PROJEKT ADATLAP

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hirdette meg a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark
Programot. Csemő község - lakosságszáma alapján - kettő sportpark (1.helyszín: zöldhalmi Tájház
környezete, 2.helyszín: csemői Sportcentrum területe) létesítésére pályázott.

A pályázatot jóval a határidő lejárta előtt benyújtottuk. Hiánypótlást nem kaptunk. A pályázatot
kezelő Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. honlapjának
tájékoztatása szerint jelenleg a beérkezett kérelmek feldolgozása zajlik, a kérelmek elbírálásának
menetrendjéről a későbbiekben adnak tájékoztatást - döntésre várunk!

A sportlétesítmények megvalósításával elérni kívánt célok
A különböző felmérések szerint a magyar emberek kívánságai között az egészség az elsők között van,
tehát szeretnének egészségesek lenni, de nem nagyon tesznek érte. Ezért minden egészségfejlesztési
koncepció alapjául kell elfogadnunk az egészség érték voltának következetes propagálását!
Az egészség értékóvó szemléletét az óvodák, az egészséges életmódot és annak értékóvó voltát pedig
az iskolák erősíthetik.
A sportban rejlő pozitív tényezők egymást erősítő hatása révén érezhetően javítható az egyén és a
társadalom életminősége. Fontos a tanulás, a kulturálódás és a sport összekapcsolása.
A sportos életmód érdekében csak az lehet a célunk, hogy javítsuk a csemőiek életminőségét, hogy
hozzájáruljunk a közösségi, családi kapcsolatok erősítéséhez, hogy növeljük településünk
produktivitását, és az esélyegyenlőség csökkentésével hozzájáruljunk a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok integrációjához.
A telepítés fizikai helyszíneinek rövid bemutatása
Csemő község - lakosságszáma alapján - két sportpark kialakítására pályázhatott.
1. helyszín: A zöldhalmi területrészen több, mint 2.500 ember él, több, mint a település
belterületén, a központi részen. Az ott élők számára is közérzetet javító szolgáltatásokat
szeretnénk biztosítani. Ezért készült el az idén Zöldhalom másik felében a játszótér. A Tájház
épületének környezete egy gondozott, füvesített és parkosított terület. Az önkormányzat szándéka
szerint a Tájházat és környezetét az ifjúság számára kívánjuk egy közösségi területté kialakítani.
A 2017-es évben a zöldhalmi Tájház udvarán egy 200 m2 nagyságú fedett szalétli készül, amely
báloknak, családi összejöveteleknek (akár DISCO-nak) is helyszínéül szolgálhat. Ehhez
szervesen tud kapcsolódni a sportpark is.
2. helyszín: 2014. évben átadásra került a település sportcentruma, ahol egy kisméretű műfüves
pálya, egy gumiborítású kosárlabdapálya (mindkettő villanyvilágítással) és a kiszolgáló
épületben egy szabadidős szoba is kialakításra került, ahol állandóan rendelkezésre áll egy
felállított pingpongasztal és több sakk-asztal is. 2015-ben a sportcentrumot - önerőből - tovább
fejlesztettük, új, homokos röplabdapálya épült szintén villanyvilágítással. Ez a pálya jelenleg, a
téli időszakban korcsolyapályaként funkcionál. Ezen kívül fedett lelátót és eredményjelző
berendezéseket kapott a műfüves és a kosár pálya is. A centrum területe kerített, kitűnő helyszíne
lehet a sportparknak is.

A sportparkok kapcsolódási lehetőségei a település sportélethez
A szabadidősport nem eredményorientált, főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő
hasznos eltöltéseként, folyamatosan végzett sporttevékenység, testedzés.
Az egészségmegőrzésben meghatározó szerepet tölthet be, mely a munkaképesség megtartásán és
javításán kívül az önmegvalósítás, a szórakozás, a közösségi tevékenység egyik fontos eszköze. Az új
funkciók növelhetik a tömegsport népszerűségét és színesítheti, kiegészítheti a helyszíneken szervedzett
egyéb programjainkat.
A tájházat, ahogy a sportcentrumot is az önkormányzat tartja fent, gondozza és kezeli - egész évben
nyitva tart. A sportpályák nagy kihasználtsággal működnek, hetente két nap van edzésük a
labdarúgóknak, az iskoláskorú gyermekekkel szakedző foglalkozik. A településen nagyon jelentős
létszámú gyermek sportol szabadidejében és a versenyeken való eredményes részvétel lehet az egyik
legfontosabb mozgató rúgója a tömegsportnak.

