
 

 

Hidasnémeti Község 

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 
Bevezető 

A testnevelés, és a sport a magyar, az európai és az egyetemes kultúra szerves része, a nemzeti 

egészségvédelem alapvető eszköze, az ifjúság erkölcsi – fizikai nevelésének a személyiség 

fejlődésének nélkülözhetetlen összetevője, a nemzettudat pozitív formálója. 

A testkultúra színvonala, az egészséges, spotos életmód a nemzet létének, fejlődésének egyik pillére, 

és a nemzet minden tagjának egyéni érdeke. Társadalmi célkitűzéseinek csak testileg és lelkileg 

egészséges, edzett emberekkel valósíthatja meg. A polgárok sportolásához fűződő jogát az Alkotmány 

mondja ki, s ennek a jognak a gyakorlati érvényesülését, tisztességes játék jegyében kifejtett 

sporttevékenység lehetőségét az olimpiai eszme, a mozgás-gazdag életmód terjesztését, terjedését, 

annak hagyománnyá válását a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: sporttörvény) rögzíti. 

Az állam és az önkormányzatok feladata az előbbiekben rögzített alapelvek megvalósításán túl a 

sporttal járó kockázatok csökkentése, a káros önveszélyeztető tendenciák (drog, dopping, alkohol) 

korlátozása, a sporttevékenységnek a környezetvédelemmel és a területfejlesztéssel való 

összeegyeztetése. 

Hidasnémeti Község Önkormányzata a sporttörvényben előírt kötelezettsége teljesítése céljából – az 

alapelvek érvényesítése, a társadalmi célok megközelítése és megoldandó feladatok megvalósítása 

jegyében – közreadja a település sporthelyzetét bemutató értékelését, megfogalmazza a középtávú 

sportkoncepcióját, azaz a sport területén vállalt alapelveit, kötelező és önként vállalt feladatait, 

valamint megfogalmazott prioritásait, fejlesztési irányait. 

 

 

I. Hidasnémeti község testnevelésének és sportjának helyzete 

Hidasnémeti község társadalmi, gazdasági életébe korábban is, ma is szervesen beépül a testnevelés és 

a sport. A településen hosszú évek óta működik sportegyesület, mely szervezet a község sportéletét 

összefogja, szervezi. A sportegyesületi tagok száma az elmúlt időszakban nagyjából stagnált, a 

település lakosságának – a diáksport szervezésében sportoló fiatalokat is figyelembe véve – kb. 20%-a 

kötődik a sporthoz. 

A Hidasnémeti Vasutas Sport Club jelenleg 4 szakosztállyal működik: labdarúgó, sakk, röplabda, 

birkózás. A labdarúgó és sakk szakosztályok több évtizedes múltra tekintenek vissza. A röplabda (4 

éve) és birkózás (3 éve) még új kezdeményezésnek számítanak az Egyesület életében.  

A sportegyesületen belül az igazolt játékosok száma nagyjából szintén stagnál.  

Igazolt játékos a labdarúgó- és a sakk szakosztályban található. Labdarúgó szakosztályban igazolt 

játékosok száma 24 fő, a sakk szakosztályban igazoltak száma 20 fő. 

Labdarúgásban – amely jelenleg megyei III. osztályban működik- elsősorban felnőtt korosztályban 

igazolt játékosok vannak, de célunk a magasabb osztályba kerülés. A magasabb osztályban feltétel az 

ifi csapat működtetése, melynek 2012. őszére szeretnénk megfelelni. 

A labdarúgásban igazolt játékosok lakóhelye szerinti összetétele változatos, de túlnyomórészt 

Hidasnémeti lakóhellyel rendelkeznek. Az ifi csapatot, mely a 14-18 év közötti korosztályt foglalja 

magában elsősorban a helyi fiatalokból szeretnénk létrehozni. 

A labdarúgó szakosztályon belül női csapattal is rendelkeztünk, mely jelenleg szünetel korosztályos 

létszámgondok miatt. A mostani lány utánpótlás elsősorban a 14 év alattiakból tevődik össze, amely 

miatt még nem igazolhatóak.    

Előnyként kell említenünk – a folyamatos utánpótlás szempontjából-, hogy az alsó tagozatos lányok, 

fiúk és óvodások helyben járnak edzésre. A felső tagozatos fiúk, mivel létszámukat tekintve nem 

adnak ki egy teljes csapatot, ezért jelenleg a szlovákiai Buzita község csapatát erősítik, ahol szintén 

korosztályos létszámgondokkal küszködtek. A két település által létrehozott csapat Buzita néven a 

szlovák II. Liga élvonalában foglal helyet (5. hely).  

A sakk szakosztály jelenleg megyei II. osztályú csapattal rendelkezik és az igazolt játékosok több mint 

fele Hidasnémeti lakos 

A településen a labdarúgás és a sakk is versenysportágként működik. 

 



A röplabda, és birkózó szakosztály elsősorban az 5 település (Hidasnémeti, Hernádszurdok, 

Tornyosnémeti, Regéc, Göncruszka) által fenntartott helyi Általános Iskolába járó diákok sportolási 

lehetőségét és az utánpótlás nevelését biztosítja, mindkét szakosztálynak 14 év alatti tagjai vannak. A 

birkózó szakosztályunk tagja az Észak-Keleti Regionális Mr. Tus Birkózóiskola Egyesület. A 

szakosztály egyelőre nem rendelkezik igazolt versenyzőkkel, ettől függetlenül éves szinten több 

versenyen vettünk részt, ahol igazolásra nem volt szükség. Amennyiben olyan tehetségeket sikerül 

kinevelnünk, akik országos szintű megmérettetésen is részt vehetnek, azoknak tervezzük az igazolt 

versenyzővé tételét. 

 

A működő szakosztályok a hobbi szinten (versenysport nélkül) és az egymás közti „házi” szabadidős 

versenyeken sportoló közösségeket is összefogják (falunapok, sportnapok, emléktornák, hagyományos 

versenyek). 

 

A település sportrendezvény szervező készsége és a rendezvények színvonala jó, a lebonyolításban 

több önkéntes hidasnémeti lakos aktívan részt vesz. 

A sportegyesület a kistérségben is kiemelkedő tevékenységét segíti, hogy jelenleg olyan vezetői 

képességekkel rendelkező önkéntes, helyben élő sport-barát az elnök aki hosszútávra vállalta és ellátja 

az egyesület vezetésével kapcsolatos teendőket. 

Az egyesületnél tevékenykedő vizsgázott szakemberek száma megfelelő, melyek alap- és középfokú 

végzettséggel rendelkeznek. 

Az egyesületnél tevékenykedő vezetők és szakemberek önkéntes társadalmi-aktívák, valamely más 

főállásuk mellett, saját szabadidejük, és gyakran saját anyagi lehetőségeik rovására végeznek munkát.  

Az egyesület pénzügyi helyzete az utóbbi években stagnál. A működéshez szükséges forrásokat, 

elsősorban önkormányzati támogatásból és pályázatok segítségével tudjuk biztosítani. Elsősorban az 

önkormányzati támogatás ad lehetőséget a folyamatos működésre.  

A pályázati támogatásoknál gondot okoz, hogy utófinanszírozottak és a kiírások valamint a támogatás 

esetleges elnyerése kiszámíthatatlan és bizonytalan. 

A Sportegyesület napjainkban évi 960.-E/Ft pénzügyi működési támogatásból gazdálkodik, ezen felül 

az Önkormányzat biztosítja az utazási feltételeket. 

A létesítmény fenntartásával kapcsolatos költségeket  is az önkormányzat fizeti. 

 

Meglévő sportlétesítményeink állapota: 

- A labdarúgó pálya állaga elfogadható, a magasabb osztályban történő megfeleléshez viszont 

felújításra szorulna.  

- A pályán lévő sportöltöző és klubhelyiség jó állapotú és színvonalú, 2006-ban pályázat segítségével 

sikerült felújítani. Tervezzük még az épület további bővítését, fejlesztését egy ún. szabadidőközpont 

kialakítását, melyhez anyagi lehetőségeink hiányában várjuk a megfelelő pályázati kiírást. 

- A helyi általános iskola rendelkezik egy 2010-ben felújított közepes méretű tornateremmel, egy 

körbekerített bitumenes kézilabda méretű pályával (40 X 20 m), illetve 100 méteres salak 

futópályával. 

- A helyi óvodában tornaszoba biztosítja az óvodai testnevelést, mely az óvodai oktatásnak szerves 

része.   

A település természeti adottságai, a Hernád folyó megléte vízisportolásra – elsődlegesen kajak-kenu 

túrák szervezésére, horgászatra- ad lehetőséget.  

 

A diáksport a Hidasnémeti, Hernádszurdok, Göncruszka, Regéc, Tornyosnémeti települések 

önkormányzatai által társulási megállapodás alapján fenntartott II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

keretein belül szerveződik. 

Az iskolai testnevelésnek és sportnak két helyszínét lehet elkülöníteni egymástól. Az Általános Iskola 

pedagógiai programja alapján kialakított és megtartott testnevelési órákat, és a Hidasnémeti Vasutas 

Sport Club (HVSC) által szervezett keretek között folyó délutáni sportfoglalkozásokat. A két terület 

egymástól szakmailag nehezen elválasztható. A délutáni sportfoglalkozások részben a lecsökkent 

számú tanórai testnevelést lennének hivatottak kiegészíteni, melyeken a tanulók önkéntesen és nagy 

örömmel vesznek részt.  

  



Hidasnémeti igyekszik az utánpótlás nevelésére kellő hangsúlyt helyezni, ennek legfontosabb bázisai a 

helyi általános iskola tanulói. A helyi fiatalok közül néhányan élsportolóként folytatták illetve 

folytatják sportolói tevékenységüket.  

A település nem vett részt a néhány évvel ezelőtt indított, központilag támogatott sportági utánpótlás - 

nevelési programokban, (pl. Bozsik program) így azon fiatalok, akik a sporttal rendszeresen és aktívan 

kívántak foglalkozni, a szomszédos Gönc városában vehettek részt a labdarúgás – nevelési 

foglalkozásokon. Az eszközök kölcsönadásával Hidasnémeti is hozzájárult a program sikerességéhez.  

 

Településünkön jelenleg alacsony számban élnek fogyatékkal élő személyek (hallás, látás, mozgás 

vagy értelmi fogyatékos, illetve sérült). Településünkön a fogyatékkal élők sport tevékenyégének 

nincs hagyománya, kialakult gyakorlata, szervezete. 

 

Településünkön uszoda nem található, de támogatjuk a tanulók úszásoktatását, mely a szomszédos 

Gönc városában valósul meg. 

 

A sportirányítás területén korrekt együttműködő kapcsolat alakult ki az Önkormányzat és a társadalmi 

sportszervezet között. 

 

Összességében megállapítható, hogy Hidasnémeti település sport élete az elmúlt években fejlődött, 

mert több sportágban való részvételi lehetőséget biztosít és nagyobb hangsúlyt fektet az utánpótlás 

nevelésére.  

A sport települési szintű elfogadottsága megfelelő. Gondként jelentkezik a sport feltételrendszereinek 

bizonytalansága. Elsősorban pénzügyi tervezhetetlenség és a folyamatos hosszú távú működés iránti 

aggály zavarja a sportszervezet életét. A sport feltételrendszere  hiányos, ezen a téren szükségszerű és 

elengedhetetlen a fejlesztések megvalósítása, melyre jelenleg csak pályázati támogatással látunk 

lehetőséget. 

 

II. Hidasnémeti adottságai,  a község életét és sportját is befolyásoló tényezők 

Hidasnémeti község Borsod-Abaúj-Zemplén Megye északi részén a Hernád völgyében, a 

magyar-szlovák határ közelében található. 

A település mellett halad el a 3-as, E71.sz. nemzetközi út. A jelentős forgalmat lebonyolító 

vasútállomása egyben határállomás is.  

Hidasnémeti közlekedési helyzete révén jó kiindulópontja lehet a Zemplén, a Cserehát és 

Szlovákia nevezetességeinek felfedezésére tett kirándulásoknak. A településnek autóbusz 

összeköttetése van Gönccel, Telkibányával, Sátoraljaújhellyel, Kékeddel, Hollóházával és Enccsel. A 

településen halad át az EuroVelo kerékpárút. A vízi túrázók pedig kalandtúrákat tehetnek a 

vadregényes Hernád folyón. 

 

A település a leghátrányosabb helyzetű kistérségek jegyzékén szereplő Abaúj-Hegyközi  Kistérséghez 

(3512 KSH számú) tartozik, mely az ország 168 kistérsége közül a 168. helyet foglalja el a gazdasági 

teljesítőképességben. 

Halmozottan hátrányos helyzet főbb jellemzői, negatívumai: 

 magas a munkanélküliek aránya, 

 magas az idősek aránya, magas az elhalálozás, 

 nő az elvándorlás, 

 főként a roma népességen belül nő a születések száma, 

 az országos átlagnál alacsonyabb a lakosság iskolázottsága. 

Hidasnémeti Község állandó lakossága 2011.január 1-jén 1154 fő.  

A hátrányos helyzetből adódóan a jövőre nézve a legfontosabb feladatok: 

- Munkahelyteremtés (Ipari park kialakítása, megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségek 

kihasználása, Kassa, Kenyheci Ipari Parkhoz csatlakozás, Agrár-logisztikai centrum létrehozása, 

felhagyott Vasúti laktanya, Határőr laktanya hasznosítása). Újabb ipari- és lakóterületek kialakítása a 

fejlődés érdekében. 

- Ár-és belvíz elleni védekezés: a települési körtöltés megerősítése, a csapadékvíz-elvezető rendszer 

kiépítése a település leginkább veszélyeztetett részein. 



- A falusi és vízi turizmus feltételeinek javítása. (pl. stég és kikötő kialakítása) 

- Határon átnyúló kapcsolatok erősítése, testvértelepülési kapcsolatok kialakítása. 

- A Művelődési Ház felújítása és a Művelődési Ház befejező ütemének kivitelezése. (pl: látogatói 

vizesblokk, klubhelyiség kialakítása) 

- A Perényi út külterületi szakaszának felújítása a határig, pihenőhelyek kialakítása elsősorban 

központi kormányzati közreműködéssel. Ha nem sikerül pályázati pénzből, akkor olcsóbb 

megoldással, saját erőből történő megvalósítással. 

- Hagyományőrzés érdekében tájház kialakítása, működtetése 

- Az Iskola Konyha épületének felújítása. 

- Alternatív energiaforrások hasznosításának elősegítése (pl. intézmények fűtéskorszerűsítése) 

- Rászorultak segítése, a közbiztonság növelése. 

- Közösségfejlesztés, civil társadalom erősítése (Egyesületek, Alapítványok támogatása) 

-  Parkosítás, a település arculatának kialakítása, a környezetvédelem előtérbe helyezése. 

- Települések lakosságának – elsősorban 18-30 év közötti korosztály- humánerőforrásának felmérése. 

- Médiastratégia elkészítése. 

- Helyi piac kialakítása 

 

III. Hidasnémeti község sportjának fejlesztési koncepciója 

Várhatóan a következő 5-10 évben a folyamatban lévő gazdasági és társadalmi változások 

befolyásolják majd Hidasnémeti község sportját is, azonban jelentős átszerveződésre, változásokra 

előreláthatólag nem kell számítani. Remélhetőleg – mint országos, mint helyi viszonylatban – javul a 

szakmai munka és az eredményesség. 

Különösen változásra érett a sport feltételrendszerének és finanszírozásának biztosítása. 

 

Hidasnémeti község sportéletének prioritásai: 

 Meg kell őrizni a településen működő Sportegyesületet. 

 Növelni kell a sportmozgalomban rendszeresen résztvevők számát. 

 Az eddigi szinten elért sport-pozíció megtartása, a labdarúgás bajnoki rendszerben való 

magasabb osztályba jutás, ifi csapat létrehozása. 

 A labdarúgás és más sportágak terén továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás – 

nevelésre. 

 A sportolási lehetőségek bővítése, feltételek javítása, további sportolási lehetőségek 

biztosítása, pl. Szabadidőközpont létrehozásával. 

 A szabadidő sportban a meglévő programkínálattal, a feltételek javításával a résztvevők 

számának növelése. 

 a koncepcióban megfogalmazott feladatok megvalósításához elsősorban a sportolás 

feltételeinek javulására van szüksége. 

 A határon átnyúló kezdeményezések további támogatása a versenysport és a szabadidősport 

terén. 

A fejlesztés alapvető kiinduló pontja a jelenlegi helyzet. A jelenlegi helyzetet és reális elképzeléseket 

figyelmen kívül hagyó fejlesztési elképzelés irreális, ezért a sportfejlesztési koncepció nem minden 

esetben tartalmaz ugrásszerű változásokat, hanem csak a lehetőségekhez igazított módosításokat. 

 

A legfontosabb cél, hogy a jelenleg működő Hidasnémeti Vasutas Sport Club továbbra is, hosszútávon 

működjön, és biztosítsa a település sportéletének szervezeti hátterét, funkcióját, feladatát stabilan el 

tudja látni. További fontos cél, hogy a sportegyesület taglétszáma és az igazolt sportolók száma-a 

gyermeklétszám csökkenése és a demográfiai helyzet ellenére – ne csökkenjen, sőt, kismértékben 

növekedjen. Fontos rendeltetés, hogy az igazolt játékosok és a rendszeresen sportoló hidasnémeti 

lakosok száma növekedjen. A Sport Club biztosítsa a felnövekvő generáció számára az egyébként csak 

városokban vagy nagyobb településeken meglévő lehetőségeket és ezáltal a helyi tehetségeket ki 

tudjuk emelni és további sportpályafutásukat biztosítsuk. 

 

A magasabb színvonal és a minőségi sportolási lehetőség biztosításához a meglévő létesítmények 

fejlesztésére, korszerűsítésére, felújítására lenne szükség. A már említett szabadidőcentrum 



létrehozása mellett fontos lenne egy 44x22 méteres műfüves pálya kialakítása, amely a Kistérség 

településeinek is fontos lenne, hiszen 20 km-es körzetben nem található ilyen létesítmény. 

 

Az óvodai nevelés az iskolai oktatás terén elsődleges cél a testnevelés, mozgás, sport szerepének 

erősítése, a fizikai felkészítés, az egészségmegőrzés, a szabadidő hasznos eltöltésének rendelkezésre 

állása. Remélhetőleg az iskolai testnevelés személyi, tárgyi, pénzügyi feltételei a következő években 

kedvezően alakulnak az állami finanszírozás következtében.  

 

A társadalmi, gazdasági változások alapvetően befolyásolják az életmódot. A munka jellege változik, 

egyre kevésbé igényel fizikai igénybevételt. Az aktív mozgás mennyisége az élet más területén is 

csökken, pl. közlekedés javulása, gépkocsik számának növelése, stb. Napjainkban a számítógépek 

térhódításából adódóan a mozgásszegény életmód jellemző. Ezért is fontos a sportolás és az ehhez 

szükséges feltételek javítása, újak kialakítása.  

Mindezekből kiindulva a szabadidő sport fontosságának és elterjedésének jelentős szerepet kell 

tulajdonítani, és növelni kell a szabadidő sportban résztvevők számát. Ehhez fontos a propaganda és a 

szabadidő sport lehetőségének növelése. Lényeges, hogy a növekedés minden korosztályt érintsen. 

 

Erősíteni kell a település varázsát és adottságát, ami a Hernád folyó széleskörű kihasználásában rejlik, 

valamint ki kell használni a környék kiránduló lehetőségeit.  

Ennek érdekében a rendszeres kislétszámot (családi, baráti, munkahelyi kollektívák, iskolai csoportok) 

érintő programokat, valamint a nagyobb létszámot mozgató települési rendezvényeket lebonyolítását 

is fel kell vállalni. A szabadidő sport növelése érdekében javítani kell a kistérségi, a megyei illetve a 

település elhelyezkedéséből adódóan a határon átnyúló rendezvények összehangolását, a szervezők 

közötti együttműködést, a rendezvények koordinációját, aminek eredményeként térben, időben 

egyenletesebb kínálat alakítható ki. Új programokkal bővíteni szükséges a nők sportolási lehetőségeit 

is. 

 

Külön figyelmet kell fordítani az átlagostól kedvezőtlenebb életkörülmények között élő fiatalok 

sportolásba történő bevonására. Nagyobb propagandával és jobb szervező munkával el kell érni, hogy 

közülük egyre többen vegyenek részt szervezett sport felkészülésében, sportban, hisz a sport révén 

kedvezően fejlődhetnek erkölcsi – akarati tulajdonságaik, elsajátíthatják az egészséges életmód 

szokásait, lehetőségük nyílik kiemelkedésre, önmegvalósításra. Tudatosítani kell ezekben a 

családokban, hogy a tehetséges, jó adottságokkal rendelkező gyermekeik, képességeik, illetve a sport 

révén jelentős eredményeket érhetnek el. A sportolásba bevontaknál törekedni kell, hogy e 

tevékenység hosszútávon rendszeressé váljon, az iskolai tanulmányaik során és után is akarjanak és 

tudjanak sportolni. 

 

A településen jelen lévő néhány sport között (labdarúgás, sakk, röplabda, birkózás, szabadidős 

tevékenységként asztalitenisz, futás, kirándulás, kerékpár) elsősorban a korábbi években elért 

eredmények, a sportot űzők és szurkolók, a sportághoz kötődők száma illetve a meglévő feltételek 

alapján lehet differenciálni.  

A közkedveltebb, nagyobb résztvevői létszámot érintő és eredményesebb sportágak felé kell 

koncentrálni az önkormányzati támogatás és a létesítmény-fejlesztési elképzelések terén. Mindezek 

mellett az egyik legfontosabb feladat a település megtartó képességének javítása, melynek érdekében a 

sportolási lehetőségek szélesítése és fejlesztése is szerepet kell, hogy kapjon, hiszen életünk 

elengedhetetlen részét kell, hogy képezze a mozgás.  

 

A település rendezvényszervező és lebonyolító képessége eddig is jó színvonalú volt, ezt tovább kell 

vinni és újabb lehetőségekkel bővíteni. 

Az utánpótlás-nevelés legfontosabb célja, hogy folyamatosan „termelje ki” a település 

versenysportjához szükséges tehetséges fiatal sportolókat. E cél elérése az egyre növekvő 

teljesítmények, jelentős ráfordítási költségek, és az alacsony gyermeklétszám miatt nehezen oldható 

meg.  

 



A fogyatékkal élő sérült emberek sportjának fejlesztése érdekében az elmúlt években számos megyei 

és országos intézkedés, kezdeményezés történt. Alapvető célkitűzés, hogy megélénküljön a sérült 

emberek sportélete, javuljon a fogyatékkal élők egészségi állapota, s országosan szervezett keretek 

között – ép embertársaikhoz hasonló módon – minél többen vegyenek részt a szabadidős és 

versenysport rendezvényeken. E cél érdekében regionális együttműködés szükséges, melynek 

kialakításához, megvalósításához célszerű településünknek is csatlakoznia és együttműködnie, hiszen 

községünk lehetőségei nem teszik elérhetővé, hogy a fogyatékkal élők sportolási feltételeit is helyben 

biztosítsuk.  

 

Ugyanakkor településünkön is elengedhetetlen, hogy a fogyatékkal élők személyek számára a 

közintézmények és így a sportlétesítmények megközelítési lehetőségei biztosítottak legyenek a 

jogszabályban meghatározott akadálymentes közlekedési, építészeti, műszaki megoldások egy-egy 

objektum létesítése vagy régi felújítása, korszerűsítése során kialakításra kerüljenek. 

 

A településen meglévő és elfogadható létszámú, megfelelően felkészült és ambícióval rendelkező 

aktíva-gárda egy része kiöregszik, és az aktív közélettől visszavonul, ezért legfontosabb feladat a 

pótlásukról való gondoskodás. A személyi feltételek biztosítása érdekében minél több fiatalt be kell 

vonni az aktív segítők közé. Igen fontos feladat az aktíva-hálózat fiatalítása és megerősítése, melynek 

érdekében javítani kell az aktíva-hálózat erkölcsi, és a lehetőségekhez mérten az anyagi elismerését. 

 

A létesítményfejlesztés fő iránya, hogy a településen egyre több kulturált szabadtéri, és fedett 

létesítmény álljon a sportolók, a nézők rendelkezésére. Ennek érdekében a jövőben kétirányú fejlesztés 

várható: 

 A meglévő szabadtéri pályák (labdarúgó-, kézilabdapálya) és a kiszolgáló létesítmények 

felújítása, korszerűsítése, új műfüves pálya építése. 

A felújítások önkormányzati tulajdonú pályákon valósulnak meg. Korszerűsíteni szükséges a 

pályák talaját, a lelátót. A felújításokat részben önerőből, nagyobb részben országos 

pályázatok segítségével, támogatás igénybevételével lehet megvalósítani. Szintén országos 

pályázat által lenne lehetséges egy új, korszerű, többfunkciós, a kor igényinek megfelelő 

szabadidős centrum építése a község területén. 

 

Kívánatos lenne, hogy a település sportjának többcsatornás finanszírozása erősödjön. A pénz 

szükséglet – nagysága évről – évre növekszik, melyet az önkormányzat egymaga nem képes 

felvállalni, ezért szükséges lenne, ha a magánszféra jóvoltából egyre több pénzforrás kerülhetne a 

sporttevékenységhez. A költségek növekedése révén a település sportszervezet egyre kedvezőtlenebb 

anyagi helyzetbe kerülhet. A finanszírozás bizonytalansága sajnos továbbra is megmarad. E probléma 

megoldást jelenthetne a célirányos fejlesztési biztosító állami támogatás forrásainak és lehetőségeinek 

bővülése. Stabil, eredményes működés csak a stabil pénzügyi helyzettel rendelkező, támogatott 

egyesületeknél, szakosztályoknál várható. Remélhetőleg a szabadidősport területén növekszik a 

lakossági hozzájárulás mely a szabadidő sport feltételeit javítja. Várhatóan továbbra is problémát okoz 

a sportirányítást, versenyrendezést és koordinációt ellátó községi társadalmi szervezet működési 

feltételeinek biztosítása ugyanakkor a szervezet fennmaradása és további működése elengedhetetlen a 

település sportéletének fejlesztésében. 

 

Hidasnémeti, 2012. március 23. 
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