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A jó gyakorlat elnevezése: A sport mint nevelő és közösségépítő eszköz
Az esetet lejegyezte: Gabri Lóránt
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
A sport szó hallatán elsőként mindenkinek az jut eszébe, hogy egészségmegőrzés. Pedig a
sport ettől sokkal több: társadalmi jelenségként beletartozik az egyetemes kultúrába.
Természetesen ezek a szempontok a nagykaposi Magyar Közösségi Ház életébe is behozták
a sportot és több alkalommal volt lehetőségünk közösséget fejlesztenünk a sportnak
köszönhetően.
A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó gyakorlat
A Nagykapos és Vidéke Társulás 2003-tól működteti a Magyar Közösségi Házat. Az elmúlt
15 év alatt az intézmény, több az Ung-vidéki magyarság megtartását és megerősítését
szolgáló fejlesztést valósított meg:
-

2004-ben könyvtára alakult, mely 2005-ben vette fel a Mécs László Könyvtár nevet
a papköltő születésének 100. évfordulója alkalmából. A könyvtár jelenleg
megközelítőleg 3000 kötetes állománnyal rendelkezik. A könyvtárban szépirodalmi
művek és szórakoztató irodalmi alkotások is megtalálhatóak. Jelentősége és
kuriózuma igazából abban áll, hogy a régióval, Ung-vidékkel és az egykori Ung
megye történelmével kapcsolatos könyveket őriz.

-

2007-ben megalakult az intézmény felnőttképző intézete a Gordius Plus. A közösségi
terme 60 fő befogadására alkalmas előadóterem, rendezvényterem. A terem falait
két állandó kiállítás díszíti, a nagykaposi Csemadok alapszervezet múltját bemutató
képanyag és Skultéty Csaba korabeli levelezőlap gyűjteményének nagyításából
készült, az egykori Nagykapost bemutató kiállítás. Az épület felső részében 20092011 között 120 férőhelyes magán szakközépiskola is működött, majd 2015-ben
tanszállóvá alakult. Szintén 2015-ben alakítottuk ki a pincében található
szövőműhelyet.

-

Az Erdélyi János Emlékmúzeum 2016-ban jött létre jelenlegi formájában a korábbi
Erdélyi János Emlékszobából. Az emlékszobát eredetileg 1965-ben a Városi
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Művelődési Központban alakították ki, 2003-tól pedig a Magyar Közösségi Házban
lelt otthonra.
Az emlékmúzeumban azoknak a jeles személyiségeknek állítottunk emléket, akik
nagykaposi születésűek, vagy munkásságuk által kötődnek a városhoz. Így Erdélyi
János költő, néprajztudós nagykaposi hagyatékán túl megtekinthető Mécs László
pap-költő, Skultéty Csaba újságíró, publicista, Herczegh Géza Gábor nemzetközi
hírű jogtudós, Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós, folklorista, valamint Géczi Lajos író,
tanár hagyatékából összeállított állandó tárlat.
2017-ben az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából elkészült az 56-os

-

emlékszoba. Az emlékszobában elsősorban a fiatal generációt megszólító
látványelemekkel mutatjuk be az eseményeket. A látogatókat hagyományos tablók
is tájékoztatják az akkori eseményekről, kivetítőn korabeli filmfelvételeket vetítünk,
de lejátsszuk Nagy Imre mártír miniszterelnök híres rádióbeszédét is. A teremben a
forradalom áldozatainak névsora mellett Márai Sándor Mennyből az angyal című
verse is megtalálható, valamint a szabadságharc felvidéki vonatkozásairól - például
korabeli sajtóvisszhangjáról - is képet kaphatnak.
2017-ben adtuk át az intézmény vásárudvarát, melynek célja, hogy Ung-vidék és

-

Bodrogköz kistermelőinek és kézműveseinek lehetőséget adjon portékáik
népszerűsítésére és árusítására.

A jó gyakorlat érdekeltjei
-

aktív és passzív sportkedvelők, szurkolók különböző korosztálya

A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A Magyar Közösségi Házban zajló sporthoz kapcsolódó rendezvényekkel célunk
hozzájárulni a helyi és környékbeli lakosság társadalmi és személyes változásához, melynek
köszönhetően a közös érdek kerül előtérbe.
Tekintettel arra, hogy a Házban több alkalommal is lehetőség nyílt nagy sportkedvelők
találkozására és kiemelkedő sporteredményeket elért sportolók előadására, sőt a családokat
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is sikerült összehozni családi sportrendezvényeken, elmondhatjuk, hogy esetünkben a sport
nevelő és közösségépítő eszköz.
Több mint 5 éve annak, hogy a Fradi női kézilabda csapata Nagymihályban játszott
Bajnokok Ligája selejtezőt a BL főtáblára jutásért. Nagymihály Nagykapostól 30 km-re
található. Tekintettel a nagykaposi Fradi szurkolói bázisra, együttműködtünk a
magyarországi szurkolókkal és segítettük őket a jegyvásárlásban. Ez mellett lehetőséget
biztosítottunk számukra, hogy a Magyar Közösségi Házban a mérkőzés napján
megismerkedjenek a helyiekkel. A mérkőzést megelőző nap a felvidek.ma-n és a Fradi
legnépszerűbb szurkolói hírportálján is megjelent az, hogy meccs előtt vendégül látjuk a
Fradi szurkolókat egy bográcsgulyásra a Magyar Ház udvarán. Az eseményen ott voltak a
környékbeli fradisták, s a Fradi pár szurkolói csoportja; az Eastern Greens, a Szatmári
Fradisták és a Ligeti Egység; közel 50 személy gyűlt össze.
2017 november 24-én, pénteken 17 órai kezdettel került sor a „Fociológia – minden ami
foci” című előadásra a Magyar Közösségi Házban, amely a nemzetközi és a magyar
labdarúgás kérdéseit érintette. Az est előadója volt Kun Ferenc, labdarúgó szakértő. További
vendég pedig Lukács Ferenc, a Fradi örökös szurkolója és Ricardo Vallejo, volt spanyol
labdarúgó. Lukács Ferenc 90 éves Fradi szurkoló, aki még élőben látta Gyetvai Lászlót
játszani, aki 1937 és 1948 között volt a Fradi játékosa. Lukács Feri bácsi csoporttársa volt a
jogi egyetemen Dékány Ferencnek, aki 1949 és 1961 között játszott a Ferencvárosban.
Továbbá élőben látta még játszani a Fradi legendás 1948/1949-es csapatát, mely 140 rúgott
góllal lett magyar bajnok. Ricardo Vallejo korábban Magyarországon a VM Egyetértés
csapatában futballozott, s tolmácsa volt Kovács Ferenc mesteredzőnek 1986/1987-ben a Las
Palmas csapatánál. Az előadás során betekintést nyerhettünk abba, hogy a foci milyen
hatással van a társadalomra, a politikára és a közéletre. Szó esett továbbá a foci történetéről,
a magyar futball múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A magas szintű előadást még
élvezetesebbé tette Kun Ferenc humora és jó előadásmódja. Az előadás után egy kötetlen
beszélgetés vette kezdetét, amely által különböző szakmai véleményeket ismerhettünk meg,
majd ezt egy jó hangulatú anekdotázás követte. A találkozó és a beszélgetés megerősített
minket abban, hogy a labdarúgás egy örök kimeríthetetlen téma, amely története által sok
hasznos információra tehetünk szert.
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A családi rendezvényeink egyik kiemelkedő eseménye a Családi-nap, mely a 2017-es évben
nem rendhagyó módon, a helyi futballpályán zajlott, hisz a hangsúly a sporton keresztüli
közösségfejlesztésen volt. Ennek keretén belül egyrészt a szülők a gyerekekkel különböző
sport versenyszámok keretén belül mérettetek meg, másrészt pedig az egyes szervezetek
által

felállított

futballcsapatok

kispályás

labdarúgótornát

játszottak.

Mindezek

eredményeként kicsik és nagyok egyaránt nagyon jól érezték magukat, hisz közösen, játszva,
sportoltak és működtek együtt.
A jó gyakorlat által érintett terület(ek)
Sport
A jó gyakorlat területi hatóköre
Annak ellenére, hogy Ung-vidék és ezen belül Nagykapos az egyik gazdaságilag
leghátrányosabb helyzetben lévő magyarlakta felvidéki régió, arra büszkék lehetünk, hogy
több aktív és eredményes sportklub működik Nagykaposon. Név szerint ezek a következők:
Turisztikai klub Gábor, Florballklub Nagykapos, In line klub, Városi asztalitenisz klub,
Röplabda klub, Delfín Tenisz klub, Nagykaposi Horgász Egyesület, Kalokagathia Klub,
Városi Futó Klub, Városi Futball Klub Nagykapos, Energetic Sakk Klub. Tehát az aktív
sportolás lehetősége minden korosztály számára adott. Sőt ezen túlmenően lelkes szurkolói
csapat is működik a városunkban, mely a Fradi szurkolótáborát támogatja, legyen szó
futballról vagy kézilabda mérkőzésről.
Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy Nagykapos sőt a legszűkebb környezetében lévő
falvak lakosai számára is adott az, hogy a sport tudatos fegyelemre neveljen, mely az
önuralom, a helyes önértékelés, a szabályos és követelmények elfogadása, illetve a
közösséghez való alkalmazkodás képességével alakul ki.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
Humán: sportban érdekelt személyek, klubvezetők, edzők, stb.
Pénzügyi: terembérlet, frissítők biztosítása
Technikai: helység vagy terem, esetleg további szükséges berendezések
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A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
A sport az egészségmegőrzés kiemelt szerepe mellett erkölcsi, nevelő hatással is bír. A sport,
mint társadalmi jelenség beletartozik az egyetemes kultúrába, annak szerves része, a
társadalomban értékteremtő funkcióval rendelkezik. Fejlesztőleg hat a társadalom anyagi és
szellemi kulturális tevékenységeire. A társadalmi jelenség mellett sajátos emberi
tevékenységforma is, mellyel a kemény munkabírás, önfegyelem, kitartás, akarati
erőfeszítés, határozottság, kockázat kezelés, határozott fellépés készségek és képességek
fejlődnek. Mindezek a tulajdonságok a modern életben, a vállalkozások mai világában a
munkavégzés előjátékaként is felfoghatók. A sport az egyént alkalmassá teszi a későbbi
munkavégzés során a feladatok megoldására az önálló gondolkodásra, a határozott,
kockázatot vállaló döntéshozatalra.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
Természetesen a Magyar Közösségi Ház elsődleges szerepe nem a sportolási lehetőségek
biztosítása és sportolók kiképzése, azonban ezt a területet elsősorban a nevelő és
közösségépítő szerepe miatt szeretnénk a jövőben is támogatni a megvalósított
rendezvényeinkkel. Ehhez nem kell több mint a jó reklám tevékenység és a rendelkezésre
álló lehetőségek kihasználása, felkarolása.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Tekintettel arra, hogy jó gyakorlat minimális ráfordítást igényel, bármilyen sporttal eddig
nem foglalkozó szervezet esetében is adaptálható.
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