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DIGITÁLIS EURÓ

AZ EURÓPAIAK FELE NEM
MOZOG RENDSZERESEN
Az európaiak 38%-a hetente legalább
egyszer sportol, 17%-uk ennél ritkábban,
45%-uk pedig soha nem végez rendszeres testmozgást – derült ki az Európai
Bizo�ság által hé�őn közzéte� Eurobarométer-felmérésből. A kutatás szerint a
2017-es adatokhoz képest a helyzet nem
változo� lényegesen. A koronavírus-járvány idején az európaiak fele ritkábban
sportolt, vagy fel is hagyo� a testmozgással. A válaszadók közül a 15-24 év
közö�ek sportolnak a leginkább (54%)
rendszeresen. Ez az arány azonban az
életkorral csökken: a 25-39 évesek
42%-a, a 40-54 évesek 32%-a, az 55 év
fele�eknek pedig 21%-a mozog rendszeresen. A válaszadók az ak�v életvitel
legfőbb akadályának az időhiányt, majd
a mo�váció és a sport irán� érdeklődés
hiányát nevezték meg. A sportos
életmódot pedig elsősorban a jobb
egészségi állapot mo�válja.
A felmérés Magyarországgal kapcsolatban azt állapíto�a meg, hogy a válaszadóknak csupán 4%-a sportol rendszeresen. 22%-uk törekszik sportolásra,
15%-uk ritkán, 59%-uk pedig sohasem
sportol. A magyar férﬁak 71, a magyar
nők 76%-a sosem végez testmozgást.
Forrás: MTI, Európai Bizo�ság

Az Európai Közpon� Bank (EKB) – 54
pályázó közül – öt vállalatot választo� ki a
digitális euró felhasználói felületeinek
fejlesztéséhez. A frankfur� pénzintézet a
spanyol CaixaBankkal a harmadik
személy közvetlen bevonása nélküli (P2P)
kiﬁzetések területén hajt végre fejlesztéseket; a francia Worldline ﬁzetési szolgáltatásokra szakosodo� vállalat a P2P
kiﬁzetések oﬄine esetével foglalkozik; az
EPI (Európai Fizetési Kezdeményezés,
amely egy Európai Közpon� Bank által
támogato� ﬁzetési integrációs kezdeményezés) a ﬁzető által kezdeményeze�
POS-ﬁzetésekre szakosodik ebben a
csoportmunkában. Az olasz Nexi vállalat
a kedvezményeze� által indíto� POS-ﬁzetéseket fejlesz�, az amerikai Amazon
területe pedig az e-kereskedelmi ﬁzetések kidolgozása lesz. A digitális euró az
EKB szándéka szerint az euróbankjegyhez
hasonló funkciót töltene be, a készpénzt
egészítené ki.
Forrás: MTI

EGYRE TÖBBEN HALNAK MEG
A HŐHULLÁMOK MIATT
Az Európát sújtó rendkívüli hőhullámok mia� az
átlagosnál 16%-kal többen haltak meg az Unióban idén
júliusban – derült ki az Európai Unió sta�sz�kai hivatalának múlt pénteken közzéte� jelentéséből. Az Eurostat
adatai szerint a 2016 és 2019 közö� feljegyze� átlagos
júliusi halálozási adatokhoz képest idén júliusban 53
ezerrel többen haltak meg a tagállamokban, ami a
hőmérsékle� adatokat is ﬁgyelembe véve azt jelen�,
hogy a többlethalálozást a rendkívüli hőhullámok okozták. A COVID-19-járvány második évében, 2021 júliusában is 6%-kal haltak meg többen az átlagoshoz képest.
A legnagyobb emelkedést Spanyolországban mérték,
ahol az elmúlt 40 év legjelentősebb hőhulláma mia�, a
korábbi évek azonos hónapjához képest 36,9%-kal
többen veszíte�ék életüket. Az Eurostat-jelentés szerint
Magyarországon júliusban 4,5%-kal többen haltak meg
idén az előző évek júliusi átlagához képest.
Forrás: MTI
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Fotó: Az Európai Közpon� Bank épülete Frankfurtban, Daniel Roland – Európai Bizo�ság

Budapest&Brüsszel

SZABVÁNYOSÍTOTT VAKCINÁK
Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) azt
javasolja, hogy szabványos forgalomba hozatali engedélyt kapjon a Comirnaty és a Spikevax vakcina. A BioNTech/Pﬁzer biotechnológiai vállalat, valamint a Moderna gyógyszercég koronavírus elleni oltóanyaga jelenleg
még csak feltételes forgalomba hozatali
engedéllyel rendelkezik. Az Európai Unió
gyógyszerfelügyele� hatóságának szerepét
betöltő, amszterdami székhelyű ügynökség
azzal indokolja az átsorolást, hogy a legújabb
kísérletek és vizsgálatok megnyugtató adatokat szolgálta�ak az alkalmazásukhoz szükséges kulcsfontosságú szempontokról. Köztük
arról, hogy az oltóanyagok milyen mértékben akadályozzák meg az új �pusú koronavírus-fertőzés okozta betegség kockázatát. Az
EMA ajánlása vonatkozik a koronavírus
omikron variánsai ellen kifejleszte� vakcinára, mindkét gyártó esetében. A két engedély
közö� az a különbség, hogy míg a feltételes
forgalomba hozatali engedélyeket évente
felülvizsgálják, addig a szabványos forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek és oltóanyagok esetében nincs szükség
évenkén� megújításra.
Forrás: MTI

ÚJ BÖLCSŐDE SZEGEDEN
Uniós támogatással új, 64 férőhelyes bölcsőde épül csaknem 1,1 milliárd forintos beruházással Szegeden. Ebből 800 millió forint európai uniós támogatásból származik. Az
1544 négyzetméteres épület a tervek szerint jövő őszre készül el az újszegedi városrészben. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a fő- és melléképület köré parkosíto� játszórészeket, illetve fede� és nyito� teraszokat hoznak létre. Az új bölcsőde integrált rendszerű, sajátos nevelési igényű gyermekek elhelyezésére is szolgáló intézmény lesz majd.
Az épület fűtéshez és hűtéshez szükséges energiát hat levegő-víz hősziva�yú biztosítja,
padló- és mennyeze�űtés révén. A konyhai berendezések mind elektromosak lesznek, a
tetőre pedig napelemes rendszert telepítenek. A belső világítást LED-fényforrások biztosítják. A szegedi önkormányzat által 2017-ben indíto� bölcsődefejlesztési programban
eddig hat intézmény újult meg.
Forrás: MTI
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JOGÁLLAMISÁGI VITA
PÉNZÜGYI SZANKCIÓK?
Több hónapos intenzív egyeztetés után múlt vasárnap az Európai Bizo�ság az uniós költségvetés védelme
érdekében, a kondicionalitási rendelet alapján, azt javasolta a Tanácsnak, hogy függesszék fel a Magyarországnak járó köteleze�ségvállalások 65%-át három, a kohéziós poli�ka keretébe tartozó opera�v program esetében. A brüsszeli testület döntése 7,5 milliárd euró, körülbelül 3 ezer milliárd forint visszatartását
érin� a 2021–2027-es költségvetési keret esetében. A Környeze� és Energiahatékonysági Opera�v Program Plusz, az Integrált Közlekedésfejlesztési Opera�v Program Plusz, a Terület- és Településfejlesztési
Opera�v Program Plusz forrásai kerülnek veszélybe, ha nem sikerül a vitás kérdéseket
rendeznie a Bizo�ságnak és a magyar kormánynak.
Az EB egyhangúlag meghozo� döntését Johannes Hahn költségvetésért felelős biztos jelentette be a magyar jogállamisági mechanizmusról.
Azzal indokolta a lépést, hogy a biztosi kollégium
szerint Magyarországon rendszerszintű hiányosságok tapasztalhatók a közbeszerzések területén, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és
az ügyészségek működésében is, illetve a
korrupciót említe�e meg még problémaként. A
német uniós vezető ugyanakkor kiemelte, hogy
a magyar kormány fontos lépéseket te� már az
eljárás rendezése érdekében: 17 új törvény
meghozatalát ajánlo�a fel. Vállalta egy korrupcióellenes hatóság felállítását, a közbeszerzési
törvény módosítását, és változtato� a közszereplők vagyonbevallásán is.
A Magyarországnak járó kohéziós támogatások
harmadát érintő büntetésről a tagállamok
kormányainak kell dönteniük minősíte� többségi szavazással. (Ehhez az uniós lakosság 65%-át
képviselő, a tagországok 55%-át kitevő miniszterek voksára van szükség.) A Bizo�ság ugyanakkor azt javasolja, hogy a tárcavezetők november
19-ig várjanak a határoza�al, mert addig érdemi
változásokat fogadhat el a magyar kormány,
amely addig részletesen tájékoztatja az előrelépésről a EB-t.

A brüsszeli bejelentés után Navracsics Tibor, az
uniós források felhasználásáért felelős tárca
nélküli miniszter azt közölte: „A kormánynak esze
ágában sincs nem teljesíteni a saját maga által
tett vállalásokat, így nem lesznek pénzügyi szankciók”. A miniszter szerint lezárultak a kondicionalitási eljárás tárgyalásai az EB-vel, amely elfogadta
a magyar kormány an�korrupciós vállalásait. A
Bizo�ságnak már csak azzal kapcsolatban vannak
kételyei, hogy ezeket meg is valósítja-e a magyar
kormány, de teljesen biztos, hogy ezeket meg
fogja valósítani – te�e hozzá Navracsics, aki kitért
arra is, hogy ezeknek köszönhetően nem lesz
szükség a tanácsi döntésre a támogatások folyósításával vagy felfüggesztésével kapcsolatban.
A kormány hé�őn és pénteken nyújto�a be az
Országgyűlésnek a feltételességi eljáráshoz
kapcsolódó törvénymódosítások két csomagját.
Ezek szerint lehetővé tennék az Európai Csalás
Elleni Hivatal (OLAF) ellenőreinek, hogy a pénzügyőrökkel együ� zavartalanul végezhessenek
helyszíni vizsgálatokat, és hozzáférhessenek a
szükséges iratokhoz, adathordozókhoz; illetve
szigorítanának a közfeladatot ellátó közérdekű
vagyonkezelő alapítványoknál a közbeszerzések,
valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó
szabályokon is.
Forrás: Európai Bizo�ság
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Fotó: Navracsics Tibor és Johannes Hahn Brüsszelben szerdán, Bogdan Hoyaux – Európai Bizo�ság
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JAVASLAT AZ EURÓPAI MÉDIASZABADSÁGRÓL
Új szabályokat, rendeletet javasol a Bizo�ság az
európai médiapluralizmus és -függetlenség
védelme érdekében. A múlt pénteken előterjeszte� indítvánnyal a brüsszeli testület új
szabályrendszert szeretne alkotni, hogy – megfogalmazása szerint – biztosítsa egy „politikai
beavatkozástól vagy megﬁgyeléstől mentes,
stabil ﬁnanszírozású médiaágazat” működését
határokon átnyúlóan az EU belső piacán. Věra
Jourová, az értékekért és az átláthatóságért
felelős alelnök elsősorban nagyobb pártatlanságot vár az új javaslat megvalósításától: „Az
elmúlt években a médiára gyakorolt nyomás
különböző formáit tapasztaltuk. Legfőbb ideje
cselekedni. Egyértelmű elveket kell kialakítanunk: munkája miatt egyetlen újságíró sem
válhat megﬁgyelés céltáblájává; és egyetlen
közmédia-orgánum sem szolgálhat propagandamédiaként.” – fogalmazo� a cseh biztos.
A rendelet a tervek szerint a szerkesztői függetlenség védelme érdekében előírná a tagállamok
számára, hogy tartsák �szteletben a médiaszolgáltatók tényleges szerkesztői szabadságát, és
javítsák az újságírói források védelmét; a szolgáltatók pedig nem �tkolhatják, kik a tulajdonosaik; valamint �ltanák a kémprogramok használatát a médiával, az újságírókkal és családjaikkal
szemben. A Bizo�ság azt szeretné, hogy ahol
létezik közszolgála� média, o� a vezetőjét és
irányító testületét átlátható, nyílt és megkülönböztetésmentes módon nevezzék ki. A közszolgála� médiaszolgáltatóknak pedig pártatlanul,
közfeladatuknak megfelelően kell teret

adniuk a különféle információknak és véleményeknek. A médiaszabadságról szóló uniós
törvény megkövetelné továbbá, hogy a sajtótermékekben megjelenő állami hirdetéseket átlátható módon megkülönböztetésmentesen osszák
szét az egyes orgánumok közö�.
Az EB, mint a médiaszabadság európai őre, javasolja egy új, független Médiaszolgáltatásokat
Felügyelő Európai Testület létrehozását, amely az
egyes nemze� médiahatóságok képviselőiből
állna. Azt a szerepet szánja neki a Bizo�ság, hogy
mozdítsa elő az uniós médiajogi keret hatékony és
következetes alkalmazását, dolgozzon ki iránymutatásokat a sajtó szabályozására. A létrehozandó
testület emelle� véleményt adhat ki a médiapiacokat és az ágaza� koncentrációkat érintő nemze� intézkedésekről és döntésekről is. Thierry
Breton, a belső piacért felelős biztos szerint a
médiavállalatok működését olyan nehézségek
fenyege�k, mint a bevételek csökkenése. „Az új
európai felügyeleti szerv előmozdítja a médiaszabadságra vonatkozó új szabályok hatékony alkalmazását, és át fogja világítani a médiakoncentrációkat, hogy azok ne akadályozzák a pluralizmust” – te�e hozzá a francia uniós vezető.
A javaslat bemutatása után az Európai Parlament
és a tagállamok rendes jogalkotási eljárás keretében megvitatják a Bizo�ság rendeletjavaslatát.
Elfogadása esetén a rendeletet az Európai Unió
egészében alkalmazni kell.
Forrás: Európai Bizo�ság
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Fotó: Vezérlő szoba a Berlaymont-ban, Christophe Licoppe – Európai Bizo�ság

BÖLCSŐDE A BAKONY SZÍVÉBEN

A Bakony erdeivel körülölelt, 1800 lélekszámú Dudar község Zirctől mindössze 7
kilométerre található. A településen számos infrastruktúrafejlesztést hajtottak végre az elmúlt év�zedben. „Dudar összes intézményét, épületét felújítottuk, korszerűsödött az úthálózata, játszóteret, pihenőparkot tudtunk
kialakítani. A településkép nagymértékű javulása azt eredményezte, hogy
számos kisgyermekes család választja otthonának a települést” – kezdte
az elmúlt évek munkáinak bemutatását beszélgetésünk elején Tóth Edina
Ki�, a Veszprém megyei község polgármestere. Dudar egy 3 csoportos
óvodával, egy 8 osztályos általános iskolával, művelődési házzal, egészségházzal, egy három településre főző melegkonyhával, és 2018 óta már
egy új bölcsődével is büszkélkedhet.
Az intézmény létrejö�ét a növekvő igényen kívül a TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívás segíte�e. „Az önkormányzat,
megvizsgálva a születések számát, kezdeményezte egy bölcsőde létrehozását. Ennek
hírére, a szülők jelezték, hogy a gyermekük kétéves kora után, elsősorban anyagi okokra
hivatkozva, visszamennének dolgozni, és támogatják a bölcsőde létrehozásának ötletét. Ezt a
szükségletet kielégítve – és munkahelyteremtésben reménykedve – vágtunk bele a bölcsődeprojektbe. Szerencsénkre, épp akkor írták ki a bölcsődeépítési felhívásokat, amelyre sikeresen
pályáztunk és elnyertük a támogatást” – mondta a kezdetekkel kapcsolatban a település vezetője.
A lakosság megőrzését is segítő fejlesztés révén négy éve megnyito� minibölcsődében két
csoport működik. Befogadóképessége 15 fő, akikről 5 munkavállaló gondoskodik. A 130 négyzetméteres intézményt gyakorla�lag hozzáépíte�ék a már meglévő óvodához. „2018 szeptembere
óta szinte végig teljes kihasználtsággal működik, bizonyos időszakokban várólista is keletkezett.
Sőt, néhány gyermeket más falukból hoznak ide a bölcsődébe, akik később az itteni óvodába,
majd iskolába járnak” – jegyezte meg a polgármester. A pályázat során sikerült minden célkitűzést megvalósítaniuk, a kivitelezést rendben be tudták fejezni, noha a működési engedély és a
használatba vételi eljárás lezárása az előzetes számításokhoz képest csak később történt meg.
Viszont ennél is nagyobb gondot okozo�, hogy már a projekt ala� jelentősen megdrágultak az
építőanyagok. Ennek áthidalására kiegészítő támogatást kapo� a pályázat, illetve az
5

Nemze� Programok Igazgatóság

önkormányzat a saját költségvetéséből is forrást
biztosíto� a bölcsőde megépítésére. „Nehézséget
jelentett az építőipari árak drasztikus emelkedése,
valamint az engedélyeztetés folyamata, de szerencsére végül minden megoldódott. A COVID-járvány
nem befolyásolta a megvalósítást. Viszont a
2020-2021-es év végrehajtását nehezítette a gyermekek, szülők és munkavállalók megbetegedése.
Sok volt a hiányzás, a leállás, az ellátási probléma,
de mára helyreállt minden, reméljük, ezeken a
nehézségeken túl vagyunk” – beszélt a problémákról Tóth Edina Ki�.

aki elmondta, hogy most, a fenntartási időszakban
évente kell készíteniük jelentést a pályáza�al
kapcsolatosan. De emelle� Dudar vezetésének
más hosszú távú célkitűzései is vannak, amelyek
„főként turisztikai és szabadidős elképzelésekre
épülnek, illetve a munkahelyteremtés területén
tervez beruházni az önkormányzat” – beszélt
röviden a tervekről Tóth Edina Ki�.

Dudar vezetése már a tervezési szakaszban, a Terület- és Településfejlesztési Opera�v Program pályázatai során kapcsolatba került Társaságunkkal. „A
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
volt a kiindulópontja az önkormányzatokkal való
közvetlen, jól működő kapcsolataimnak, amelyet
mindig a bizalom és támogató együttműködés
jellemzett. A régiós fejlesztési politikai intézményrendszer átalakítását követően a Veszprém megyei
fejlesztési miniszteri biztos tanácsadójaként, kollégámmal a megye 217 településének vezetőivel
közösen mértük fel és határoztuk meg azokat az
irányokat, amelyeket a települések az elmúlt években sikeresen valósítottak meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatai keretében. Dudar polgármesterével ekkor kezdődött a
kölcsönös együttműködés” – mondta a közös
munka kezdetéről Háhn Péter tanácsadó, aki 2007
óta foglalkozik terüle�ejlesztéssel.

„A településsel folytatott
folyamatos egyeztetések és
igényfelmérés révén sikerült
lefektetni azokat az irányokat, amelyek a helyi önkormányzati
fejlesztéseket
hosszú távon meghatározta. A
projektekkel való folyamatos
kapcsolattartással és információátadással sikerült
támogatni a település fejlesztési elképzeléseit.
Dudar egyértelműen a község vezetésének és a
képviselő testületnek egyöntetű, határozott fejlesztési elképzelésinek, valamint a megfelelő projektmenedzsmentnek köszönhetően tudta elnyerni a
támogatást. A pályázatírás minden esetben a
fejlesztési cél meghatározásával kezdődik és előny,
ha a pályázati dokumentációból egyértelműen
meghatározhatók a célok. A megfelelő szakmai
háttér, valamint a megvalósításhoz szükséges
pénzügyi vagy humán erőforrás tudja biztosítani a
sikeres projektet. A településen a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt, emiatt jelentős
az igény a 3 éven aluli gyermekek bölcsődei ellátásra. A projekt ﬁzikai befejezésével létrejött egy új,
összesen 15 férőhelyes minibölcsőde.”

A gondosan előkészíte� elképzelés nyomán megvalósult pályázat eredményét örömmel fogadták
az o� élők: „Nagyon szeretik a bölcsődénket, azóta
is továbbfejlesztjük az udvart, a játékokat, a pihenőteraszt. Sok pozitív visszajelzést kapunk a
szülőktől és a lakosság elismeri a munkánkat ezen
a téren” – büszkélkede� a település első embere,

Fotók: Dudar

Háhn Péter, tanácsadó, Veszprém
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CB BASKET A TO Z
KOSÁRLABDA HATÁROK NÉLKÜL

A sport összeköt minket teljesen mindegy, hogy hova valósiak vagyunk, és
milyen há�érrel rendelkezünk. Rengeteg szerepet tölthet be, képességtől és
igénytől függően lehetünk szurkolók, játékosok, bírók, edzők, szervezők és így
tovább. Ez a tevékenység, legyen szó bármilyen csapatsportágról, különleges
köteléket hoz létre a rivális csapatok közö� is, hiszen megvan a közös pont: a
sport és a verseny szeretete. E he� rovatunkban a CB Basket A to Z projektet
ismertetjük, amelynek középpontjában a kosárlabda szerepelt. Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében, az Európai Unió társﬁnanszírozásával megvalósult projekt nagy
sikerrel és kiváló tapasztalok gyűjtésével zárult, 2022. május 31-én. A vezető
partner, a Hódmezővásárhelyi Kosársuli SE alelnöke, Martonosi János
segíte� nekünk jobban megismerni az erede� elképzelésüket és oszto�a
meg élményeit.
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Nemzetközi terület
A projekt kedvezményeze�jei a Hódmezővásárhelyi
Kosársuli és a szabadkai Spartak I�úsági Kosárlabda
Klub volt, akikkel már nem először működtek együ�. A

partnerek ezú�al is egymást segítve oszto�ák meg
tapasztalataikat, biztosíto�ak helyszín és erőforrást a
programok megszervezésére. A projekt fő célja a határ
men� régióban élő ﬁatalok, a 10-18 évesek együ�működésének elősegítése közös sport- és szabadidős
tevékenységek, rendezvények szervezésével. Ezáltal
szere�ék volna előmozdítani a régiók közö� kapcsolatok és partnerség fejlesztését, egyú�al népszerűsíteni is
a határ men� térséget. A projekt elsődleges célcsoportja mindkét országban a junior sportolók voltak, akik
közvetlenül ve�ek részt a projek�evékenységekben és
-eseményeken. A ﬁatal játékosokon kívül a tudásbázis
célcsoportja a sportszakértők, edzők, testnevelő tanárok, oktatók és sportmenedzserek voltak Magyarországról és Szerbiából.
A projekterületen nagy múltja van a sportnak, különösen is fontos szerepet tölt be a kosárlabda irán� szeretet
– mesélte Martonosi János. „A korábbi határon
átnyúló projektjeink már bizonyították, hogy a
sport, ezen belül is a kosárlabda közös nyelvet
jelent a határ mindkét oldalán, így egy akadályt
legyőzve, hatékony sport- és baráti kapcsolatokat
építhet a két szervezet, de leginkább a projekt
célcsoportjainak tagjai. Mindkét térségben nagy
hagyománya van ennek a sportágnak: Hódmezővásárhelyen több mint 70 éve honosították meg ezt
a gyönyörű sportot, több válogatott játékost is

adva Magyarországnak. Egyesületünk pedig az
első hazai utánpótlás kosárlabda-egyesület. De
hasonló tradíciókkal rendelkezik partnerünk, a
szabadkai Spartak Ifjúsági Kosárlabda Klub is.”
A partnerek többféle tevekénységet végeztek a 15
hónapos projekt során, hogy biztosítsák a tudáscserét
és a jövő játékosainak fejlődését. A résztvevők sportegészségügyi felmérésein kívül elsősorban kosárlabda-bajnokságokat rendeztek a célcsoport számára
mindkét országban. Ezen felül szemináriumokat
szerveztek, hogy biztosítsák az edzők és a testnevelők
továbbképzési lehetőségét. A hódmezővásárhelyi edzőszeminárium gyakorla� bemutató résszel segíte�e a
szerb és magyar edzők szakmai munkáját. A ﬁatalok
közös edzőtáborokon, edzőmeccseken vehe�ek részt a
többi közö� Hódmezővásárhelyen is. Egy kulturális és
gasztronómiai programokkal fűszereze� közös nyaralásra is elvi�ék a ﬁatalokat, ezzel erősítve a két város
vonzáskörzetében élő emberek szorosabb kapcsolatát.
A vakáció a magyar oldalon valósult meg, a résztvevők
betekinthe�ek Hódmezővásárhely történelmébe és
helyi sajátosságaiba. Persze az edzések és ezdőmeccsek
sem maradtak el, így egyaránt ak�van és jó hangulat8
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ban tölthe�ék el az időt a ﬁatalok és a felnő�ek. A
projekt időtartama ala� több családi streetball
napot is tarto�ak Hódmezővásárhelyen, amelyen
bárki ingyenesen vehete� részt. A mérkőzések
végén a nyertesek oklevelet kaptak és egyéb nyereményekben részesültek. Ehhez hasonló streetballrendezvényeket Szerbiában is szerveztek a sportot
szeretők nagy örömére.
Az összefogásnak köszönhetően nemcsak a kosárlabda irán� érdeklődés erősödö�, hanem a térség
turizmusára is hatással voltak a valóra válto� programok. „Tavaly nyáron, a közös edzőtáborozáskor
tartottunk edzőmeccseket is. Ekkor az egyik 14 éves
vásárhelyi kosarasunk azt mondta, hogy ő imádja a
kosárlabdát, de számára az a legnagyobb dolog,
hogy életében először külföldre mehet, mert egyébként nem tehetné ezt meg. Azt hiszem már csak
miatta is megérte a sportprogramok mellett turisztikai programokat is szervezni a CB Basket A to Z
projektben” – mondta Martonosi János.
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Mivel a pandémia ala� valósult meg a projekt, több
erede� tervet is módosítani kelle�. Viszont sajnos a
világjárvány keserű, maradandó nyomot is hagyo� a
klub életében. „A koronavírus nem könnyítette meg a
dolgunkat, a rendezvényeket emiatt, illetve a tanév
változása miatt is több alkalommal új időpontra kellett
tenni. A Hódmezővásárhelyi Kosársulinál ráadásul a
járvány egy tragikus eseményt okozott: a betegségben
hunyt el egyesületünk alapítója és elnöke, dr. Elek
András. Ezután egy teljesen új vezetés vette át a klubot
és a projektet is” – idézte fel a fájdalmas emlékeket
Martonosi János, aki külön kitért arra, hogy mekkora
segítséget nyújto�ak a Széchenyi Programiroda munkatársai, főleg egy ilyen megterhelő és szomorú
esemény után. „Ők legalább annyira a csapatunk részeivé váltak, mint mi, hiszen az ő iránymutatásaik, segítőkészségük és a nekünk átadott tájékoztató anyagok
nélkül most nem egy sikeres projektről beszélgetnénk.”
Mivel ennek a sportnak elég szerteágazó a rajongóközönsége, ezért a partnerek mindenkire gondoltak a programok szervezésekor.

Nemzetközi terület
Idén áprilisban Hódmezővásárhelyen tarto�ak egy
kétnyelvű konferenciát, amelynek elsődleges célja
az volt, hogy felhívják a ﬁgyelmet a fogyatékossággal élők nehéz helyzetére. Az Egyenlő Esélyek
Napja elnevezésű rendezvényen a résztvevők
mo�vációs előadásokat hallgatha�ak meg, és
megismerkedhe�ek a pécsi kerekesszékes kosárlabdacsapa�al is.

A kosárlabda szeretete, a határon átnyúló összefogás és tudáscsere melle� a ﬁatalok építő jellegű
támogatása az, ami egy hosszútávú erős köteléket
hoz létre a mostani játékosok, illetve a felnő�ek
közö�. Az ak�v életmód és a befogadó környezet
volt ennek a kezdeményezésnek az esszenciája,
amit a partnerek minden program megszervezésénél szem elő� tarto�ak.

A sportolók bemutatóval is készültek, a vállalkozószelleműek pedig kipróbálha�ák a kerekesszékes
kosárlabdát, amit egy közös játék keretein belül
valósíto�ak meg. Ez kiváló lehetőséget ado� a
ﬁatal játékosok érzékenyítésére és empá�a fejlesztésére. Alelnök úr szerint a programnak egy másik
nagy eredménye az volt, hogy a résztvevő ﬁatalok
az esemény végén kérés nélkül, maguktól segítettek a fogyatékkal élő sportolóknak a buszhoz vinni
a felszereléseiket, mondhatni, hogy még egy határt
sikerült ezzel lebontani a program segítségével.

Mindez egy sikeres együ�működés nagyszerű
példája, amely egy évek óta tartó partnerségen
alapszik. „Az egyesület vezetői és szakemberei
folyamatosan a legmagasabb szinten dolgoztak
együtt velünk, hogy minden magas színvonalon
valósulhasson meg. Biztos vagyok benne, hogy a
közös munka és gondolkodás a projektet követően
sem áll le. Hálásak vagyunk, hogy ismét együtt és
egymásért dolgozhattunk” – mondta az alelnök.
Az ak�v életmódot népszerűsítő projekt remélhetőleg hozzájárul ahhoz is, hogy a programterületen
élők ak�vabb hétköznapokat éljenek és rendszeresen sportoljanak.

„Számunkra az a legnagyobb siker, hogy minden
eseményen elégedett ﬁatal kosarasokkal találkozhattunk, akik új ismeretekkel, barátságokkal
gazdagodtak. Egyértelműen látjuk szakembereinken is, hogy mind mentalitásban, mind szakmai
téren próbálnak felzárkózni a nálunk jóval előrébb
tartó szerb kosárlabdához” – jegyezte meg a Kosársuli alelnöke.

További információk:
h�ps://www.facebook.com/CBBASKETATOZ/about/
Fotók: CB Basket A to Z, Unsplash
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