Sátoraljaújhely Város
Önkormányzata
Sportfejlesztési koncepciója

Készült: Sátoraljaújhely, 2016. június 22.
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Sátoraljaújhely Város Önkormányzata elfogadta 18/2016.(VI.22.) önkormányzati
rendeletét a sportról, mely elismeri a sport kiemelkedő szerepét Sátoraljaújhely
lakosságának testi-lelki egészségmegőrzésében az egészséges életmódra
nevelésben, a közösségi szellem kialakításában és erősítésében.
Szükséges azonban a rendeletben foglaltak mellett bemutatni azon lehetőségeket,
irányokat, melyek mentén a rendeletben foglaltakat el tudja a város érni és
tovább tudja fejleszteni azokat.
1. Helyzetértékelés

Önkormányzatunk sportcélú létesítményei a következők: Városi Uszoda, Városi
Sportcsarnok, Műfüves labdarugó pálya, Dohány úti sportpálya, Pázsit úti
sportpálya, műjégkorcsolya pálya, sípályák.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a létesítmények egy része
folyamatos fejlesztés alatt, jó állapotban van. Van azonban néhány olyan terület,
mely beavatkozást igényel. A létesítmények tulajdonjoga továbbra is
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatáé, azonban néhány létesítménynél
megváltozott a fenntartó. A sportfejlesztési koncepciónak erre is tekintettel kell
lenni.
1.1. Városi Uszoda
Üzemeltető: Klebersberg Intézményfenntartó Központ

Az uszoda 2002-ben készült el, azóta folyamatosan működik. Az elmúlt
időszakban megtörtént a fűtőmű fejlesztése. A létesítmény kihasználtsága
jónak mondható. Itt működik a Zempléni Vízilabda Klub, valamint az iskola
diákjai térítésmentesen használhatják tanóra keretében. Az iskola torna
tanárai az úszás oktatást is elvégzik. A Zempléni Vízilabda Klub sikeres
TAO pályázatának köszönhetően sikerült lecserélni a sátorfedést, mely
magasabb műszaki tartalommal, beépített világítással valósult meg. A
Városellátó Szervezet a tervezett apróbb és nagyobb felújításokkal,
karbantartásokkal igyekszik megfelelő állapotban tartani a létesítményt.

1.2. Városi Sportcsarnok

Üzemeltető: Klebersberg Intézményfenntartó Központ

A Városi Sportcsarnok 2001-ben épült. Helyt ad a város iskoláinak
testnevelési órák bonyolítására a tanórák keretén belül. Számos egyesület
felkészülését segíti az intézmény. A délutáni-esti időszakban fizető
vendégek használják kispályás labdarúgás, tenisz, stb. sportágak
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gyakorlására. Az őszi téli időszakban kispályás labdarúgó bajnokságok
zajlanak a létesítményben. Mindezek mellett számos rendezvény
helyszínéül is szolgál pl.: sportversenyek, iskolai bál, motorkiállítás,
állásbörze, koncertek. Az elmúlt évek legnagyobb fejlesztése a sportpadló
felújítása volt. A fenntartóval közösen sikerült a tetőjavítást elvégezni. A
Városellátó Szervezet az uszodához hasonlóan a soros karbantartások
elvégzésével tartja műszakilag megfelelő állapotban a létesítményt.

1.3. Kis méretű műfüves labdarugó pálya
Üzemeltető: Városellátó Szervezet

A létesítmény helyi vállalkozók, adományozók támogatásával épült. Célja a
labdarúgó utánpótlás nevelés segítése, valamint a focit kedvelő baráti
társaságok részére a sportolás helyszínének biztosítása. Az edzések mellett
labdarúgó tornák lebonyolítására is alkalmas.

1.4. Dohány úti sportpálya

Üzemeltető: Városellátó Szervezet

A Dohány úti sportpálya a város legrégebbi sporttelepe. Egy szabványos
400m-es futópálya két távolugró pálya, valamint egy súlylökő pálya
található rajta. A futópálya közepe egykor egy szabványos labdarugó pályát
is tartalmazott, ma azonban csupán egy füves terület. Az ingatlanon egy
gondnok lakás és egy öltöző épület is található. A futópálya állapota
megfelelőnek mondható, a többi rész azonban erősen leromlott.
Önkormányzatunk 2005-ben pályatervet írt ki a hasznosításra, mely
rendelkezésre áll. Anyagi forrás hiánya miatt azonban nem valósulhatott
meg a fejlesztés.

1.5. Pázsit úti sportpálya

Üzemeltető: Városellátó Szervezet

A Pázsit úti sportpályán egy öltözőépület, egy szabványos füves, valamint
egy műfüves labdarugó pálya található. Az öltöző épület és a lelátó teljesen
új, jó állapotú. Ez a sportpálya kiemelt Bozsik alközpont. Itt zajlanak a
Bozsik tornák és a Bozsik Program válogatott mérkőzései. Az egyéb
utánpótlás csapatok edzései, valamint egyéb egyesületek edzéseinek,
tornáinak is helyet ad a pálya.
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1.6. Műjégkorcsolya pálya, sípályák, falmászó központ
A műjégpálya, a sípályák és a falmászó központ a Zemplén Kalandpark
intézményén belül működnek. A szabadidős tevékenység mellett egyre
nagyobb szerepet kap a versenysport mindegyik szakág tekintetében. A
sízők évről évre jól szerepelnek a hazai szervezésű versenyeken. A
jégkorong és a műjégkorcsolya kialakulóban van, de a létesítményekkel
együtt fejlődni kell a sportágaknak is. A sípályák állapota kielégítő, de a
beléptető rendszer felújítása szükséges.
A svájci program keretében épült falmászó központ 450 m2 felületen
biztosít a mászás szerelmesei részére aktív sportolási lehetőséget. A
mászófelületek között található nagyfogású és negatív falak, külső mászó
falak, úgynevezett boulder falak illetve egy nemzetközi versenyek
megtartására alkalmas rekord fal.
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2. Sportegyesületek
Önkormányzatunk a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően költségvetési
forrásból támogatja a városban működő sportegyesületeket. Az egyesületek
számos alkalommal bizonyítottak térségi, országos, esetenként nemzetközi
megmérettetéseken.
2.1. Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre Sportegyesület

Az STK 5 szakosztályában közel 150-en sportolnak, ezen sportolók
többsége leigazolt versenyző, túlnyomó részük 18 év alatti. Ez város
legnépesebb sportegyesülete. Szakosztályai: labdarúgás, kosárlabda,
asztalitenisz, sí, BMX. A felnőtt labdarúgó csapat Megyei I. osztályban
játszott, de a 2016 tavaszi szezonjában nem tudta vállalni a szereplést, így
jelenleg felnőtt csapat nélküli a szakosztály. A kosárlabda csapat Megyei
osztályban, az asztalitenisz csapat a megyei „A” és megyei „B”
osztályokban játszik. A sí szakosztály rendszeres résztvevője a
diákolimpia, a magyar bajnokság, valamint a magyar kupa versenyeknek.
Csapat illetve egyéni versenyszámokban rendszeresen dobogós, vagy
pontszerző helyeket érnek el. A BMX szakosztály tagjai számos
világbajnokot, országos bajnokot tudhatnak soraikban.

2.2. Sátoraljaújhely Kyokushin Karate SE

Az egyesület sportoló tagjainak száma 65-70 fő, leigazolt versenyzőik
száma 19-20 fő. A sportolók közül 40-en 18 év alattiak. Az egyesület
versenyzői nagyon szép sikereket értek el az elmúlt években. Országos
bajnoki helyezéseken túl Európa bajnok ezüstéremig jutottak. 2016-ban
korosztályos világkupán aranyérmet és számos nemzetközi tornán szintén
aranyérmeket szereztek. Az egyesület vezetője a Magyar Karate Válogatott
edzője. Számos alkalommal rendeztek országos versenyeket, a Zemplén
Kupa az év elején az ország egyik legnépszerűbb és egyben az egyik
legkedveltebb versenye.

2.3. Sátoraljaújhelyi Előre SE

Az egyesület a birkózás kedvelőit tudhatja soraiban. Mind csapat, mind
egyéni korosztályos versenyeken dobogós helyezéseket érnek el. A senior
versenyzőik számos nemzetközi megmérettetésről tértek haza éremmel.

2.4. Zempléni Vízilabda Klub

Az egyesület 2005-ben alakult. Célja a két zempléni város Sárospatak és
Sátoraljaújhely vízilabdával szimpatizáló gyermekeinek, fiataljainak a
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felkeresése volt. A klub működése óta számos alkalommal szerezte meg a
megye bajnoki címet különböző korosztályokban. A klub segítségével
sikerült beszerezni egy új sátorfedést a Városi Uszodára.

2.5. Kazinczy DSE

A Kazinczy Ferenc Általános Iskolában működő sportegyesület szervezi az
iskola speciális sportéletét. Labdarúgás, kézilabda, atlétika, illetve
jégkorong szerepel a sportágai között. Az iskola sporttagozatának a
segítése mellett számos versenyt, szabadidős kikapcsolódást szervez a
gyerekeknek.
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3. Szabadidős, tömegsport rendezvények
Városunk számos tömegsport rendezvénynek ad helyet. Ezek közül a
legnépszerűbb a Kossuth staféta, melyet Sárospatakkal közösen
rendezünk 1990-től. Minden éven több száz versenyző teljesíti a
Sárospatak és Sátoraljaújhely közötti 12 km-es távot mind csapat, mind
pedig egyéni versenyszámban.
Új kezdeményezés volt a Hegyre futó verseny, mely 2010-ben rajtolt el
első alkalommal. A táv csupán 3 km, de a szintemelkedés meghaladja a
200 m-t, így igazán nagy kihívásnak mondható. 2015-től a rövid (3 km) és
a középtáv (10 km) mellett már félmaratoni versenyt is rendeznek.
Az általános, valamint a középiskolák saját szervezésében triatlon
versenyt, 24 órás labdarúgást, iskolai bajnokságok lebonyolítását
szervezik minden évben.
A Diáksport Egyesület évek óta rendezi a diákolimpiai versenyeket, és az
1956 m-es úszást nemzeti ünnepünk tiszteletére.
2015-ben első alkalommal került sor a Zemplén Kalandpark Újhely
Maraton elnevezésű hegyikerékpár versenyre.
Helyi sportolók számos kisebb nagyobb rendezvénnyel, rendszeres közös
sportolási lehetőségekkel járulnak hozzá a város sportéletéhez pl.:
Mikulás futás, hétvégi közös futó alkalmak, túrák.
Széphalomból indulva, a járás településeit érintő kerékpáros eseményt
szervez a Hegyközi Területfejlesztési Szövetség.
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4. Sportlétesítmények fejlesztési elképzelései:
4.1. Városi Uszoda
A Városi Uszoda fix befedése szükséges. A jelenlegi túlnyomással működő
vászon fedést célszerű volna szilárd tetőszerkezetre cserélni oly módon,
hogy az épület oldala teljesen nyitható legyen, így nyáron az uszoda
továbbra is strandfürdőként funkcionálhat. A befedéshez a tervek
elkészültek. Célszerű volna pályázati forrást találni a fejlesztés
elvégzéséhez. Szükséges a vízgépház és a kazánház vízzáró szigetelésének
megújítása, mert az elmúlt év árvizei betörtek az épület alagsorába. Felül
kell vizsgálni az uszoda fűtési rendszerét. A teljes létesítményt, vagy annak
egy részét célszerű volna a helyi távhő rendszerre kötni. Egy ilyen
beavatkozással a medencetér fűtése és a víz fűtése is hatékonyabban lenne
megoldható. Az ehhez szükséges anyagi források előteremtése pályázati
úton, vagy saját forrás terhére történhet meg.

4.2. Városi Sportcsarnok

A Sportcsarnok lehetséges fejlesztése az Északi oldalon a lelátó kiépítése,
melyre az épület szerkezete alkalmas. Meg kell vizsgálni a tetőszerkezeten
napkollektorok, illetve napelemek elhelyezésének lehetőségét, melyek
mind a használati melegvíz, mind pedig a villamos energia felhasználás
kapcsán jelentős megtakarításokat eredményezhetnek.

4.3. Kis méretű műfüves labdarugó pálya

A pálya kihasználtsága magas volt az elmúlt években és ez meglátszik a
pálya állapotán. Szükséges lenne a műfű borítás és a granulátum cseréje is.
Kis léptékű fejlesztés lehet 2 db új lámpatest felszerelése a pálya
középvonalában, valamint a palánkkal való körbeépítés.

4.4. Dohány úti sportpálya

A Dohány úti sportpálya, mivel a város legrégebbi sporttelepe, jelentős
felújításra szorul. Megtörtént a 2005-ben elkészült fejlesztési koncepció
felülvizsgálata. Ez alapján a 2010-2020-as pályázati időszakra elkészült egy
terv, mely tartalmazza a futópálya teljes felújítását, rekortánnal való
burkolását. Új öltöző és szociális blokk épülne, valamint helyet kapna egy
nagy méretű játszótér, szabadtéri kondipark és több multifunkciós pálya
létesülne.
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4.5. Pázsit úti sportpálya
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően a sportpálya jó állapotú. A
kerítés felújítását kell elvégezni, illetve folyamatos karbantartással a
meglévő állapotot kell fenntartani.

4.6. Városi Jégcsarnok, sípályák, falmászó központ

A műjégpálya fejlesztésének köszönhetően 2016 őszétől egy jégcsarnok áll
majd a sportolni vágyók rendelkezésére. Az új létesítmény működésével
célszerű komolyabban foglalkozni a jeges sportokkal. A műjégkorcsolya
oktatást a Magyar Jégkorcsolya Szövetség támogatásával a „Gyere korizni!”
program folytatásával lehet biztosítani. A személyi feltételek rendelkezésre
állnak. Cél, hogy minél több gyerek tanuljon meg korcsolyázni.
Megkezdődött az együttműködés a DVTK Jegesmedvék Sportegyesülettel.
Az általuk képviselt szakmai iránnyal minél több anyaországi és határon
túli gyereket kell bevonni a jégkorong utánpótlásba. Cél, hogy egy erős
nevelő egyesület, egy komoly utánpótlás bázis alakuljon ki
Sátoraljaújhelyen. Ennek megfelelő kerete lehet a Kazinczy Iskola
Diáksport Egyesülete, mely már most is tagja a Magyar
Jégkorongszövetségnek.
A sípályákon elvégzett fejlesztések mára jól használhatóvá tették a Magashegyet. Elkészült egy nagy léptékű fejlesztési terv a sípályák bővítésével
kapcsolatban. Egy új III-as sípálya kerülne kialakításra négyüléses
felvonóval. Bővülne a víztározó kapacitás és a hóágyú rendszer. Fejleszteni
kellene a kiszolgáló egységeket (büfék, mosdók) és a technikai
létesítmények (gépszínek, műhely). Ez a fejlesztés kizárólag magas
támogatási intenzitású pályázati forrás lehívásával valósulhat meg. Ettől a
beruházástól függetlenül a beléptető rendszer felújítása elengedhetetlen. A
sízők gyorsabb és magasabb színvonalú kiszolgálásához szükséges egy, a
mai kor igényeinek megfelelő rendszer kialakítása. Apróbb lépésekkel,
folyamatosan törekedni kell a sípályák minél kényelmesebben való
használhatóságára (megfelelő hálózás, szükséges hóréteg vastagság,
pályakarbantartás).
A Falmászó Központ épületének külső fogadó szerkezete további
mászóelemek telepítésére is lehetőséget biztosít a későbbiekben.
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5. Elérendő célok
Elsődleges célunk, hogy Sátoraljaújhely polgárai minél szélesebb körben
válasszák az aktív kikapcsolódást és sportoljanak. Ennek eléréséhez
feltétlenül szükségesek a fent leírt infrastrukturális fejlesztések, hiszen
napjainkban elmondható, hogy az emberek csak az igényesen kialakított
környezetben szeretik a szabadidejüket eltölteni. Célunk a
versenysportágak utánpótlásának megerősítése, hiszen a bajnokságokban
való előbbre jutás egyik előfeltétele, hogy minél nagyobb merítésből
lehessen kiválogatni a tehetséges sportolókat. Ehhez elengedhetetlen a
városi iskolában a sporttagozat megerősítése, egy valódi sportiskola
létrehozásával,
szoros
együttműködésben
a
versenysportágak
szakosztályaival olyan módon, hogy a délutáni edzésidő ne ütközzön
semmilyen más oktatással (művészetoktatás, nyelvi szakkörök). Így a
gyerekeknek nem kell választani a sport, illetve az egyéb délutáni
elfoglaltságok között.
A versenysportágak tekintetében fő szempont kell, hogy legyen a magasabb
osztályba való jutás. Sátoraljaújhely, mint a térség legnagyobb települése
élen kell, hogy járjon a különböző sportágak bajnokságaiban. Célunk, hogy
a sportot kedvelő polgárok minél nagyobb számban vegyenek részt a
szabadidős illetve tömegsport rendezvényeken, illetve minél nagyobb
számban buzdítsák csapatainkat győzelemre.

