
Mindennapos testnevelés: még mindig 
pénzkérdés 

Szentes - A mindennapos testnevelés értelmét senki sem vitatja, a politika mégis 
összekuszálta a szálakat. Csongrád megyében Vásárhely után Szentes indíthatja el 
a programot, amelynek sorsa sok helyütt még mindig pénzkérdés. 

Nem mindennapi, amit a mindennapos testnevelés 
programja kiállt az elmúlt 11 évben. 1999-ben a 
Magyar Testnevelık Országos Egyesülete hirdette 
meg célkitőzésként, 2001-ben heti 5 órával 
bevezették az általános iskolák alsó tagozatos 
évfolyamain, de 2003-ban a kormányzat heti 3-ra 
csökkentette az óraszámot. Egyes települések nem 
hagyták annyiban a dolgot – közöttük is élenjárt 
Hódmezıvásárhely, ahol 2005 szeptembere óta 
mőködik a program. Az önkormányzat saját 
forrásaiból évi 50 millió forintot fordít arra, hogy az 
alsó tagozaton heti 5, míg a felsısöknél és a 
középiskolásoknál heti 4 testnevelésórán (úszás, korcsolyázás) lehessen részt venni. 
Ebbe az összegbe beletartozik a pedagógusok többletbére és a tanulók utazási 
költsége. Hogy mi a hozadéka, arról éppen most készül tanulmány Vásárhelyen. 
 
A törekvés értelmét senki sem vitatja, a politika mégis összekuszálta a szálakat. 
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Hódmezıvásárhelyen öt éve költenek a mindennapos testnevelésre. 
Fotó: Schmidt Andrea
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Jó példa erre, hogy 2008-ban Makó szocialista polgármestere, Buzás Péter 
bejelentette, felvetésére a szakminisztérium segítséget nyújt abban, hogy a 
mindennapos testnevelés és a fiatalok testi kondíciójának növelése érdekében 
szakmai koncepciót dolgozzon ki a város. Mindennek ellenére a Maros-parton maradt 
minden a régiben, így az órák száma is. 
 
Csongrádon csak Vincze László fideszes országgyőlési 
képviselı firtatta a témát – mint egykori testnevelı 
–, de a jobboldali többségő képviselı-testület 
érdemben nem foglalkozott a kérdéssel, mondván, 
úgy sincs meg hozzá a megfelelı anyagi háttér. 
 
Szentesen annyival továbbmentek, hogy 
kiszámolták: az idei tanévben 4 millió forint 
többletköltséget jelentett volna a városnak a 
mindennapos testnevelés általános iskolai 
bevezetése. Az anyagiak miatt végül nem indult el a 
program, de elhangzott az ígéret, miszerint 
szeptemberig elıteremtik az összeget, hogy a 
következı tanévben megvalósuljon a mindennapos 
testnevelés a szentesi iskolákban. Ezt megerısítette 
lapunknak Szőcs Lajos alpolgármester is, aki 
hozzátette, új testnevelıket nem kell fölvenni, a 
pénzt az óraszám növelésére fordítanák. 
 

 
Jégidıt vett Szentes 
 
2010-ben is vásárol jégidıt 2–3 millió forint értékben a város általános iskolás 
diákjainak a szentesi önkormányzat. A magántulajdonban lévı szentesi jégpályának 
november 15-i nyitása óta 30 ezer látogatója volt, a vendégek fele vidékrıl érkezett. 
Ifj. Magyar József tulajdonos elmondta: az elsı szezon bizonyította, hogy sok 

 Szegeden nem jellemzı 
 
A kötelezı tanórai foglalkozás 
keretein belüli mindennapos 
testnevelés a szegedi 
intézményekben nem jellemzı. 
A korábbi gyakorlatnak 
megfelelıen 2010 
szeptemberétıl az 
önkormányzat ismét lehetıvé 
teszi a Ligetfürdı úszó- és 
tanmedencéjének ingyenes 
használatát iskolai úszásoktatás 
céljára. 
 

Mindennapos testnevelés. Fotó: Schmidt Andrea (galéria)
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gyermek csak iskolai keretek között tudja kipróbálni a korcsolyázást.  
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