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A jó gyakorlat elnevezése: Fejlődés-fejlesztés a sport által – Hajdúnánás esete
Az esetet lejegyezte: Máté-Szabó Barbara
A jó gyakorlatok kiválasztási szempontjai
A jó gyakorlat rámutat a sport tanulási, közösségépítő szerepére. Sőt a hosszabb távú
népességmegtartó erő is célként, kívánt hatásként jelenik meg.
A szervezet/ek, személy/személyek, tágabb környezet, amely(ek)hez, aki(k)hez köthető
a jó gyakorlat
Hajdúnánás járási központ, az elmúlt 20 évben rengeteg változáson ment keresztül a sportot
támogató infrastruktúra, egyesületek alakultak, szakembereket hoztak a városba. Kiemelt
sportágak között szerepel a város életében a futball, a kézilabda, az úszás, a karate, a kendo,
a kajak-kenu, a birkózás és az atlétika. A jó gyakorlat két sportágra koncentrál, amely a város
életében igen meghatározó, több száz gyermeket mozgat meg napról napra, sőt eredményeik
országos szinten is kiválóak, kiemelkedők.A sportvezetőkkel készített interjúk rámutatnak
arra, hogy a sportélet és a közösségi tanulás meghatározó a város és a járás életében. Egyrészt
a városvezetők, vállalkozók a 2 sportágat kiemelten támogatják, másrészt a látványsportok
között is országosan támogatott sportágakként komoly támogatásokat kapnak az
egyesületek. A kézilabda és a kajak-kenu sportágban dolgozó szakemberek, egyesületi
vezetők, edzők, az oktatási intézmények és a település döntéshozói. Pl. Hajdúnánás-Robzol
2000 Kézilabda Sportegyesület, Hajdúnánási Dominó Diáksport Egyesület.
A jó gyakorlat érdekeltjei
A település sportvezetői, edzői, az oktatási intézmények és a település döntéshozói mellett a
térség lakossága, szülők, a gyermekek, akik különböző szinten űzhetik e sportágakat.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A sport fejlesztő, közösségépítő szerepére mutat rá két sportág, a kézilabda és a kajak-kenu
fejlesztése példáján. Mindkét klub Hajdúnánáson és környékén élőknek nyújt lehetőséget a
kézilabda és a kajak-kenu megismerésére, művelésére. Számos korosztályban és több
szinten.
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A jó gyakorlat által érintett terület/ek
A kulturális tanuláson belül (a fogalmat szélesen értelmezve) a sport területe, a közösségi
tanulás jelenik meg jellemzően a jó gyakorlatban. A gyakorlat működésének fontos feltétele
a szereplők folyamatos és jó együttműködése, ennek kialakítása és fenntartása is egy tanulási
folyamat.
A jó gyakorlat területi hatóköre
Elsősorban települési (Hajdúnánás), de a sportoló fiatalok a környező településekről is
járnak sportolni, így mindenképpen járási hatókör is van.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (technikai, humán, pénzügyi)
A lehetőségeket figyelve a pénzügyi háttér adott, mindenki próbálja a részét beletenni főként
az utánpótlás fejlesztésébe, a gyermekek támogatásába, hogy minél több gyermek tudjon
versenyezni és megismerkedni a két sportággal. Az infrastruktúra terén a kézilabda női és
férfi klubjának a város sportcsarnoka és oktatási intézményeinek tornatermei állnak
rendelkezésre. Örömhírként derült ki az interjúk során, hogy ezt az 5 termet már kinőtte
mindkét klub, hiszen 5 éves kortól egészen felnőtt korig vannak kézilabdázók a városban,
akiknek edzéseit és mérkőzéseit csak komoly egyeztetések árán tudják megoldani.
Nagyon fontos eleme a versenyeztetésnek a közösség hozzáállása. A szülői és oktatási
intézmények támogató szerepe. Látható, hogy a családi háttér és támogatás rengeteget jelent,
főként az utánpótláskorú gyermekek számára. Az edzők egyöntetű véleménye alapján a
rendszeres edzések, a hétvégi mérkőzések, kupák és villámtornák egyfajta rendszert visznek
a sportolók életébe. A tanulást és a hétköznapi iskolai megmérettetésekre való felkészülést
nagyban segítik, ha a gyermekeknek az évek folyamán kialakul egyfajta rendszer az
életükben. A tanulásban és a tanulmányi versenyekben a sportolók döntő többsége kiváló
eredményeket ér el, melyre a szülők is büszkék lehetnek. Sok esetben kevés a szellemi és
lelki támogatás a szülők részéről, ha a gyermeknek nincsen megfelelő felszerelése a
sportoláshoz. Szerencsére ez is megoldott a férfi és női egyesületeknél, hiszen mindenki
számára egységes cipőt, ruházatot, táskát, védőfelszerelést biztosítanak az egyesületi
vezetők, sőt a hétvégéken az étkezést is állják a csapatok a gyermekek és felnőttek számára
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egyaránt. Az interjúk során ezen tényezőket mindenki kiemelte, hiszen ahogyan ők
fogalmaztak:„csak így lehet felnevelni, ezzel a hozzáállással és odaadással a jövő sportolóit,
érett felnőtteket, akik más területek is tudnak majd bizonytani, ha nem az élsportot
választják.”
A jó gyakorlat eredményei, rövid-, közép- és hosszú távú hatása.
Jó infrastrukturális háttér, nagy számú sportoló fiatal. Tömeg és versenysport eredmények.
A térségben egyedülálló kajak-kenu sportolási lehetőség.
A sportágakban dolgozó szakemberekkel, egyesületi vezetőkkel készített interjúk
tapasztalataiból láthatóvá vált, hogy a sportélet és a közösségi tanulás mennyire is
meghatározó lehet egy város és járás életében.
A tanulást és a hétköznapi iskolai megmérettetésekre való felkészülést nagyban segíti a
sportolás, a gyermekeknek az évek folyamán kialakul egyfajta rendszer az életükben. A
tanulásban és a tanulmányi versenyekben a sportolók döntő többsége kiváló eredményeket
ér el, melyre a szülők is büszkék lehetnek.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
Fejlesztési célok között az interjúk rávilágítottak arra, hogy az infrastruktúra javítása egyre
inkább elengedhetetlen, emellett a fiatalok helyben tartása is fontos cél a város vezetése
számára is.
Egyrészt a városvezetők, a vállalkozók a 2 sportágat kiemelten támogatják, sőt a látvány
sportok között is országosan támogatott sportágakként komoly támogatásokat kapnak az
egyesületek, amíg ilyenek a feltételek, fenntartható a jó gyakorlat.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
A

gyakorlat

átadhatósága

elég

sok

tényezőtől

függ.

Szükségesek

elhivatott

sportszakemberek, a település döntéshozóinak támogatása, a sportághoz szükséges
infrastruktúra. Együttműködő oktatási intézmények. Az adott sportág iránt érdeklődő
lakosság.
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