megszerezhessék. 

A képességek romlásáról beszélve szándékosan nem említettük az emlékezés öregkori 

csökkenését. A témánk szempontjából fontos mozgásemlékezés ugyanis meglepően tartós. A 

központi idegrendszer emlékezési tartományában tárolt mozgásfolyamatok koordinált 

végrehajtása hosszú idő elteltével is igen jó hatásfokkal történik. Ez természetesen nem azt 

jelenti, hogy a legtöbb sportmozgást hosszú kihagyás után is azonnal és pontosan képes 

végrehajtani a volt sportoló. Hanem azt, hogy az általa régebben tanult és gyakorolt 

mozgásokat sokkal gyorsabban eleveníti fel, mintha azt öreg korában kezdte volna 

megtanulni. A hajdan űzött sportág mozgásainak eredményes újra felidézése mellett az új 

mozgások megtanulása is könnyebb az egészséges, volt sportoló számára. Ezek az előnyök 

azonban nem behozhatatlanok. 

A felsorolt kedvezőtlen változások ellenére is, a rendszeres fizikai aktivitás egészségre, a 

szervezet működésére gyakorolt kedvező hatásai ugyanúgy igazoltak, mint fiatalabb korban: 
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18. táblázat (Szamos; 1998) 

 

Az időskorúak edzhetősége és edzése tárgyában B. Steinmann arról ír, hogy a még 

teljesítőképes öregek szellemi és mozgásos képességének megnyilvánulásai nagyon 

különbözőek, ezért edzésüket személyhez kötötten, vagy legalábbis homogén kis 

csoportokban kell megoldani. 

Öregkorban az edzés célja a csúcsjavítás, a teljesítmény növelése helyett a teljesítőképesség 

és a terhelhetőség megfelelő szinten tartása, kivételes esetben óvatos javítása, de egyúttal 

minden szerv és szervrendszer működésének gondozása. El kell kerülni az erős 

fáradtságérzést, az apátiát, s megkönnyíteni a mindennapi élet gondjait, az örömszerzéshez, a 

jó közérzet eléréséhez vezető út megtalálását. Az edzések tervezésekor a következőket 

vegyük figyelembe: 

- Öregkorban a gerincoszlop és az ízületek jó állapota egészen ritka, ezért az edzéseket 

bevezető melegítés intenzitása jóval lassabban emelkedik, mint a fiatalabb korosztályoké; 

az ízületi mozgások kiterjedésének növelésére is több időt kell fordítani a lassú fokozás 

érdekében. A fokozatos, a mozgások kiterjedtségét óvatosan növelő edzés hatására javul 

az ízületek mozgékonysága, a korábban jelentkező fájdalmak enyhülnek vagy elmúlnak, 

rendeződik az izmok vérellátása. 

- Mivel az alsó végtag terhelhetősége általában jobb, mint a felső végtagé, a vállöv 

szerkezetéé, a jó edzéshatás elérését az alsó végtagra háruló, lehetőleg ciklikus, tartós, de 

mérsékelt terheléssel biztosíthatjuk. Jó hatásfokkal alkalmazható az emelkedők fokozatos 

beiktatása. Néhány hónap alatt 300 méterről 1500 m-re lehet fokozni a legyőzendő 

szintkülönbséget anélkül, hogy a pulzusfrekvencia meghaladná a 100-as értéket 

- Az izomzat edzésének az öregkorban is három teljesítményre van hatása: az izomerő 

növekedésére (a rostok vastagodására), az állóképességre (az izmok jobb vérellátására), 

és az adott edzésfolyamatban részvevő izomcsoportok koordinációjára. 

Az állóképességi edzés hatásosságát igazolja, hogy a 70-es évek végén a Német Szövetségi 

Köztársaságban rendezett 5000 m-es öregek versenyén az 50 évesek 22,8; a 70-75 évesek 36 

perces átlagidőket értek el. Úgy véljük, már az is eredmény, hogy 70-75 évesek képesek 5000 

m folyamatos futásra (Kovács; 2004). 

Az idős kor értelme a megtalált, fellelt új életcélokban és a tevékeny életben rejlik. 
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Az életenergiák feltöltődését az elfogadás, a szeretet, a kapcsolatok megléte, a társas 

életforma fenntartása biztosíthatja, mely hatására új életcélok, feladatok, hasznos 

tevékenységek fogalmazódhatnak meg és kaphatnak szerepet a mindennapokban. 

Ezen életkori szakaszban a munka és szabadidő aránya a nyugdíjaztatással, sok esetben 

túlzottan gyorsan és nagymértékben változik meg. 

A változásokhoz való alkalmazkodás az életkor haladtával egyre lassúbbá válik, így az idős 

korban történő alkalmazkodás komoly energiákat kell mozgósítson. A „határtalan” szabadidő 

sajnos jelentős esélyt ad a haszontalan semmittevésnek, amit gyakran pihenésként próbálnak 

értelmezni, de hosszabb távon inkább a leépülés fokozásához, mint sem a pihenés tényleges 

megvalósulásához vezet. 

A változásokra tudatosan kell készülni, a megváltozott napi kötelezettségeket újra ki kell 

alakítani és a kötöttség nélküli, de rendszeres rekreációs tevékenységekkel gazdagítani kell. 

Az életminőséget nagyban befolyásoló mozgásnak központi szerepet kell biztosítani idős 

korban is. A didaktikai szempontokat maximálisan figyelembe véve az aerob mozgásokat kell 

előtérbe helyezni. 

Idős korban is fejleszthető az állóképesség, de tudomásul kell venni, hogy a különböző 

adaptációs és kompenzációs folyamatok lassabban mennek végre, a restitúciós fázis kitolódik 

és ehhez társul a mozgatórendszer gyengülése, valamint az érzékszervek minőségének 

romlása is. A koordinációs képességek gyengülnek – elsősorban az érzékszervek 

működésének változása miatt – ezáltal teljesen új mozgásformák megtanulása nem ajánlott, 

bár nagy szakmai odafigyeléssel és hosszabb időt rááldozva természetesen elsajátíthatók.  

Nem ajánlott dinamikus mozgásszerkezetű sporttevékenységek kipróbálása, az úszás 

elkezdése (mert a megváltozott testhelyzet és a hidrosztatikus nyomás megváltoztathatja a 

vérelosztást/vérnyomást), ellenjavallottak a préseléssel (nagy mellűri nyomással) járó 

gyakorlatok, valamint az anaerob terhelés. 

Ha valaki egészen a nyugdíjazásáig nem végzett mozgásos rekreációs tevékenységet, nem 

rendelkezik sportolói múlttal, akkor is elkezdheti a mozgásos életmódjának kialakítását 

szakértői támogatás igénybevétele és felügyelete mellett. 

A rendszeresen végzett gyaloglás, majd esetlegesen a meghatározott útvonal gyorsabb 

megtétele, vagy a meghatározott időmennyiség alatt hosszabb táv teljesítése mind jótékony 

hatással jár a szív és keringési rendszer állapotára. Ezt kiegészítve egy délutáni petanque 

mérkőzéssel baráti társaságban, vagy egy szombati sakkpartival máris közösségi hálók 

védelmében érezheti magát a harmadik életkorban lévő ember. 

Az idősek rekreációs edzéséhez feltétlen szükséges egy szakmai háttér team, akik a 

terhelhetőséget meghatározzák, az aktuális egészségi állapotot figyelemmel kísérik. 

Bár az idősekkel az állami kötelezettségvállaláson felül egyre több civil szervezet is 

foglalkozik, általában a gondoskodás, támogatás, ellátás a legfőbb céljuk. 

A Klub ezen ismeretek birtokában próbálja bevonni a Városrészre amúgy is jellemző idősebb 

korosztályt a különböző mozgásos és szellemi rekreációs programokba. 

Az asztalitenisz dinamikus mozgásszerkezetének köszönhetően komoly rizikófaktor lehet egy 

inaktív idős ember számára. Azonban a tudatos szakszerű motoros képességfejlesztés 

eredménye lehet az alacsony intenzitású játék megszerettetése. 

Egy másik csoportba tartoznak azon Klubtagok, akik rendszeresen járnak asztaliteniszezni, 

náluk a motoros képességek az idő előrehaladtával csökkent mértékben romlik, így 

komolyabb terhelésben is részesülhetnek, heti több alkalommal is. 
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4. Akcióterv 

 

A projekt (pályázat) megvalósítási időszaka: 2013.09.01.-2014.06.30. 

 

4.1. Nyitórendezvény 

A projekt nyitórendezvénye az első szabadidős verseny lesz 2013 szeptemberében, ahol 

tájékoztatót tartunk a 10 hónapos program tervezett rendezvényeiről, akció tervéről, valamint 

egy kellemes sportolási lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek. Az első versenyt 

felnőtteknek rendezzük. A lebonyolítás olyan rendszerű, amely minden résztvevő számára 

folyamatos játékot biztosít, és nem egyetlen mérkőzést jelent. Ennek megfelelően a verseny 

körmérkőzéses selejtezővel kezdődik, és kieséses főtábla, illetve vigasz táblával folytatódik. 

Az 1-4. helyezetteket díjazzuk. Külön férfi, és külön női versenyszám kerül megrendezésre. A 

legjobb női versenyzők a férfiak versenyében is elindulhatnak.  

Megvalósítás: 2013. szeptember 

4.2. Sportfoglalkozások 

Olyan asztalitenisz foglalkozás, amelyet a résztvevők 10 hónapon keresztül heti 

rendszerességgel egyéni, vagy csoportos formában űzhetnek. 

Felnőttek részére kedden és csütörtökön 17-18 óráig, fiatalok részére hétfőn és szerdán 15-16 

óráig biztosítunk lehetőséget. A foglalkozásokkal szeretnénk minél több embert a rendszeres 

sportfoglalkozásokra ösztönözni, hogy tudatosítani tudjuk az emberekben a mindennapi sport 

fontosságát. Az edzéseken a közös bemelegítést követően, egyéni és csoportos 

játéklehetőséget biztosítunk a résztvevőknek, edző irányításával, és szakmai útmutatásai 

alapján. A szabadidős sportolók is gyakran igénylik a konkrét szakmai segítséget a játékuk 

fejlesztéséhez, még akkor is, ha nem szándékoznak magasabb szinten versenyezni. Ezeken a 

foglalkozásokon, ezt a lehetőséget is szeretnénk számukra biztosítani. Ebben kulcsszerepe 

lesz a segítő edző foglalkoztatásának. 

Megvalósítás: 2013. szeptember és 2014. június közötti időszakban, heti rendszerességgel  

4.3. Verseny 

A program résztvevői négy alkalommal mérik össze tudásukat szabadidős verseny 

formájában. A fiatalok számára és a felnőttek számára is két- két alkalommal szervezünk nyílt 

versenyt. Felnőttek részére 2013-ban szeptemberben, és 2014-ben márciusban, diákoknak 

2013 októberében, és 2014 áprilisában rendezünk szabadidős versenyt. A versenyek célja az 

asztalitenisz sportág népszerűsítése, valamint egy egész napos sportrendezvény biztosítása 

minden kedves érdeklődőnek. Ezeken a versenyeken mérhetik le a fejlődésüket azok, akik 

rendszeresen részt vesznek a diák – és felnőtt szabadidős edzéseken. A verseny mindig jó 

motiváció a rendszeres sportoláshoz, edzéshez, hiszen itt lehet megalapozni a jó 

eredményeket. Azok a diákok, akik hozzászoknak a versenyek hangulatához, a tétre történő 

játékhoz, életük későbbi időszakában is szívesen fognak majd szabadidős versenyeken 

indulni.  

Megvalósítás: 2013. szeptember és 2014. április közötti időszakban, 4 alkalommal  

4.4. Bajnokság 

A bajnokság résztvevői három alkalommal mérik össze tudásukat szabadidős asztalitenisz 

verseny formájában. A csapatverseny DC rendszerben (2 egyéni, 1 páros mérkőzés), 

körmérkőzéses szisztémában kerül lebonyolításra, fordulónként 3 mérkőzés lejátszásával 

csapatonként. A mérkőzéseket két egyéni – páros sorrend szerint kell lejátszani. Párosban, 

más játékosok is játszhatnak, azaz, egy mérkőzésen maximum 4 játékos szerepelhet. A 



 

41 
 

csapatversenyeknek mindig különleges hangulata, összetartó ereje van. Nagyon jó 

kapcsolatépítő tréning is egyben. Gyakran olyan pluszt tud hozzátenni az egyéni 

teljesítményekhez, ami más körülmények között nem szokott előfordulni. Ezt a plusz élményt 

szeretnénk a bajnokság megszervezésével, lebonyolításával biztosítani a résztvevők számára. 

Megvalósítás: 2013. szeptember, december és 2014. április 

4.5. Egészségnap 

Egy vagy több tématerülethez kapcsolódó élményszerű, tapasztalati úton való 

ismeretszerzésre is lehetőséget biztosító egész napos rendezvény, amelyen minimum 5 

programot valósítunk meg. Terveink szerint a rendezvényt különleges pingpong bemutatóval 

nyitjuk meg, ahol az ATSK Szeged NB I-es játékosai és a Londonban Paraolimpia aranyérmet 

szerző Pálos Péter fognak ízelítőt adni a sportág szépségeiből. A nap során a Szegedi 

Tudományegyetem Rekreációs Sport Club tudományos munkatársai végeznek majd fittségi 

méréseket az érdeklődő számára. Szabó Brigitta gyógytornát, Papp Szabolcs kerekesszékes 

versenyzőnk érzékenyítő tréninget, Vasadi Viktória pszichológiai tréninget tart majd. A nap 

utolsó részében a Tarjáni Villámtorna kerül megrendezésre, ahol több kategóriában mérhetik 

össze pingpong tudásukat a jelentkező vendégek. 

Megvalósítás: 2013. október 

4.6. Egészségügyi állapotfelmérés 

A programban résztvevők teljes körű felmérése az aktuális testalkati és fizikai aktivitás 

tényezőit kialakító tényezők feltárására. A vizsgálat során vércukorszint mérés, testmagasság, 

testsúly, vérnyomás, testösszetétel, testzsír mérése által vizsgáljuk a résztvevők egészségügyi 

állapotát Inbody készülékkel. A vizsgálatot elvégezzük a program kezdetén, közepén és a 

végén, hogy reális képet kaphassunk a vizsgált személyek egészségi állapotának változásairól, 

ezáltal egészségügyi szakember segítéségével étkezési tanácsokat adhassunk, amennyiben az 

szükséges. 

Az egyén problémai és életmódjellemzők, rizikótényezők keresése. Fő célunk a vizsgált 

személy esetleges problémáinak, terhelhetőségének feltérképezése. 

A célcsoport a felnőtt rekreációs csoport tagjai. A méréseket, és az eredmények kiértékelését a 

Szegedi Rekreációs Sport Club végzi el.  

Megvalósítás: 2013. október, 2014. január, 2014. április 

4.7. Klubfoglalkozások 

Legalább 10 alkalommal 60-90 perces időtartamban megtartott tematikus programsorozat egy 

meghatározott célcsoport számára, az egészséges életmód és a sport kapcsolatára építve. A 

klubfoglalkozásokon pszichológiai tesztek kitöltésével kapunk képet önmagunkról, valamint 

táplálkozási szokásainkat térképezzük fel, melyet szakember segítségével elemezzük ki. A 

klubfoglalkozások egyik érdekes eleme lesz majd, hogy a résztvevők találkozhatnak Papp 

Szabolcs kerekes székes sportolóval, aki Érzékenyítő tréning során megismerkedtet 

bennünket a fogyatékkal élők mindennapi életben előforduló nehézségeikkel, és annak 

megküzdési lehetőségeivel. Betekintünk a vakok, kerekes székesek és siket- néma emberek 

mindennapi élethelyzetébe, lehetőségeivel, kommunikációs képességeivel. 

A klubfoglalkozások során még több, az egészséges életmóddal összefüggő, illetve sportág 

specifikus témával kapcsolatos előadásra, beszélgetésre kerül majd sor. 

Megvalósítás: 2014. január, február 

4.8. Média 

A helyi média bevonásával, TV, rádió, újságban olyan megjelenéseket biztosítani, amelyek 

bemutatják a programot, azokat a lehetőségeket, amelyeket az egyesület kínálni tud a 

városrész lakói számára a sportos, egészséges életmód gyakorlati megvalósítására.  
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Hét alkalommal újságcikk formájában és három alkalommal, TV riporttal foglaljuk össze 

tevékenykedéseinket. Igyekszünk majd több fórumon, újságban megjelentetni az írásokat. 

Tervezett témák:  

Lakosság egészségi állapotának bemutatása (cikk – 1.)  

Egészségnap (TV riport)  

Mentálhigiénés állapot bemutatása (cikk – 2.) 

Lehetőségek az egészségmegőrzés terén a lakosság számára (cikk – 3.) 

Sport és egészség (cikk – 4.) 

Egy fogyatékkal élő asztaliteniszező sportkarrierje, mint példa. (TV riport) 

Az egészséges, és a fogyatékkal élő emberek integrációja a sportban (cikk – 5.) 

Iskolai asztalitenisz program Tarján városrészben (cikk – 6.) 

Asztalitenisz, mint rekreációs, egészségmegőrző sportolási lehetőség. (cikk – 7.)  

RSC előadás a 10 hónapos asztalitenisz program eredményeiről (TV riport) 

Megvalósítás: 2013. szeptember és 2014. június közötti időszakban, havi rendszerességgel 

4.9. Egészségterv 

A pályázati kiírásban megfogalmazott követelményeknek megfelelően összeállított 

dokumentum, amely összefoglalóan mutatja be azt az akciótervet, amelyet a sportegyesület 

tud tenni a projekt megvalósítása során, illetve a fenntartási időszakban. 

Az Egészségterv főbb fejezetei: 

1. Az egészségterv háttere, szükségessége, célja 

2. Helyzetelemzés, probléma térkép 

3. Az ATSK sportegyesület bemutatása 

4. Akcióterv 

5. Fenntarthatóság 

6. Várható eredmények 

7. Távlati elképzelések, fejlesztési koncepció 

Megvalósítás: 2013. december 

4.10. Interaktív web lap 

A projektet bemutató, egészséges életmódra, táplálkozásra, testmozgásra fókuszáló weboldal 

(www.atsk.hu) indítása. A speciális, TÁMOP-os web oldal, az ATSK honlapon keresztül lesz 

elérhető. A honlap működtetése a felhasználók személyes fejlődését, táplálkozási és sportolási 

szokásainak segítését célozza meg. 

Megvalósítás: 2013. december 

 

5. Fenntarthatóság 

A fenntartási időszakban, a megvalósított projekt tapasztalataira, kapcsolatrendszerére, 

nyilvánosságára építve szeretnénk működtetni az egyes projekt elemeket, különös tekintettel 

az alábbiakra: 

5.1. Sportfoglalkozások 

Mindkét célcsoport számára szeretnénk folyamatosan működtetni a rekreációs célú 

sportcsoportjainkat. A diákoknak elsősorban a szorgalmi időszakban, a felnőtteknek egész 

évben elérhető a program, heti rendszeres edzés formájában. 

 

5.2. Versenyek 

A fenntartási időszakban, a fiatalok és a felnőttek számára is négy - négy alkalommal 

szervezünk majd nyílt versenyt éves szinten, biztosítva ezzel a folyamatos motivációt, 

versenyzési lehetőséget. 

http://www.atsk.hu/
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5.3. Bajnokság 

A szabadidős bajnokság szervezése azért fontos, mert hétről-hétre folyamatos sportolási 

lehetőséget jelent a csapattagok számára. Az erőviszonyoknak megfelelően kialakított bajnoki 

osztályok szerint működtetett bajnokság, megfelelő motivációt, kihívást jelent minden 

résztvevő számára. 

 

5.4. Klubfoglalkozás 

A klubfoglalkozásokat elsősorban sportolóink, tagjaink (családtagok), valamint Tarján 

városrész lakossága számára szeretnénk rendszeresen működtetni, 2-3 havi gyakorisággal. Az 

ilyen foglalkozások kiváló alkalmat jelentenek a hétköznapi körülmények közötti 

találkozásra, sportolásra a klubtagjaink számára. Erősíti az összetartozást, lehetőséget ad új 

dolgok kipróbálására, új információk megosztására a sportban, és a hétköznapi életben 

egyaránt. 

Együttműködő partnerünk a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (KERT). 

A Közép- Kelet- Európai Rekreációs Társaság egy olyan társadalmi szervezet, mely azt tűzte 

ki célul, hogy részt vegyen olyan tudományos tevékenységekben és kutatásokban, melyeknek 

középpontjában az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, a nevelés és oktatás, a 

készségfejlesztés áll. Olyan rekreációs programokat tervez és bonyolít le, melyek egyének és 

közösségek számára nyújtanak támogatást abban, hogyan tegyék jobbá egészségi állapotukat, 

ezáltal könnyebbé téve a mindennapi életet. Hisz mi sem fontosabb annál, hogy jól érezzük 

magunkat a saját bőrünkben.  

A Társaság törekszik arra, hogy minél több helyszínen meg tudjon jelenni. Sikeres kiállítások, 

programok és nyertes pályázatok fűződnek most már a KERT nevéhez 

A KERT nagy sikerrel rendezi meg és bonyolítja le immáron 2. éve az Életviteli és 

Rekreációs Klubot, mely havi rendszerességgel kerül megrendezésre évente 8 alkalommal. A 

klubfoglalkozások Szegeden „A Vasút a gyermekekért” Alapítvány Diákotthona 

dísztermében kerülnek megrendezésre.  

A klubfoglalkozásokat szakmailag elismert előadók vezetik, akik tudásukkal és 

szakértelmükkel járulnak hozzá ahhoz, hogy a klubfoglalkozásokra ellátogató résztvevők 

életmódját, egészségfelfogását pozitív irányba befolyásolják, illetve felhívják a figyelmet arra, 

hogy az egészség megőrzése az egyik legfontosabb emberi érték.  

A foglalkozás során olyan témákban tartanak előadásokat, amelyek valamilyen formában 

kapcsolódnak az egészségfejlesztéshez, egészségmegőrzéshez és rekreációhoz. Középpontban 

a prevenció áll, illetve az, hogy egy kis odafigyeléssel a mindennapi élet mindenki számára 

könnyebbé és jobbá tehető. Az előadások hasznos információkkal szolgálhatnak mind a 

fiatalabb, mind pedig az idősebb korosztály képviselői számára.  

A klubfoglalkozásokon való részvétel mindeni számára ingyenes, társadalmi szervezet lévén, 

pedig az előadóknak sem tudunk anyagi juttatásokat biztosítani.  

Az Életviteli és Rekreációs Klub számos alkalommal került már sikeresen megrendezésre. 

Folyamatosan növekvő részvételi szám és egyre nagyobb érdeklődés jellemzi a Klubot. 

Igyekeznek mindenkit érintő aktuális és fontos témákat felsorakoztatni, így az előadás témája 

érinti az orvostudomány, a pszichológia, a sporttudományok és a szociológia témakörét. 

 

Csatlakozunk a Társaság Életviteli Klubjához, mely havi rendszerességgel ingyenes formában 

előadásokat szervez az egészséges életmóddal, rekreációval kapcsolatosan, ami a projekt 
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alapcéljait tudja tovább erősíteni és fenntartani. Kihelyezett klubfoglalkozásokat szervezünk a 

Társasággal közösen. 

 

5.5. Interaktív web lap 

A projektet bemutató, egészséges életmódra, táplálkozásra, testmozgásra fókuszáló weboldalt 

szeretnénk a későbbiek során is működtetni. Egyrészt az eddigi tapasztalatok, történések 

rögzítésére, új információk megosztására és a látogatók motiválására. 

Fontos eleme lesz a honlapnak a városrész lakóinak visszajelzésére alkalmas virtuális 

közösségi tér létrehozása. Sok hasznos-, az egészséggel kapcsolatos cikket, tanulmányt fog 

tartalmazni a portál, ebben is együttműködünk banner formájában a KERT szakembereivel, 

lásd: www.recreationassociation.eu 

Rendezvény naptárban helyi és országos programok is megtalálhatók lesznek, mellyel 

szeretnénk minél szélesebb figyelmet biztosítani az egészséggel kapcsolatos programok iránt. 

A weblap látogatottsága is az egyik objektív indikátora lesz a Klub hatékonyságának 

mérésére. 

 

5.6. Összegzés 

A fizikai aktivitás jelentősége az egészség megőrzésében kiemelten fontos. Az egészséges 

életmóddal együtt járva kihat az életminőségre és ez összefügg az egészséggel (Vullemin, 

Boinin, Bertrais, Tesser, Oppert, Hercberg, Gullemin és Briancon; 2005). A testnevelés 

jelentősége a primordiális prevenció („nulladik szint”) kapcsán jelentkezik. A testnevelés órák 

száma felett lévő rendelkezéseket, a tornatermek felszereltségét és a sportolást támogató 

környezet kialakítását értjük alatta (Tari-Keresztes; 2009). Mára már Magyarországon is 

felismerték a fizikai aktivitás jelentőségét, a lakosság inaktív életmódjának 

megváltoztatásához az előző évek mérés eredményei adták a támpontot. „Az egészség az 

egészségfejlesztés összefüggéseit tekintve; nem valamiféle elvont állapot, hanem eszköz 

valamilyen végcél eléréséhez, amely a cselekvőképesség tekintetében úgy fogható fel, mint 

erőforrás, amely lehetősé teszi az emberek számára, hogy egyénileg, társadalmilag és 

gazdaságilag is termékeny életet éljenek”. 

 

6. Várható eredmények 

Egészségtervünk Tarján városrészre fókuszál, mely lakóövezet egy speciális mikro kultúrával 

rendelkező hely. A Klub egy olyan egészségnevelési/fejlesztési stratégiába kezdett bele, 

melynek mérése eltér a versenysportban megszokott visszajelzésektől, amiket maguk a 

mérkőzések eredményei adnak. Az egészséggel való foglalkozás egy nagyon nemes feladat, 

de egyben egy örök harc a célcsoporttal, hiszen maga a motiváció és az eredményesség 

bizonyítása ezen professzió legnehezebb feladata. Nagyon nehéz az orvostudomány konkrét 

számaival és a betegségből adódó tünetekkel szemben egy viszonylagos tünetmentességet 

magyarázni. Mit is értünk tünetmentességen? Ha valakinek nagyon fáj a foga, akkor biztosan 

elmegy fogorvoshoz, ezzel szemben egy általános fog és szájüreg szűrővizsgálatra az 

emberek nagyon kis százalék megy el, hiszen nincsenek tünetek, amik fájnak, azaz ebben az 

esetben a fájdalom, maga a motiváció.  

A legfontosabb alapelvünk, rábírni az embereket aktív szerepvállalásra, részvételre 

egészségük érdekében. 

Az egészségterv több szintéren, számos programmal, lehetőséggel, a rekreáció széles 

tárházából merítve próbálja az adott lakosságot bevonni ezen egészségfejlesztési stratégiába. 

Indikátorok, melyekkel mérhetővé válhat a projekt hatékonysága: 

http://www.recreationassociation.eu/
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 programokon, jelenléti ív használata; 

 állapotfelméréseken eredmények; 

 szubjektív egészségi állapot felmérésének eredményei; 

 honlap látogatottság; 

 média érdeklődés; 

 egyesületi tagság számának emelkedése; 

 sporteredmények számának és minőségének változása; 

 utánpótlás erősödése; 

 a résztvevő életkorának bővülése; 

 a féléves, éves egészségi állapotfelmérések eredményeinek összehasonlító elemzése; 

 kérdőíves lakossági felmérés a városrészben. 

  

7. Helyzetértékelés, távlati elképzelések, fejlesztési koncepció 

 

7.1 Sportszakmai területre vonatkozó értékelés: 

 

UTÁNPÓTLÁS 

Az egyesület működési modellje fokozatosan épült fel, a következő struktúra szerint: 

Tanfolyam (15-40 fő)--Előkészítő csoport (12-20 fő)--Igazolt versenyzők (12-18 fő) 

   Szabadidős diák csoport (12-30 fő) 

   Szabadidős felnőtt csoport (12-15 fő)  

   AMATŐR JÁTÉK  Felnőtt NB - s Csapatok 

Néhány észrevétel, tapasztalat: 

A modell – az adott helyzetben meglévő, tárgyi és személyi feltételeket alapul véve – 

meghatározza azt a minimálisan szükséges és a maximálisan felvállalható létszámot, amelynél 

még jól működik. 

Nem egy emberes modell. A működés színvonalát alapvetően meghatározza az, hogy hány 

edző, milyen motivációval, és milyen szaktudással dolgozik az egyesületnél. 

Amennyiben, a kinevelt játékosokat nem tudjuk megtartani, illetve, idő előtt abbahagyják a 

sportolást, a struktúra nem fog egészségesen felépülni. 

Az is megállapítható, hogy igazán nagy - kiemelkedően jó, országos, vagy nemzetközi – 

eredmények eléréséhez, komolyabb feltételrendszer, pénzügyi háttér, és megfelelő struktúra 

szükséges. 

Jelenlegi versenyzői csoportunk, régiós szinten képes jó eredmények elérésére. 

Csoport tagjai: Tápai Norbert, Bánfi Norbert, Árvai Balázs, Nagy Bence, Bartha Balázs, 

Sztanó László, Szabó Imre, Tóth Szabolcs, Sándor Dávid, Krizsán László, Lagdán Lilla, 

Sztanó Krisztina, Tóth Nóra. 

A MOATSZ új versenyrendszerének elindulásával, fontosabb szerepet kaptak a régiós és 

területi versenyek.  Sajnos ezt megelőzően, csak helyi, vagy országos szinten tudtuk 

versenyeztetni az utánpótlás korosztályos gyerekeinket, ami motivációs szempontból nem volt 

a legideálisabb megoldás. Ezek az eredmények az új ranglistán is megjelennek, ami ösztönző 

lehet a kezdő, vagy a még csak alsóbb szinten versenyző gyerekek számára. A régiós szinten 

történő versenyzés esetén is elmondható, hogy a sportnak, a rendszeres testmozgásnak, a 

versenyzésnek, hosszútávon az ember életében olyan kedvező hatásai vannak, amelyet 

minden gyereknek meg kellene tapasztalnia. A sport sok mindenre megtanít.  

Nekünk, tehát továbbra is az a dolgunk, hogy ezt a lehetőséget biztosítsuk, és a sport értékeit, 

a tőlünk telhető legjobb módon közvetítsük, a hozzánk bekopogtató gyerekeknek. 
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FELNŐTT CSAPATOK 

Férfi csapatunknak ismét nem sok hiányzott, a bajnoki bronzéremhez! Most az látszik, hogy 

ebben az összeállításban, stabil NB I-es csapatunk van. Ugyanakkor, az előrelépéshez, az 

Extra Ligához komolyabb teljesítményre, hozzáállásra, motivációra lenne szükség. 

Megoldandó feladat a szponzori háttér kialakítása – a csapatok ne az egyesület általános 

költségvetése terhére működjenek. 

 

7.2 Az egyesület működésével összefüggő kérdések: 

Az egyesület működésének van egy szolgáltatás oldala, és van egy sport szakmai oldala.  

Szolgáltatás oldal - Szabadidősport: 

 Pingpong suli (Tanfolyam és Játék csoportok) 

 Rekreációs Felnőtt csoport 

 Amatőr játék 

Sportszakmai oldal - Versenysport:  

 Utánpótlás nevelés 

 Felnőtt csapatok 

 Fogyatékkal élők szakosztály 

 

1. Alapvető célkitűzések: 

 Az egyesület alapműködésének biztosítása 

 Az elért sportszakmai értékek megtartása, az egyesületi struktúra stabil, korrekt 

felépítése. Utánpótlás nevelés. 

 Alakuljon ki egy NBIII – NBII – NBI - es, felépített rendszer a férfi vonalon, 

amennyiben a versenyzői létszám, és szándék, ezt indokolja 

 Az NBI - es csapatainkat „adjuk el”, szponzori oldalról legyenek finanszírozva 

 Az asztalitenisz szabadidősport profiljának erősítése az egyesület működésében 

2. Az Egyesület alap működéséhez szükséges személyi feltételek: 

 ügyvezetés, ügyvitel - 4-8 órás munkaviszonyban  

 edzői munka - vezető edző  

 soklabdás edző - segítő edzők  

 játékos segítők – edzőpartneri rendszer 

3. Megoldandó feladatok, kitörési pontok: 

 Terem és a szponzori kör kialakítása az NB I - es férfi csapat köré 

 Három terület van, amelyek működtetését, illetve a működés színvonalát, a konkrét 

célra kapott támogatások mértéke határozza meg: 

o Utánpótlás nevelés – Versenyzői csoport – Vezető edző – Soklabdás edző díjazása 

o NB - s csapatok működési költsége 

o Rendezvények (versenyek, szabadidős programok) 

Az elmúlt két évben az egyesület működését sportszakmai és gazdasági téren is alapvetően 

meghatározta és segítette, az IPA Magyarország - Szerbia IPA Határokon Átnyúló 

Együttműködési Program keretében elnyert uniós támogatás.  

A megvalósított programok, a közös edzések, edzőtábor, versenyek, a beszerzett 

sporteszközök, az egyesület általános működését segítő eszközök és költségek megoldása 

mind nagymértékben segítették a kiegyensúlyozott működésünket, annak ellenére, hogy az 

egyéb bevételeink csökkentek.  
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Az egyesület szabadidősportos szolgáltatásainak elérhetővé tételét tovább segítette a TÁMOP 

pályázatunk sikere. A két pályázati forrásnak köszönhetően 2014.08.31-ig biztosítva látszik 

működésünk, a jelen feltételek alapján. 

Összegzés: 

A céljainkat úgy kell megfogalmazni, hogy elsődleges feladatunk az egyesület 

alapműködésének biztosítása. Másik fontos feladat, az egyesület komplex működésének 

megfelelően a versenysport, a szabadidősport és a fogyatékkal élők sportcsoport színvonalas 

működtetése folyamatosan megoldott legyen, a mindenkori lehetőségeknek megfelelően.  

 

7.3 Fejlesztési elképzelések: 

Asztalitenisz Terem kérdése 

Az ATSK Szeged Sportegyesület 1997 januárjától működteti a Csillag téri barakk épületet, 

mint Asztalitenisz Termet. Az elmúlt 15 évben, az Asztalitenisz Terem rendezetten, a 

sportegyesület sikeresen működött, és biztosította a sportág kedvelői számára a rendszeres 

pingpongozás, testmozgás feltételeit. 

Keressük azt a megoldási lehetőséget, amellyel egyrészt növelhetnénk a kapacitásunkat, 

másrészt még színvonalasabb feltételeket tudnánk biztosítani a sportoláshoz, beleértve a 

fogyatékkal élők igényeit is. 

Pályázati konstrukció keretében, a várossal együttműködve szeretnénk kialakítani egy 

akadálymentesített, 8-10 asztalos Asztalitenisz Termet, amely alkalmas lenne a következő 

feladatok, programok lebonyolítására, működtetésére: 

1. A Pingpong Terem általános időbeosztása: 

Hétköznap:  8  – 14 óráig  iskolai testnevelés órák 

14 – 18 óráig  diáksport és utánpótlás csoportok 

18 – 21 óráig szabadidősport és versenysport 

Hétvégén: NB-s mérkőzések, versenyek, rendezvények 

2. Kapcsolódási pontok, további lehetőségek: 

 Szabadidősport, szabadidős programok (CSOMSZISZ), 

 Megyei versenysport programok lebonyolítása (CSMASZ), 

 Magyar Asztalitenisz Szövetség Regionális Központ (MOATSZ), 

 Fogyatékkal élő mozgáskorlátozott emberek, sportolók igényeinek megfelelő 

kivitelezés biztosíthatná az ő számukra is a rendszeres, elérhető testmozgás 

lehetőségét (MLMS) – Mozgássérült sportolók régió központ (MPB) 

 Edzőtáborok, rendezvények, nemzetközi, határon átnyúló programok 

3. Miért lehet előnyös, az együttműködés? 

Szeged Város: 

 Az Asztalitenisz Terem megfelelő feltételt biztosítana a környező iskolák 

mindennapos testnevelés óráinak megtartásához 

 Az Asztalitenisz Terem biztosítaná a szabadidősport, a versenysport és a fogyatékkal 

élők sportjának működtetését, sportrendezvények lebonyolítását 

Sportegyesület: 

 Megfelelő feltételrendszerben tudná működtetni az országban egyedülálló, komplex 

asztalitenisz programját, növelve az egyesület presztízsét 

 Kapacitásbővülést jelentene, amely segítené a szolgáltatás iránt megnyilvánuló 

érdeklődés maradéktalan, és megfelelő színvonalú kielégítését 

 Hosszú távú, tervezhető működés kialakítására nyílna lehetőség 
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Működés kérdései, az egyesület működőképességének megőrzése, további racionalizálása: 

 Fő szempont, az alapműködés biztosítása. A foglalkoztatás, és a versenyeztetés 

területén, meg kell jelennie, a teljesítménnyel arányos juttatás elvének alkalmazása, 

amely ösztönzőleg hat a szereplőkre, illetve biztosítja a rendelkezésre álló 

pénzeszközök hatékony felhasználását. 

 A működés feltételeinek javítása 

o bevételek növelése a pályázati lehetőségek kihasználásával, 

o új támogatók, szponzorok megnyerése céljaink megvalósításához, illetve jelenlegi 

támogatóink megtartása, a kapcsolat ápolása 

o új együttműködések, kapcsolatok kialakítása 

o Sportszakmai fejlődés, illetve az elért eredmények, értékek megtartása. 

o A versenysport területén, a saját nevelésű játékosokból álló felnőtt NB I-es férfi 

csapat az egyesület eddigi munkájának gyümölcse, értéke, amelyet lehetőség 

szerint meg kell tartani, ami követendő példa és minta lehet a mindenkori 

utánpótlás korú játékosok számára. 

o A szabadidősport területén az évek alatt felépített rendszer további működtetése, 

fejlesztése, tekintettel a szolgáltatás iránti kiemelt érdeklődésre, illetve a TÁMOP 

egészségre nevelő pályázati projektünk eredményeinek értékelése, erősítése, és 

fenntartása. 

o A fogyatékkal élők sportjának területén a mozgássérült asztalitenisz sportcsoport 

fejlesztése, illetve a különböző sportversenyek egyedi igényeknek megfelelő 

rendezése a célkitűzésünk. 

 

Összességében, fejlesztési elképzeléseink központi eleme egy új, akadálymentes Asztalitenisz 

Terem kialakítása, ahol megfelelő feltételrendszerben tudna működni a versenysport, a 

szabadidősport, a fogyatékkal élők sportja, illetve amely megfelelő helyszín lehetne 

különböző sport és közösségi rendezvények számára. Ez nem csak az egyesület számára lenne 

előnyös, hanem a város és a környék lakosságának, a különböző sportági szövetségeknek 

(Magyar Asztalitenisz Szövetség, Magyar Látás – és Mozgássérültek Sportszövetsége, 

Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség, Fogyatékkal Élők Csongrád Megyesi Sport 

Egyesülete), mint bázis helyszín, versenyek, edzőtáborok lebonyolításához. Ehhez szeretnénk 

megnyerni a városrész képviselőjének a támogatását, együttműködését. Az egyesület vezetése 

úgy ítéli meg, hogy egy ilyen projekt megvalósítása, nehezen képzelhető el városi, 

önkormányzati támogatás, és pályázati forrás bevonása nélkül.  

Amennyiben a most meglévő termet is tudnánk párhuzamosan működtetni, az olyan 

kapacitásbővülést eredményezne, amely elegendő lehetne a pillanatnyilag tapasztalt, de jelen 

feltételek között nem kielégíthető igényekre. Azt is látjuk, hogy a jelenlegi Asztalitenisz 

Terem fejlesztése, folyamatos karbantartása is szükséges, hiszen az épület külső megjelenése 

fontos ahhoz, hogy az emberek észrevegyék a Pingpong Termet, bejöjjenek szétnézni, 

érdeklődni, később sportolni. Amennyiben már bejöttek, akkor fontos az, hogy megfelelő 

feltételrendszerben tudjanak a szabadidejükben sportolni, edzeni, versenyezni mind az ép, 

mind pedig a fogyatékkal élő emberek.  

Az egyesület vezetése számára ez egy ösztönző kihívás, hiszen örülünk annak az 

érdeklődésnek, igényeknek, amelyek megnyilvánulnak tevékenységünk irányába. Keressük a 

partnereket, megoldási lehetőségeket annak érdekében, hogy a fentiekben vázolt komplex, az 

egészséges életmódot segítő tevékenységünk, megfelelő feltételrendszerben tudjon működni 

minden csoportunk, tagunk, vendégünk számára, lehetőleg itt, Tarján városrészben. 
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