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Tisztelt Bizottság! 

 
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 

2015. január 27-i ülésén felmerült a békési női csapatsportágakat sújtó nehézségek, egyes egyesüle-

teknél a megszűnés közeli állapotok kapcsán az Önkormányzat és a Bizottság felelőssége, lehetősé-

geinek vizsgálata, hogy milyen lépéseket lehet/kell/tud megtenni a fenti grémium a „női labdáso-

kat” érintő problémák megoldásának elősegítésére. 

Alaptételként le kell szögezni, hogy a városban civil szervezetként működő sportszervezete-

ket az Önkormányzat csak támogathatja, arra nincs joga, hogy annak szakmai és pénzügyi vezeté-

sébe beleszóljon. Ezt nem is igazán szeretik a vezetők, feltétlen bizalmat várnak el a városvezetés-

től. 

A mai napig a problémák rövid feltárása történt meg. A teljes körű megoldások megtalálása 

– ha egyáltalán létezik ilyen - jóval hosszabb időbe kerülhet, és sportáganként más-más lehet a gyó-

gyír, de a helyzet talán nem annyira tragikus, mint első hírekből látszott, vannak biztató jelek az 

egyesületeknél. Minden sportág életében vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, szerencsétlen 

egybeesés, hogy az elmúlt időszakban három női csapatsportágunkat (női asztalitenisz, női kézilab-

da és női kosárlabda) is szinte egyszerre érintette valamilyen „csapás”, nehézség. Áttekintésként 

először a közös problémák felvázolása szükséges, amelyek a város majd mindegyik sportágára iga-

zak, de a kisebb vezetői, edzői, sportolói létszámok következtében a fenti három sportágban látvá-

nyosabban jelentkeztek: 

Napjaink egyik közös, és alapvető problémája, hogy a fiatalokat egyre nehezebb rávenni a 

rendszeres sportolásra, 13-15 éves kortól kezdődően ez a lányokra hatványozottan igaz, és nem csak 

a csapatsportágakban. 

A másik komoly probléma, hogy az iskolaváltások során nagy arányú a lemorzsolódás: Az 

általános iskola elvégzése után rengetegen választják a környező települések középiskoláit, így a 

bejárások miatt már nem marad elég idő a sportra. A fiatal lányok vagy abbahagyják, vagy rend-

szertelenül járnak edzésre, vagy jobb esetben legalább az „új” településen folytatják tovább a sport-

águkat. Sokan váltanak az aerobik, fitnesz, és egyéb hasonló „nőies” szabadidős sportágak irányába. 

Az érettségi utáni továbbtanulás pedig szinte a nullára csökkenti az érintett korosztály részvételét a 

helyi labdás sportban, csak a legfanatikusabbak járnak haza, de ők is csak a hétvégi bajnokikra. 

Azt is látni kell, hogy a női csapatsportágak mögött sokkal kisebb a társadalmi támogatott-

ság, mint a férfi „párjaik” mögött. 

Probléma még a megfelelő szakembergárda megtalálása, megtartása. 

Továbbá természetesen alapvető probléma még a pénzhiány. Ezt a kérdést árnyalja az elmúlt 

időszak TAO támogatási rendszere, hisz a női kosárlabdában és kézilabdában is többletbevételek 

jelentek meg, mégis krízisben vannak az egyesületek. Ez a lehetőség még 2017-ig fennáll, melyet 

mindenképpen ki kell használnia az érintetteknek. 

 

 



Néhány mondat az érintett sportágakról: 

 

Asztalitenisz: 

A felnőtt női csapat visszalépésre kényszerült a nemzeti bajnokságtól, mert az egyik meghatározó 

játékosa nem tudta vállalni a játékot (anyai örömök elé tekintett), így a vezetés döntése alapján a 

csapat nem indult el az NB1-ben. Jó hír, hogy a szakosztály nem tett le a női szakágról. Alsóbb osz-

tályokban, kupákban versenyeznek hölgyek, illetve az utánpótlás-nevelés is új lendületet kapott, 

ahol tehetséges fiatal lányok is bontogatják a szárnyaikat. 

 

Kézilabda: 

A Békési NKTE felnőtt csapatának tavalyi kiváló szereplése után az edzőjük magasabb osztályban, 

Gyulán vállalt munkát, és a csapat két-három meghatározó játékosa is követte. Az edző és a kieső 

játékosok pótlását nem sikerült megoldani, így a csapat nem indult el a megyei bajnokságban, to-

vábbi játékosok igazoltak el, a meglévő kis utánpótlás pedig vagy abbahagyta, vagy „elszipkázták” 

a környékbeli klubok. Az egyesület vezetésével történt megbeszélésen a fentieken kívül az alábbiak 

merültek fel: Feltétlenül szükséges megtalálni azt a személyt/személyeket, akik részt tudnak venni a 

szakmai és az adminisztratív, menedzseri munkában, mert alapvető létszámhiánnyal küzd az egye-

sület. Illetve egyeztetés szükséges a Békési Férfi Kézilabda Kft. vezetésével az esetleges együttmű-

ködésről.  

 

Kosárlabda: 

A Békési ÁFÉSZ SE-nél Bíró Imre Elnök Úr sajnálatos halálesetével lépett fel új helyzet. Az elbi-

zonytalanodott, átalakuló környezetben a felnőtt csapat nem indult el a Jász-Nagykun-Szolnok me-

gyei bajnokságban, de a felnőtt csapat edzései továbbra is folynak a Dr. Hepp Ferenc Iskola torna-

termében, meghívásos tornákon igyekeznek részt venni. Az új elnök Békési Mihály személyében 

megválasztásra került, és őt az ÁFÉSZ vezetése is támogatásáról biztosította. A Református Gimná-

ziumban továbbra is zajlanak az utánpótlás lány kosárlabda edzések, emellett a BSZSK égisze alatt 

a volt Karacs, és a Hepp tornatermében is sok fiatal alsós lány pattogtatja a labdát. A két egyesület 

vezetése hamarosan leül egymással, hogy a jövőbeli együttműködésről tárgyaljanak. 

 

A fenti rövid összefoglalókból is látszik, hogy a három női csapatsportágban nehéz, de nem re-

ménytelen a helyzet. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a többi békési sportágban, egyesületben is 

küszködnek hasonló problémákkal a vezetők, ki kisebb, ki nagyobb sikerrel oldja meg a helyzetet. 

Így a további megoldás városi szinten történő keresése csak „összsportolói” egyeztetésen történhet 

meg, akár a sportfinanszírozás teljes újragondolásával, ami viszont sok sebet ejthet. 

 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozati javasla-

tot elfogadni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 

a női csapatsportágak helyzetéről Békés városában szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök  

 

Békés, 2015. március 19. 

 

 

 

Deákné Domonkos Julianna 

             bizottsági elnök 

 


