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1. Kutatás a VAT-ban való lányok fizikai aktivitásának alacsony szintjéhez hozzájáruló 

akadályokról, melyet Szabadka, Zombor, Nagybecskerek, Verbász és Kishegyes 

településeken végeztek 

 Az elmúlt száz évben a társadalom globális szinten drasztikusan felgyorsította a tudomány és 
a technológia fejlődését, a nemzetek közötti kapcsolatok fejlesztését,  a globális politikai rendszerek 
fejlesztését és fejlődését, de valahogy az emberi jogok fejlődése és fejlesztése területén lassabb ez a 
haladás, melyhez a nők egyenjogúsághoz való joga is tartozik. Hogy mennyire fontos Szerbia számára 
a női egyenjogúság kérdése, mutatja az a tény is, hogy társadalmi-politikai rendszerünkben van egy 
intézmény, amely a nemek közötti egyenjogúság védelmével foglalkozik. Hogy csak a nemek közötti 
egyenjogúság védelmével foglalkozó intézmények létrehozása elég-e ahhoz, hogy 
megbizonyosodjunk arról, hogy társadalomként gondoskodunk az egyenjogúság fontosságáról a 
jogok és kötelezettségek, a szociális kötelezettségek és a sportrendszer tekintetében, a nemi 
hovatartozástól függetlenül, egy olyan kérdés, amely mindig megválaszolhatatlan marad. E 
kutatáson, de más kutatásokon dolgozva is levonható az a következtetés, hogy ha humánus és 
toleráns társadalmat szeretnénk létrehozni, nagyon fontos, hogy a Szerb Köztársaság valamennyi 
polgárában tudatosuljon, nőkben és férfiakban egyaránt, hogy az egyenjogúság kérdése nem 
feminista, hanem civilizációs kérdés. 

 Ha a sportrendszerről és a nemek közötti egyenjogúság tiszteletben tartásáról beszélünk, 
akkor az elvileg létezik, de amikor az egész rendszert alaposabban áttekintjük, bizonyos 
rendellenességeket észlelhetünk, mint például, hogy a női sportolóknak ma kevesebbet fizetnek, 
mint a férfi sportolóknak, a sportszervezetekben, a Nemzeti Szövetségek és nemzetközi 
sportszövetségek irányító szerveiben szinte nincsenek nők, vagy csak a nemzetközi intézmények által 
ajánlott százalékban vannak jelen (30%-a a nő). Ezeket a problémák nem csak a mi 
sportrendszerünkben ismerhetőek fel, hanem a nemzetközi sportszervezetekre is jellemzőek. E 
kutatásnak is figyelemfelkeltő szerepe van a fokozottabb ifjúsági aktivizmus fontosságáról, 
különösen a testmozgás területén a lányoknál. 

 Az a tény, hogy egyre több nemzetközi sportszervezet különös figyelmet fordít a nemek 
közötti egyenjogúság tiszteletben tartására, azt is mutatja, hogy ezt a problémát felismerték, és hogy 
keresik rá a megoldást. A Nemzetközi Judo Szövetség döntést hozott, hogy a 2016–2020-as olimpiai 
ciklusban kvótát szab, azaz a Tokióban megrendezésre kerülő olimpiai játékokon a férfi és női 
résztvevők száma megegyezik majd, ami az előző olimpiai ciklusokban nem így volt, és a programba 
bekerül egy új olimpiai szám, a vegyes csapatverseny, a Mix Team, ahol a nemzeti válogatott tagjai 
között ugyanolyan számban versenyeznek férfi és női cselgáncsozók. Ily módon a Nemzetközi Judo 
Szövetség megmutatta, hogy mennyire fontos a nők szerepe, és mennyi figyelmet fordítanak a 
nemek közötti egyenjogúság kérdésére a jövőben. Ez azt is jelenti, hogy egyértelmű üzenetet küldtek 
minden Nemzeti Judo Szövetségnek, melyek a Nemzetközi Judo Szövetség tagjai (a Nemzetközi Judo 
Szövetségnek 200 ország a tagja), hogy kövessék a nemzetközi szervezet politikáját, és ezáltal azt az 
üzenetet is küldték, hogy a cselgáncs sport tiszteletben tartja és terjeszti az egyenlőség és a nemek 
közötti egyenjogúság értékeit és a kérdés fontosságát. 

A sportetika tiszteletben tartását, a sportok népszerűsítését, a gyermekek, a fiatalok, a sportoló 
nők védelmét számos nemzetközi dokumentumban meghatározták, és ezek közül az egyik az Európai 
Sport Charta. 
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Az Európai Sport Charta1 1. szakasza szerint az Európa Tanács tagállamainak kormányai kötelesek a 
sport népszerűsítése érdekében, mely az emberi fejlődés jelentős tényezője, megtenni a szükséges 
intézkedéseket a Charta rendelkezéseinek alkalmazására a Sport Etikai Kódex elveivel összhangban. A 
megtett intézkedések eredményeinek a következőknek kell lenniük:  

1.) Minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást, különös tekintettel: valamennyi fiatal 
számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési oktatásban való részvételre, képzésre, és arra, hogy az 
alapvető sportképességekre szert tehessen; mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges 
környezetben a sportolási és rekreációs lehetőséget; a sportszervezetekkel együttműködésben mindenki 
számára, aki szeretné, biztosítani kell a sportteljesítménye javításának, egyéni teljesítménye maximum 
szintje elérésének, a társadalmi elismerés kivívásának lehetőségét; 

 
2.) védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a sportolók emberi méltóságát és 

biztonságát, megvédve a sportot és a sportolókat minden politikai, kereskedelmi, pénzügyi 
manipulációtól, a sport és a sportoló méltóságát sértő gyakorlattól, beleértve a kábítószerek használatát, 
a szexuális zaklatást és visszaélést, különösen a gyermekek, a fiatalok és a nők esetében.  

Az Európai Sport Charta 8. szakasza értelmében minden tagállam kormánya köteles fejleszteni a 
sportszervezetekkel együttműködésben a különleges képességekkel rendelkező férfi és női sportolók 
direkt vagy indirekt támogatásának módszereit. A cél, hogy a férfi és női sportolóknak lehetőséget 
biztosítsanak egyéniségük, fizikai és erkölcsi integritásuk figyelembevételével képességeik teljes körű 
fejlesztésére. Ezen támogatásnak ki kell terjednie a tehetségek kiválasztására, a kiegyensúlyozott oktatási 
lehetőségekre, miközben a képzési intézményekben tartózkodnak, a sportolónak a sportkarrier alatt és 
után történő társadalmi beilleszkedésének elősegítésére. A hivatásos sportolók számára biztosítani kell a 
megfelelő társadalmi státuszt és biztonságot, valamint a kizsákmányolás minden formája elleni védelmet. 

Az Európai Sport Charta az Európa Tanács Sport Etikai Kódexének elveire hivatkozik. A női 
sportolókkal kapcsolatban a következő rendelkezések különösen fontosak a Sport Etikai Kódexben: 

 „A Miniszterek Tanácsa, az Európa Tanács Alapokmányának 15 b. szakasza alapján, 
...Meggyőződve arról, hogy a sportolóknak és sportolóknak olyan értékrendszerrel kell rendelkezniük, 
amely lehetővé teszi számukra, hogy felelősségteljes döntéseket hozzanak az ilyen terhekkel szembeni 
helyzetekben (a modern társadalom sportra irányuló nyomása, mint a sikerért való harc, a „csillagok közé 
kerülés” szükségessége és a tömegtájékoztatás - N. Đ.),… 

A Fair play többet jelent a szabályok betartásánál. Magában foglalja a barátság eszméjét, mások 
tiszteletben tartását, valamint a megfelelő szellemben való játékot. A fair play nemcsak viselkedési 
formát, hanem gondolkodásmódot is jelent. Magában foglalja a csalás, a kollegialitás, a doppingszerek 
használata, az erőszak (fizikai és verbális), a gyermekek, a fiatalok és a nők szexuális bántalmazása és 
kihasználása, a kizsákmányolás, az egyenlőtlen esélyek, a túlzott kereskedelmi és a korrupció elleni 
küzdelem megszüntetésével kapcsolatos kérdéseket… 

A sport és a sporthoz kapcsolódó szervezetek feladatai a következők: 

A gyermekek, fiatalok és nők támogatásának és védelmének általános összefüggései keretében 
védelmi intézkedések biztosítása, ezen csoportok szexuális bántalmazás és kihasználás elleni védelme, 

                                                           
1
 Đurđević, N. (2007): A közhatalom és a sport, 61-66. oldal, Beoštampa, Belgrád, 2007. 
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valamint a gyermekek kizsákmányolásának megakadályozása, különösen azok esetében, akik kiemelkedő 
képességeket mutatnak.” 

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1995-ben fogadta el az R (95) 16. számú Ajánlást, mely az 
„Európai rendezvény – fiatalok és a sport” címet viselte. A Miniszteri Bizottság az Ajánlás meghozatalával 
elismerte az egyének fizikai és szellemi összetevői kiegyensúlyozott fejlődésének fontosságát, és úgy 
vélte, hogy minden társadalomnak meg kell adnia a fiatalok számára a szabadidőt konstruktívan 
hasznosító fizikai tevékenységekkel kapcsolatos feltételeket, ugyanakkor számos társadalmi probléma 
megoldását is segíti. Az Európai rendezvény – fiatalok és a sport 3. szakaszának első bekezdése kimondja, 
hogy a sport minden formája egyenlő mértékben kell, hogy hozzáférhető legyen megkülönböztetés 
nélkül minden fiatal számára, ezzel lehetővé válik a fiúk és a lányok esélyegyenlősége, figyelembe véve az 
egyes életkorok különleges igényeit. A sportoló fiataloknak a következő célokra kell figyelniük: a mentális, 
a szociális és a fizikai tulajdonságok fejlesztése; a tisztességes játék, a fegyelem és a szabályok etikai 
értékeinek megértése; saját és mások személyiségének tiszteletben tartása; a tolerancia és a 
felelősségvállalás tanulása; az önkontroll, az önbecsülés és a saját sikerélmény fejlesztése; az egészséges 
életmód kialakítása; kiegyensúlyozott mentális és fizikai fejlődés. 

A nőknek a sportban való nagyobb részvétele kérdéseinek szempontjából különösen fontos a 3/81. 
számú Határozat – „A nők nagyobb részvétele a sportban”, ezt az Európai Sportminiszterek III. 
Konferenciáján fogadták el, melyet Palma de Mallorcán tartottak 1981. április 8-a és 10-e között. A 
tanácskozáson a következő álláspontok alapján fogadták el a fenti Határozatot: a két nem egyenlőtlen 
részvétele inkább a szociológiai minták és a hagyományos attitűdök eredménye, mint a fiziológiai 
tényezőké; a sport gazdagabb szabadidő eltöltési formákat kínálhat azoknak a nőknek, akik kettős 
felelősséggel küzdenek - a család és a munka, valamint a városi élet stresszhelyzetei miatt; támogatni kell 
a tanárok és a szülők azon erőfeszítéseit, hogy hozzájáruljanak a lányok tudatosságához a gyermekkorban 
és a serdülőkorban, a sportokkal való foglalkozásnak  állandó előnyei és értékei vannak minden 
korosztályban; néhány országban léteznek olyan sportklubok, amelyek a sport és a fair play 
elképzelésével és szellemével ellentétben nem hajlandóak még korlátozott számú tagságot sem 
biztosítani a nőknek. A 3/81. számú Határozat előírja az Európa Tanács tagállamainak, hogy az aktív 
politikában tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy támogassák a nők 
nagyobb részvételét a sportban, különösen a következők segítségével: 

a kormányzati szervek (minden szinten), a sportszervezetek és más érdekelt felek ösztönzése arra, hogy 
ismerjék fel és fogadják el az egyéni felelősségeket a nők sportban való részvétele iránti radikális 
változások megteremtésében; a nők számára a sportba való beilleszkedéshez szükséges valamennyi 
lehetőség szélesebb körű ismertetése; a hozzáférhetőség és a további sportforrások, vagy ha ez nem 
lehetséges, a már meglévő erőforrások felhasználásának elsőbbségadásával, azzal a céllal, hogy fejlesszék 
azokat a létesítményeket, amely sportágakban a nők kifejezetten részt kívánnak venni; figyelembe véve a 
nők szerepét a népszerűsítésben és a sportigazgatásban, mint közszolgáltatásban nemzeti, regionális és 
helyi szinten is, beleértve a nők alkalmazását felelősségteljes munkahelyeken; támogatás nyilvános 
sportlétesítményekben gyermekőrző játszóházak létesítésére; a programok szervezésének támogatása 
olyan létesítményekben, amelyek lehetővé teszik az egész család számára, hogy közösen űzzék a 
sporttevékenységeket; a sportban és a testnevelés oktatásában a nemi hovatartozáson alapuló előítélet 
kiküszöbölésére irányuló lehetséges intézkedések kidolgozása az iskolákban, de ezen kívül is. A 
Határozatban kifejezetten felkérik a szerkesztői szabadságon alapuló tömegtájékoztatási eszközök 
munkatársait arra, hogy elemezzék, hogyan kezelik a sporttémákat, valamint, hogy mennyi figyelmet 
szentelnek a férfiaknak a nőkkel szemben.   
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A női sportolókkal foglalkozik  a (99) 9. számú Ajánlás is - „A sport szerepe a társadalmi kohézió 
elmélyítésében”, melyet az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1999. április 22-én fogadott el. Az 
Ajánlásban a tagállamok kormányainak javasolják, hogy a nők esetében: tegyenek intézkedéseket annak 
érdekében, hogy ösztönözzék a nőket, hogy találjanak időt sporttevékenységek végzésére, és hogy ne 
egyezzenek azzal a felfogással, hogy a sport kizárólag a férfiaké; biztosítsák a lehetőséget, hogy a 
mindennapi sporttevékenységek minden nő számára elérhetőek legyenek; különleges intézkedéseket kell 
biztosítani azoknak, akiknek speciális szükségleteik vannak, amelyek társadalmi környezetükből, a 
sportlétesítmények hiányából erednek, vagy abból, hogy nincs munkahelyük, és nem kapnak fizetést a 
munkájukért. 

A sportoló nők helyzetével egy különleges workshopon is foglalkoztak a „Sport hozzájárulása a 
demokráciaalapú társadalom erősítéséhez” szakmai találkozó keretében, melyet az Európa Tanács 
szervezett Lisszabonban (Portugália) 1997. október 24-től 26-ig. A szeminárium elfogadott 
záróhatározataiban a következő állásfoglalásokat emelték ki: Európában kevés vezető helyen szereplő nő 
van a sportban; mind az aktív sportban, mind a közigazgatásban vannak olyan akadályok a nők számára, 
amelyek olyan tényezőket tartalmaznak, mint a férfiak és a nők egyértelműen megosztott szerepe, 
valamint a kulturológiai túlterhelés, amellyel a nők szembesülnek, és amely kevés időt és szabadságot 
hagy nekik; egy olyan társadalomnak, amely folyamatosan törekszik a nők sportágban való részvételének 
fejlesztésére, prioritásként biztosítania kell a sportlétesítmények közelében a gyermekek befogadásához 
szükséges eszközöket; a nők sportágban betöltött pozíciójának javítása érdekében lehetőség van arra, 
hogy a megoldást egyénileg és együttesen hozzák meg, az evolúció (minél több nő vegyen részt a 
sportban és a sportigazgatásban, ez előrelépést jelent a jobb és pozitívabb fellépéshez) és a pozitív 
diszkrimináció (megerősítő intézkedések alkalmazása, mint például a bizottsági határozatképesség); 
minden egyes akció célja, hogy lehetőséget adjon a nőknek arra, hogy választhassanak, és ambiciózus 
tehetséges női sportolóknak ugyanolyan lehetőségeket biztosítsanak, mint amilyeneket a férfi 
sportolóknak. 

Abból a tényből kiindulva, hogy a sport lehetővé teszi minden egyes személy társadalmi fejlődését, 
a környezet, a fiúk és a lányok, a férfiak és a nők megfelelő tiszteletben tartásával, az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága 1995-ben elfogadta az R (95) 17. számú általános Ajánlást - „A sport fontossága a 
társadalom számára”. Ebben az Ajánlásban javasolják a tagállamok kormányainak, hogy más kormányzati 
szervekkel és autonóm sport szövetségekkel együtt, valamint az Európai Sport Chartával összhangban 
meghatározzák a nemzeti politikák és stratégiák keretrendszerét (a nemzeti sportfejlesztési programot), 
amellyel ösztönzik a sport fejlődését és motiválják az embereket életkorra való tekintet nélkül arra, hogy 
rendszeresen részt vegyenek a fizikai aktivitásokban, ezenkívül meghatározzák a sport szerepét, mint a 
társadalmi fejlődés tényezőjét. A nemzeti stratégia azért szükséges, mert a rendszeres fizikai 
aktivitásokból a népességnek meghatározó egészségügyi előnye származik, és ez akkor lehetséges, ha 
rámutatunk arra, hogy minden korosztály számára fontos a mindennapi fizikai aktivitás (minden nap, 
legalább fél óra mérsékelt intenzitású edzés). Különösen a lányoknak kell több lehetőséget biztosítani a 
sportolásra és a sportban való maradásra, azzal a feltétellel, hogy az edzés és a versenyek szintje és 
intenzitása megfeleljen koruknak, valamint fizikai és mentális állapotuknak. A sportfejlesztés feltételeinek 
megteremtéséért és fenntartásáért az elsődleges felelősség az Európai Sport Chartában meghatározottak 
szerint a kormányzati szerveké minden szinten. 

A nők sportban való nagyobb mértékű részvétele nemcsak az Európa Tanács tagállamainak 
feladata, hanem minden helyi és regionális önkormányzaté is. 
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Az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (Európa Tanács) 27. számú (1996) 1 
Határozatában – „A sport és a helyi önkormányzatok” kiemelte, hogy a sport a helyi kulturális 
tevékenységek szerves részét képezi, és ezért létfontosságú, hogy a helyi önkormányzatok aktív és 
sokoldalú hozzáállást és megközelítést alkalmazzanak a sportnak a helyi politikába való általános 
beillesztésének fontossága miatt. A Határozat 5. pontjában kifejezetten felszólították a helyi és regionális 
önkormányzatokat, hogy tegyenek meg minden megfelelő intézkedést a női sporttevékenységek 
nagyobb aktivitása érdekében. 

A nők sportban való részvételét az Európa Tanács kezdeményezésére 1996-ban tartott, a sportról 
és az önkormányzatokról szóló Európai konferencián (Gödöllő) is megvitatták. A konferencián elfogadták 
a „Sport mindenkinek: a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége” című nyilatkozatot. Figyelembe 
véve, hogy a sport és a fizikai tevékenységek nem szabad, hogy kizárólag a meghatározott korú emberek 
jogait jelentsék, és fel kell gyorsítani az eljárást, hogy a „Sport mindenkinek” koncepció keretében 
hozzáférhetővé tegyék őket a nyilvánosság számára, a konferencia résztvevői a Nyilatkozat 25. és 26. 
pontjában felkérték a helyi önkormányzatokat, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket a nők 
sportban való nagyobb részvételének előmozdítása érdekében. Meg kell vizsgálni a nők helyzetét a 
népszerűsítés és a munka terén a sportigazgatásban, valamint olyan programokat kell szervezni, amelyek 
lehetővé teszik, hogy az egész család sportolhasson. Fontos feladat, hogy a sportszövetségek elismerjék a 
nőknek a sportban való részvételével kapcsolatos felelősségüket. Olyan politikát kell népszerűsíteniük, 
amely biztosítja, hogy a nők sportoljanak. 

A sportkérdést, a lányok sportágban betöltött helyzetét és jogait a következő jogszabályainkban 
határozták meg: 

- Alkotmány; 
- törvény és törvénynél alacsonyabb rendű aktusok; 
- sportszabályok; 
- jóváhagyott egyezmények a sport területén; 
- olyan nemzetközi szervezetek dokumentumaiban megállapított elvek, amelyek tagja a Szerb 

Köztársaság. 

A Szerb Köztársaság Alkotmányának 97. szakasza kimondja: 

„A Szerb Köztársaság szabályozza és biztosítja: (…) 10. az egészségügyi, szociális, harcos- és 
rokkantvédelmi, gyermekellátási, oktatási, művelődési rendszert és a kulturális javak védelmének 
rendszerét, a sportrendszert, a tömegtájékoztatási rendszert, a közszolgálatok rendszerét (…)”. 

Az autonóm tartományok hatásköreit a 183. szakasz 2. bekezdése határozza meg: „Az autonóm 
tartományok a törvénnyel összhangban szabályozzák a tartományi érdekű kérdéseket a következő 
területeken: (...) 3. a tartományi szintű oktatás, sport, művelődés, egészségbiztosítás és szociális védelem, 
továbbá a tömegtájékoztatás (...)”.  

A községek hatásköreit a 190. szakasz 1. bekezdése határozza meg: „A község, a törvénnyel 
összhangban, a szervei révén: (...) 4. gondoskodik a polgárok szükségleteinek kielégítéséről az oktatás, a 
művelődés, az egészségügy és szociális védelem, a gyermekvédelem, sport és testnevelés terén (...)“. 

Az egészségvédelem területét a 68. szakasz 4. bekezdése határozza meg: „A Szerb Köztársaság 
támogatja az egészségügyi kultúra és a testnevelés fejlesztését.”  
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A sport területét közvetlenül több törvény szabályozza: 

- A Szerb Köztársaság Sporttörvénye (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
24/2011. és 99/2011. szám – más törvény);  

- Törvény az erőszak és a méltatlan viselkedés megelőzéséről a sporteseményeken (A 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 67/2003., 90/07., 72/09. – más törvény, 111/09. és 
104/2013. szám – más törvény);  

- Törvény a doppingmegelőzésről a sportban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
101/2005. szám);  

- A nyilvános sípályákról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
46/2006. szám); 

- A sportolás során használt mesterséges teljesítményfokozó szerek használata elleni 
Európai egyezmény ratifikálásáról szóló törvény (A JSZSZK Hivatalos Közlönye – 
Nemzetközi szerződések, 4/1991. szám); 
 

- A sportolás során használt mesterséges teljesítményfokozó szerek használata elleni 
Nemzetközi egyezmény ratifikálásáról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 38/2009. szám);  

- A sporteseményeken, különösen a labdarúgó mérkőzéseken a nézők erőszakos 
cselekedeteinek és méltatlan viselkedésének megelőzéséről szóló Európai egyezmény 
ratifikálásáról szóló törvény (A JSZSZK Hivatalos Közlönye – Nemzetközi szerződések, 
9/1990. szám); 
 

- Törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló Nairobi Szerződés megerősítéséről (A 
JSZSZK Hivatalos Közlönye – Nemzetközi szerződések, 1/99. szám).  

A törvénynél alacsonyabb rendű aktusok a Sporttörvényből:   

-  A Szerb Köztársaság sportágairól szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 72/2011. és 23/2012. szám);  

-  A Szerb Köztársaság számára különösen fontos sportágakról szóló szabályzat 
(A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2011. és 25/2013. szám);  

-   A sportágak nemzeti csoportosítására vonatkozó szabályzat (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 25/2013. szám);  

-   Rendelet a nemzeti sportelismerésekről és pénzjutalmakról (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 8/2013. szám);  

-  Szabályzat az amatőrök élsportolók sport továbbképzéséhez nyújtott 
ösztöndíjak részletes feltételeiről és követelményeiről, valamint a különleges 
érdemekkel rendelkező sportolóknak nyújtott pénzügyi támogatásról (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 124/2012. szám);  

-  Az élsportolók nemzeti besorolására vonatkozó szabályzat (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 123/2012. szám);  
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-   Szabályzat a sportolók sporttevékenységek és a sportversenyeken való 
részvételéhez szükséges egészségügyi alkalmasságának meghatározásáról (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2012. szám);  

-  Szabályzat az intézkedésekről és eljárásokról, amelyek meghatározzák azon 
személyek sajátosságait, akik önállóan foglalkoznak a sportaktivitásokkal és 
tevékenységekkel, és akik 2011. október 26-a óta csak a Szerbiai Sportszövetségben 
vannak munkaviszonyban, vagy ez az alapvető foglalkozásuk (mint megbízott 
munka);  

-   A sportban jelen lévő rangfokozatok és foglalkozások elnevezési 
rendszeréről szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 7/2013. 
szám);  

-  Szabályzat a sport területén meghatározott szakmai tevékenységek 
elvégzésére vonatkozó szakképzésekről (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
8/2013. szám);  

-   A sportszakértők munkaengedélyére vonatkozó szabályzat (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 7/2013. szám);  

-  A sportszakértők nemzeti besorolására vonatkozó szabályzat (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 25/2013. szám);  

-  A sport területén végzett szakmai munka felügyeletére vonatkozó szabályzat 
(A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 92/2011. szám);  

-  A sportaktivitások és tevékenységek végrehajtásának részletes feltételeiről 
szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 17/2013. szám);  

-  A sporttevékenységek végzésének feltételeiről szóló szabályzat (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 63/2013. szám);  

-  A nyilvános sportlétesítmények használatáról és a nyilvános 
sportlétesítményekben történő sportaktivitások végzéséről szóló szabályzat (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 55/2013. szám);  

-  A nemzeti ágazati szövetségekről szóló szabályzat, amelyen keresztül a sport 
iránti általános érdek megvalósul a Szerb Köztársaságban (A Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 72/2011., 3/2012. és 25/2013. szám); 36 Sport a helyi 
önkormányzati egységekben  

-  A sport területén történő általános érdekű programok jóváhagyásáról és 
finanszírozásáról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 49/2012. 
szám);  

-   A sport területén tevékenykedő egyesületek, társaságok, szövetségek Egyedi 
nyilvántartásának tartalmáról és vezetési módjáról szóló szabályzat (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 43/2011. szám);  

-  Szabályzat a törzsnyilvántartás tartalmáról és vezetési módjáról a sport 
területén (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 74/2011. szám);  
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-  A sportszervezetek, sportszövetségek, sportegyesületek és sportközpontok 
adatainak bejegyzésére vonatkozó kérelem tartalmáról és formájáról szóló 
szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 43/2011. szám);  

-  A sport területén tevékenykedő társulatok, egyesületek és szövetségek 
Nyilvántartásának tartalmáról és vezetési módjáról szóló szabályzat (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 43/2011. szám);  

-  A felsőoktatási intézmények és más sportképzéssel foglalkozó szervezetek 
által vezetett nyilvántartásokról szóló szabályzat (A Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 61/2011. szám);  

-  Szabályzat a sportfelügyelő személyazonosító igazolványának kiadási 
formájáról és módjáról (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 61/2011. szám);  

-  Szabályzat a tartományi sportfelügyelő személyazonosító igazolványának 
kiadási formájáról és módjáról (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 23/2011. szám);  

-  A sportlétesítmények nemzeti kategorizálására vonatkozó szabályzat (A 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 103/2013. szám). 7. Melyik törvénynél 
alacsonyabb rendű aktus  

              A sportrendszer tevékenységeinek struktúráját az említett aktusokon kívül a stratégiai 
dokumentumok is meghatározzák. Néhány stratégia közvetlenül kapcsolódik a sporthoz, és néhány 
közvetett hatással van a sportra. A legfontosabbak: 

- A Szerb Köztársaság Sportfejlesztési stratégiája a 2009-2013 közötti időszakra (A 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 110/2008. szám);  

- Határozat a Szerb Köztársaság Sportfejlesztési stratégiája végrehajtására 
vonatkozó Cselekvési terv elfogadásáról a 2009–2013-as időszakra vonatkozóan (A 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 80/2009. szám);  

- A Szerb Köztársaság Sportfejlesztési stratégiája a 2014-2018 közötti időszakra (A 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 1/2015. szám); 

- A sporteseményeken az erőszakos cselekedetek és méltatlan viselkedés elleni 
küzdelemre vonatkozó nemzeti stratégia a 2013–2018 közötti időszakra (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 63/2013. szám);  

- A Szerb Köztársaságban a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó nemzeti stratégia a 
2013–2018 közötti időszakban (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 57/2013. 
szám) – a 3.8-as stratégiai terület: Oktatás és sport;  

- A diszkrimináció megelőzése és a diszkrimináció elleni védelem stratégiája (A Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 60/2013. szám).  

 A tárgyi dokumentumok meghatározzák a nők helyzetét a sportban, a gyermekek sportágban 
betöltött pozícióját, a diszkrimináció tilalmát, a lányok sportvédelmét stb., így nemcsak a kutatás 
alapját ismerjük, hanem az egyértelműen meghatározott cselekvési irányokat is. 
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 Felmerülhet a kérdés, hogy miért abban a pillanatban kezdődött egy ilyen típusú projekt, 
amikor jogszabályaink teljes mértékben összhangban vannak az uniós jogszabályokkal, amelyet a 26. 
fejezet szerinti szűrési folyamat is megerősített, sikeresen lezárult az európai uniós csatlakozási 
tárgyalás e fejezete, ami azt jelenti, hogy minden meghatározott szabvány teljesült, különösen a 
sport területén. Ebben az időszakban, amikor az Európai Bizottsággal folytak a tárgyalások a 26. 
fejezettel kapcsolatban, mint az Ifjúsági és sportminisztérium miniszterelnök-helyettese, privilégium 
és megtiszteltetés volt számomra, hogy a Szerb Köztársaság sportrendszerét az elfogadott jogi 
aktusok, mind a jogi, mind a stratégiai aktusok révén bemutassam. 

 Eltelt azonban egy bizonyos idő, és arra a következtetésre juthatunk, hogy egyes területeken 
nem történt jelentősebb előrelépés, és ezen területek egyike az iskolai sport és az ifjúsági sportok 
területe is, különös tekintettel a lányok tevékenységére a sport és a testnevelési kultúra területén. 
Nevezetesen, a stratégia végrehajtásának értékeléséből származó összes adat azt a tényt mutatja, 
hogy még mindig magas a fizikailag nem aktív lányok aránya, azoké, akik nem vesznek részt a 
rendszeres fizikai aktivitásokban, és éppen ezért azt szerettük volna kideríteni, hogy mely 
meghatározó tényezők befolyásolják a lányok döntését, hogy nem végeznek testnevelési 
gyakorlatokat abban az időszakban, amikor talán az egészségük szempontjából a legfontosabb lenne, 
azaz a 11-14 éves életkoruk időszakában. 

Ez a kutatás 5 önkormányzati egységet foglal magában, amelyek kategóriákba sorolhatóak, és 
amelyek a városok, a községek és a helyi közösségek csoportjába tartoznak. 

 
A Szerb Köztársaságot a Területi Szervezésről szóló törvény szabályozza, amelyet a Nemzeti 

Országgyűlés 2007. december 29-én fogadott el. A kutatást Kishegyesen végeztük, amely a 
meghatározott területi szervezés szerint a Vajdaság Autonóm Tartomány Észak-bácskai körzetében 
található település, és a 2011-es népszámlálás adatai szerint 4890 lakosa van, felméréseket 
végeztünk Verbászon, amely a meghatározott területi szervezés szerint a Vajdaság Autonóm 
Tartomány Dél-bácskai körzetében található község, és a 2011-es népszámlálás adatai szerint 42 092 
lakosa van, Zomborban, amely a meghatározott területi szervezés szerint a Vajdaság Autonóm 
Tartomány Nyugat-bácskai körzetében található város, és a 2011-es népszámlálás adatai szerint 87 
815 lakosa van, Szabadkán, amely a meghatározott területi szervezés szerint a Vajdaság Autonóm 
Tartomány Észak-bácskai körzetében található város, és a 2011-es népszámlálás adatai szerint 105 
681 lakosa van, és kutattunk Nagybecskereken, amely a meghatározott területi szervezés szerint a 
Vajdaság Autonóm Tartomány Közép-bánáti körzetében található város, és a 2011-es népszámlálás 
adatai szerint 132 051 lakosa van. 

 
A kutatás során két módszert, kvalitatív (minőségi) és kvantitatív (mennyiségi) elemzést 

alkalmaztunk. 
 
A kvalitatív elemzés magába foglalja: 
- szülő......................  38  
- tanár......................  26  
- edző....................... 21  
 
A kvalitatív elemzést a magyarországi partnereink által kidolgozott módszertan szerint 

végeztük, és a következő elv és a válaszadók szerkezete alapján hajtottuk végre. 
 
A kutatásban részt vettek: 
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Testnevelő tanárok 
• állandó munkaviszonyban lévő testnevelő tanárok azokból az iskolákból, 

melyeket kiválasztottak a kutatásra,  
• alsó osztályokban tanító tanárok azokból az iskolákból, melyeket kiválasztottak a 

kutatásra, 
• biztosítottak a feltételek, hogy a kutatásban részt vevők nemi aránya egyenlő, 

azaz a nemek egyenlő arányban képviseltették magukat, mivel a kutatásban részt vevő nők aránya 
50% volt. 

 
Edzők   
• a felmérésben minden helyi önkormányzati egységben több mint 4 helyi 

sportklub edzője vett részt,   
• a kutatásban résztvevő edzők csapatvezetőkként vagy klubok vezetőjeként 

tevékenykednek az egyéni sportok területén, olyan 7 és 14 éves kor közötti gyerekeket edzenek, 
ahol a lányok jelentős százalékarányban képviseltetik magukat, 

• biztosítottak a feltételek, hogy a kutatásban részt vevők nemi aránya egyenlő, 
azaz a nemek egyenlő arányban képviseltették magukat, mivel a kutatásban részt vevő nők aránya 
50% volt. 

 
Szülők  
• a kutatásban minden helyi önkormányzati egységben több mint 5 szülő volt,  
• a kutatás részét képező megkérdezett szülők olyan lányok szülei, akik a kutatás 

idején sportoltak, vagy még mindig sportolnak, és 7-14 évesek,  
• biztosítottak a feltételek, hogy a kutatásban részt vevők nemi aránya egyenlő, 

azaz a nemek egyenlő arányban képviseltették magukat, mivel a kutatásban részt vevő nők aránya 
50% volt, és azokat a szülőket is bevontuk a felmérésbe, akiknek gyermekei több sportot váltottak, 
vagy már nem sportolnak semmit.  

 
A dokumentum mellékletében megtalálhatóak a kérdések is, amelyeket a meghatározott 

csoportoknak feltettünk a kutatás során.   
 

A kvantitatív elemzés során, melyet kérdőíves felmérés formájában végeztünk, a kutatás során 
1086 lányt és fiút kérdeztünk meg az öt említett helyi önkormányzati egységből, a következő 
összetételben:  

 
- 561 lány  
- 525 fiú  
 

2. A kvalitatív elemzés eredményei  

 

A kutatás e szegmense is magyarországi partnereink korábban meghatározott 
módszertanának megfelelően történt.  

Családjaik és a család szerkezetének bemutatása során észrevehető, hogy a válaszadók két, három, 
sőt hat gyermeket is nevelnek. Másrészről maga a bemutatkozás során minden válaszadó hangsúlyozta, 
hogy főleg a falvak, a kisebb községek „kihalnak”, és hogy a legnagyobb probléma az, hogy a fiatalok a 
továbbtanulás és a nagyobb munkalehetőség reményében a városokba költöznek, napjainkban pedig 
egyre gyakrabban külföldön keresnek munkát és jobb feltételeket maguk és családjaik számára. 
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Ez azt is jelenti, hogy a Jugoszlávia idején épült iskolákat a lakosság akkori igényeihez és a nagyobb 
lakossági számhoz tervezték, és nem ritka az a helyzet, különösen a vidéki térségekben, hogy az iskolák 
kapacitása 1500 tanuló, míg a tanítási folyamatban jelenleg csak mintegy 250 diák vesz részt. A 
megkérdezett szülőkkel való első kapcsolatfelvétel során, amikor a családokról és a családi struktúrákról, 
valamint a gyermekeik érdeklődési köréről kezdtünk el beszélgetni, a válaszadók többsége kijelentette, 
hogy a gondot nemcsak a gyermekek alacsony száma és a gyenge születési aránya jelenti, sem a családok 
migrációja az olyan helyekre és városokba, ahol jobb munkakörülmények vannak, sokkal jelentősebb 
probléma a szülők egyre növekvő válása, különösen azoké, akik alig hogy összeházasodtak, és 
kisgyerekeik vannak. Azok az edzők, akik egyidejűleg szülőként is beszélni szerettek volna, ebben a 
tekintetben több olyan gyakori példát is felhoztak, amikor a szülők válása esetén nagy szerep jut a 
nagymamáknak és nagytatáknak, akik hozzák-viszik unokáikat a sporttevékenységekre, nem ritkán a 
tagsági díjat is ők fizetik, mert gyermekeit, vagyis azoknak a gyermekeknek a szülei, akik a mi 
fókuszunkban álltak, valójában nem rendelkeznek munkahellyel. Már az interjú elején nyilvánvaló volt, 
hogy az egyik központi téma, abban az értelemben, hogy feltárjuk a lányok gyenge aktivizmusának okait a 
sporttevékenységekben a szülők társadalmi státusza lesz, vagyis a család, ezenkívül az életkörülmények, a 
helyi önkormányzati egységek fejlettsége, amely szavatolja a gyermekek számára, hogy minőségi 
feltételek mellett nőjenek fel, akár arról beszélünk, hogy a szülők számára olyan feltételeket teremtenek-
e, hogy munkába álljanak, és „biztonságos”, szolidan fizetett munkát végezzenek, akár arról, hogy a 
gyermekek számára kiváló minőségű oktatást biztosítanak a testnevelés órákon, és ezt megfelelő 
körülmények között, megfelelő termekben és minőségi felszerelésekkel és kellékekkel valósítják meg. És 
itt látjuk, hogy igaza volt az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának, amikor 1995-ben elfogadta az R (95) 
17. számú általános Ajánlást - „A sport fontossága a társadalom számára”, amelyben felismerte, hogy a 
sportfejlesztés feltételeinek megteremtéséért és fenntartásáért az elsődleges felelősség a kormányzati 
szerveket terheli minden szinten, ahogyan azt az Európai Sport Charta meghatározta. 

 Amikor az elemzés kvalitatív részében részt vevő gyermekek szüleit gyermekeik érdeklődési 
köréről és iskolai sikereiről kérdezték, szinte egyedüli válasz az volt, hogy gyermekeik leginkább két 
tantárgyat szeretnek, az pedig a matematika és a testnevelés, függetlenül attól, hogy falusi 
környezetről, községről vagy városról van szó, és kitűnő diákok. Más azon lányok érdeklődése, akik 
nem vesznek részt a rendszeres testmozgásban, vagyis azok a lányok, akik nem edzenek, a földrajzot, 
a biológiát, a matematikát, a nyelveket és az informatikát szeretik a legjobban.  Sőt, elmondhatjuk, 
hogy az informatikát mindenek előtt, mert többször kijelentették, hogy a rendszeres fizikai aktivitást 
nem gyakorló gyerekek a legtöbb időt a számítógép előtt töltik, különféle játékokat játszanak a 
szobájukban, és ez főként a fiúkra jellemző, míg a közösségi háló használatáról inkább a lányokról 
esetében beszélhetünk. Amikor a játékokról van szó, az általános iskolások leggyakrabban online 
játékokat játszanak a szobájukban, ahol a gyermeknek valójában olyan benyomása van, hogy 
korosztályával játszik, de elkülönülve a szobájában, és még nagyobb kihívást jelent, hogy ez a játékot 
nemcsak az osztálytársaival, a környezetében lévő barátaival űzi, hanem világ minden tájáról 
származó kortársaival és idősebbekkel egyaránt. A játék e szegmense különösen a 13 vagy 14 éves 
korosztályra irányul, és főleg fiúkhoz kapcsolódik.  

 Amikor arról beszélünk, hogyan játszanak azok a 11-14 éves korú lányok, akik nem végeznek 
rendszeres testmozgást, olyan benyomásunk támad, hogy a játékról alkotott elképzelésük a 
társadalmi hálózatokra, valamint a hazai és a nemzetközi szórakoztató színtér figyelemmel kísérésére 
irányul. A szülők, akiknek a lánygyermekeik nem végeznek rendszeres testmozgást, nemcsak a 
szociális hálózatok fokozott használatának problémájára mutattak rá, hanem arra is, hogy lányaik 
különböző valóságshow programokat követnek, melyek egész nap elérhetőek azon TV-
csatornáinkon, amelyek nemzeti televíziós műsorszolgáltatók státuszával rendelkeznek, és amikor a 
szülők a munkahelyükön vannak, nem tudják ellenőrizni, hogy mit néznek gyermekeik. 
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Alátámasztásként, hogy a média túlterhelt valóságshow programokkal, egy példát említettek: 
Szerbia egyik legnagyobb, legfontosabb kulturális eseményén, a könyvvásáron a leghosszabb sor egy 
olyan elárusítóhely előtt keletkezett, ahol a „híres” valóságshow szereplő, Kija Kockar dedikálta 
könyvét. Ebben a tömegben 11-14 éves korú lányok álltak, akik különböző TV-műsorokban is 
nyilatkoztak, hogy miért vonzotta őket a fent említett hölgy által írt könyv. A szülők arra a 
következtetésre jutottak, hogy a különbözőséget a szó minden értelmében tiszteletben kell tartani, 
még az ízléskülönbség szempontjából is, de kritikusnak kell lennünk azzal szemben, amit a 
gyerekeknek a médián keresztül „értékként” mutatnak be.   

 Természetesen, amikor azon lányok érdeklődési köréről beszélünk, akik nem vesznek részt a 
rendszeres fizikai aktivitásokban, biztosan nem mindegyikük figyelme irányul az említett 
tevékenységekre, mással is foglalkoznak, ilyen a zene, a színészet, a kórus, a könyvek olvasása... A 
végső következtetés az, hogy a 11-14 éves korú lányok viselkedésének nincs általános vagy 
egyedülálló modellje, ezért a testnevelés minőséges oktatása minőséges feltételek között, 
minőséges felszereléssel az egyik előfeltétele, hogy egyre több lány részt vegyen a 
sporttevékenységekben, és így a minőséges testnevelés oktatásával az iskolákban a lányok aktivitása 
is növekedni fog.  

 Kutatóként el kell mondanom a saját véleményem is, hogy a játék észlelésének kvalitatív 
elemzéséből és a játék kifejezés meghatározásából kapott válaszok alapján a játék valójában 
kedvtelésre utal, mert a játék alatt azt a tevékenységet értem, amely a gyerekek között egy bizonyos 
térben zajlik szórakozás és versenyzés céljából, és amely nem feltétlenül feltételezi az elért sikerért 
vagy a győzelemért járó jutalmakat. Tény, hogy a játék egy olyan kreatív tevékenység, amely a 
gyermek belső szükségletéből származik, és minden alkalommal új és megismételhetetlen, a 
gyermek általa kifejeződik és megerősítést nyer, így a játék lehetővé teszi a gyermek harmonikus 
fejlődését. Amikor a gyerekek számítástechnikára és számítógépekre vonatkozó fokozott 
érdeklődéséről beszélünk, nagyon ritkán vonatkozik ez a programozásra, szinte minden esetben a 
számítógép szórakoztatásra való használatáról van szó. 

 Egy adott pillanatban ez a vita új dimenziót vagy szülői minősítést kapott, hogy a rossz 
értékek, a laza erkölcsű emberek, a fiatal sztárocskák és hasonlóak népszerűsítése valójában a valódi 
értékek megsemmisítése, és az egyik prioritás lényegében a család, mint az egészséges társadalom 
alapsejtje. A felsorolt tények miatt a szülők aggodalmukat fejezték ki, hogy a gyermekeink így 
„agymosáson esnek át” abban az értelemben, hogy a jövőben nem gondolkodó lényekké vagy olcsó 
munkaerővé válhatnak, akiknek nem lesz semmilyen érdeklődési körük, és nem tudják, mik a valódi 
értékek. Ekkor újabb téma vetődött fel, a fiatalok gyenge érdeklődése az őket körülvevő világ iránt, 
és általánosságban az élet minden szegmensében gyenge aktivizmust mutatnak, amely összefügg 
mind a szülők alacsony társadalmi státuszával, mind a nem megfelelően felszerelt iskolákkal, a 
tornatermek nem megfelelő számával, a tornatermek nem megfelelő felszerelésével, a sportklubok 
drága tagsági díjával, a drága berendezésekkel, a szülők által finanszírozott versenyekkel. Olyan 
benyomásuk volt, hogy a gyerekek ma már nem játszanak, és abban az időben, amikor ők voltak 
gyerekek, a házuk vagy a lakóépület előtt társaikkal a játék során előtt megvalósították igényeiket a 
sporttevékenység iránt, míg ma ugyanazon igények kielégítése érdekében szükséges egy edző, egy 
terem, egy klub és hasonlóak… Valójában az a benyomás, hogy amikor a testmozgásról van szó, 
akkor azonnal az eredmény eléréséről beszélnek, és figyelmen kívül hagyják a szabadidős gyakorlat 
fontosságát, mint az egészséges, hosszú távú és minőségi élet eszközét, és hogy az ilyen szabadidős 
gyakorlathoz nem szükséges feltétel, pénz és hasonlóak.  
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 Ezt a benyomást megerősítik a testnevelő tanárokkal folytatott beszélgetések is, mert 
amikor az iskolát mutatják be, akkor nem említik, hogy tanításon kívüli sporttevékenységeket 
folytatnak, hogy a rendszeres testmozgásban nagyszámú tanuló vesz részt, hanem azonnal a diákok 
iskolai versenyeken elért eredményeiről kezdenek beszélni. Ha belemélyedünk az iskolát képviselő 
csapatok szerkezetének elemzésébe, úgy tűnik, hogy csak kisszámú gyermek vesz részt ezekben a 
tevékenységekben, és olyan gyermekekről van szó, akik már aktív sportolók, és akik több sportágat 
fednek le az iskolai versenyeken. Tehát, ha valaki jó kézilabdázó, akkor nagyon gyakran bevonják a 
röplabda és kosárlabda versenyekbe is, ami azt jelenti, hogy már a gyermekek 
sporttevékenységeinek túlterheléséről beszélhetünk. Ha több sportágban is képviselik iskolájukat, 
akkor edzésekre is kell járniuk, nap, mint nap gyakorolnak, majd a hétvégén mérkőzésekre mennek, 
felvetődik a kérdés, hogy ez vajon jó és egészséges a számukra, hiszen mégis csak gyerekekről van 
szó. 

 A helyi önkormányzati egységek képviselőinek, az iskolaigazgatóknak és a tanároknak ilyen 
versenyhozzáállása valójában megfelel a szabadidős gyakorlatok szabványainak, ahol az eredmények 
elérése nem prioritás. Hogy ez az állítás tényeken alapszik, bizonyítja az a kutatás is, amit a Városok 
és Önkormányzatok Állandó Konferenciájára készítettem, és amely a sportágak helyi szintű 
finanszírozásával kapcsolatos. Akkor pontos adatokhoz jutottunk, hogy a helyi önkormányzatok 
egységeiben elsőbbséget élvez a finanszírozásban, amikor a sportok területén lévő programok 
finanszírozásáról beszélünk, valójában, mint ahogy ők mondják és gondolják, az élsport pénzelése. Az 
önkormányzat által kiválasztott nagy pénzügyi eszközök valójában nem az élsport teljesítményeire 
irányulnak. Nevezetesen, a Sporttörvény2 3. szakasza meghatározza, hogy az élsport a sport egy 
területe, amely magában foglalja a rendkívüli (élvonalbeli) eredményeket és a sportminőséget 
eredményező sporttevékenységeket, és hogy az élsportoló az a sportoló, aki a sportversenyeken 
rendkívüli eredményeket ér el, és az illetékes nemzetközi sportszövetségek sportszabályaival 
összhangban, a sportolók nemzeti besorolásának megfelelően rangsorolták az élsportolók 
kategóriájába. Mindezek alapján látható, hogy egy olyan helyi klub finanszírozása, amely 
tevékenysége számára jelentős költségvetési eszközöket különítenek el, nem az élsportot 
népszerűsíti, hanem az átlagost, ugyanakkor kis százalékot különítenek el a szabadidős és az iskolai 
sport támogatására. Ez továbbá azt is jelenti, hogy nagyon fontos meghatározni a helyi 
önkormányzati egységekben a sport finanszírozásának valós és reális kritériumait. 

 Ha arról a tényről beszélünk, hogy a fiatalok gyakran úgy döntenek, hogy videojátékokat 
játszanak, vagy közösségi hálózatokat használnak, akkor megpróbálhatjuk ezt a helyzetet win-win 
helyzetté alakítani. Nevezetesen, az egyik javaslat az lehet, hogy az ilyen gyermekeket táborokba, 
vagy más formális vagy nem formális összejövetelekre hívjuk, ahol a számítógépes játékok mellett, 
más gyakorlatokat is szervezünk, amely az ilyen gyerekekhez közelebb áll. Pl. paintball, vagy olyan 
játékok játszása, amelyek hasonlóak a számítógépeken játszott játékokhoz. 

 Azt a kérdést, hogy a lányok mikor kezdik a szervezett testmozgást, és hogyan választják ki 
azt a sportot, amellyel foglalkozni szeretnének, eltérően kezelik a környezetek, amelyekben az 
interjúk készültek. A kis környezetekben megállapítást nyert, hogy nagyon szűkös a hely, korlátozott 
a kínálat a fizikai aktivitásokkal való foglalkozásokra, így ha a gyerekeket, különösen a lányokat nem 
érdekli a labdarúgás, a kézilabda, a harcművészet, vagy nem tagjai a néptánc szakosztálynak, akkor 
nincs más lehetőségük, hogy sporttevékenységekkel foglalkozzanak. 

                                                           
2
 - A Szerb Köztársaság Sporttörvénye (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/2011. és 99/2011. 

szám)  
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 Amikor a 11-14 éves korú lányokról és fiúkról beszélünk, látható, hogy azok, akik nem aktívak 
fizikailag, és nem találták meg helyüket a felajánlott sportágban, nem rossz tanulók, hanem éppen 
ellenkezőleg, nagy százalékarányban színkitűnő diákokról van szó. Más környezetekben, ahol több 
ajánlat közül választhatnak, könnyebb megtalálni egy olyan sporttevékenységet, amely megfelel a 
lányok kívánságainak, azonban van ebben fenntartás is, hiszen a 7-10 éves lányok esetében a szülők 
azok, akik egy bizonyos sportot javasolnak, és személyes szimpátia alapján íratják be gyermekeiket 
egy bizonyos sportra. Nem szokatlan eset, hogy a szülők barátai vezetik a gyermeküket a táncra, 
majd együtt járnak, mert az edzés után várniuk kell a gyermekeiket, ami egy újabb alkalom, amikor a 
szülők ezt az időt barátkozással tölthetik. Éppen ezért nagyon vitatható az a tézis, amit nagyon 
gyakran hallhatunk, ez pedig „a gyermekem csak azt a sportot választotta, amellyel foglalkozik”, 
mert 7 vagy 8 éves korukban a szülők azok, akik sportot választanak, és természetesen ők választják 
az edzőt is, akire gyermeküket bízzák. 

 A szülőkkel folytatott interjúk során egyetlen egy környezetben sem nyilatkoztak arról, hogy 
gyermekeik rossz tanulók lennének, ami azt a tényt támasztja alá, hogy azok, akik az interjúalanyokat 
választották, a legjobbakat választották, hogy a legjobb módon mutassák be iskolájukat vagy 
környezetüket, és ily módon is megmutatták, hogy „versenyezni szeretnének”. Már beszéltünk erről 
a vágyról a korábbiakban, hogy a sporttevékenység kérdését csak a sporteredményeken keresztül 
mutatják be. 

 Ezt a tényt azért említem, mert nálunk, amikor sportról beszélünk, akkor kizárólag a 
versenyre és az eredményre gondolunk, és nem a pihenésre, a barátkozásra, az élvezetre, az 
egészségre, a mentális és szellemi egészség javítására. Éppen ezért ebben a tényben keresni a 
jövőbeli megoldások modelljeit, amelyek a fiatalok nagyobb mértékű aktivitásához vezetnének a 
sport és a testmozgás területén, minden olyan tevékenységen keresztül, amelyek a polgárok 
tudatosságának növelésére irányulnak a testmozgás fontosságáról az egészség szempontjából, 
különösen a fiatalok számára.  

 A rendszeresen testmozgást gyakorló lányok szüleitől kapott adatok elemzése során 
nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a lányok kitűnő tanulók az iskolában, a testmozgáshoz nagyon 
motiváltak, és akik a testnevelési órákon való rendszeres részvételen kívül klubokban is edzenek, 
függetlenül attól, hogy vidéki vagy városi környezetről van szó. Ezt a választ adta a megkérdezettek 
legnagyobb százaléka, de a kívánságaikat illetően, hogy mit szeretnének edzeni, és jelen pillanatban 
milyen sportot űznek, azt az információt kaptuk, hogy valójában azzal a sporttal foglalkoznak, amit 
kínálnak nekik, és amelyek gyakran nem illenek bele az elképzelésükbe. Például: egy településen 
nincs atlétika klub, és a szülők többsége nem a saját vágyát fejezte ki, hanem gyermeke kívánságát, 
hogy atlétikával szeretne foglalkozni. Ez a fajta motiváció az atlétika iránt abból a tényből következik, 
hogy éppen Szerbia e régiójából, vagyis a Vajdaságból származik leghíresebb atlétánk, távolugrónk, 
Ivana Španović, aki nyilvánvalóan motiváló tényező a lányoknak, hogy azonosuljanak vele. Gyakran 
hallhattuk a szülők hozzászólásaiban, hogy gyermekeik elmondása alapján, ők elsősorban nem 
élsportolók szeretnének lenni, mint Ivana Španović, hanem népszerűek, szépek, jó testfelépítésűek, 
és ha olyanok lesznek, mint Ivana Španović, akkor utazhatnak és világot láthatnak. Tehát ők az 
élsport eredményeit nem az élsport teljesítményei felől szemlélik, hanem a szórakozás, a kényelem, 
az utazás, a csillogás területéről. E tényből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a fiatalok 
felfogása még az élsportok szegmensében is meglehetősen eltorzult, és azt látják, hogy a sportolók 
jól élnek, sok pénzük van, ismertek, az emberek szeretik őket, és nincs kritikus áttekintésük egy 
másik tényről, amely arról szól, hogy rendkívüli sporteredmény elérése érdekében sokat kell 
edzeniük, áldozatokat kell hozniuk, mindenféle garancia nélkül, hogy egyáltalán valaha is elérik az 
élvonalbeli sporteredményeket. 
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 Amikor az atlétikáról beszéltünk, egy nagyon érdekes példát hoztak fel, amely az általunk 
elemzett legkisebb környezethez kapcsolódik. Ebben a kis helységben a helyi ügyész egy nő, aki 
nagyon szereti a kézilabdát, edző is, és aki számos közeli faluban kézilabda edzőként tevékenykedik. 
Mivel lánya nagy érdeklődést mutatott az atlétika iránt, azon belül is a gerelyhajítás iránt, nem 
maradt más választása, szakmailag továbbképezte magát, megszerezte az engedélyt a Szerbiai 
Atlétikai Szövetségében a gyerekekkel való foglalkozásra egy másik sportágban is, az atlétikában, és 
önállóan edzeni kezdte saját gyermekét. E sport még néhány 11 éves lány számára érdekesnek tűnt, 
ők a kézilabdáról az atlétikára váltottak, vagyis a dobó sportágra, és jelenleg ennek a hölgynek a 
lánya legjobb eredményt érte el korosztályában a világon gerelyhajításban. Tehát, minden feltétel 
nélkül, a Nemzeti Ágazati Szövetség, a helyi önkormányzat vagy a sportrendszer bármely más eleme 
segítsége nélkül e nőnek saját kezdeményezése alapján a lányával együtt sikerült elérnie az 
élvonalbeli sporteredményt. Hogyan fog tovább fejlődni a lány karrierje, amikor egy másik 
környezetbe kerül, ami elkerülhetetlen, mert nincs középiskola e kis településen, vagy folytatja-e az 
atlétikaedzéseket akkor is, amikor egyetemre egy harmadik környezetbe kerül, nyitott kérdés marad. 

 Végül még egy következtetést levonhatunk, azt, hogy az egyének személyes 
kezdeményezése, energiája és lelkesedése legtöbbször válasz a helyi önkormányzati egység és a 
sportrendszer egyéb részeinek rendszer- és rendszerszintű támogatásának nem létezésére a 
Vajdaság Autonóm Tartományban, hogy azonosítsák a tehetségeket és feltételeket hozzanak létre 
azok fejlődéséhez. Ez azt is jelenti, hogy a sportrendszer fejlesztésében részt vevő szakemberek 
motivációja, szakértelme és lelkesedése nagyon fontos szegmens a fiatalok, különösen a lányok 
nagyobb aktivitása szempontjából. 

 Amikor a válaszadók a testnevelésórákról és a lányok tevékenységeiről beszéltek a 
sportklubokban, egy konkrét problémakört azonosítottak, amelyről a szöveg következő részében lesz 
szó. 

 Az első probléma az, hogy az 1-4. osztályos gyerekek oktatása során a testnevelő tanárok 
nem dolgoznak együtt a tanítónőkkel. Mivel nagyon érzékeny életkorról van szó, ami egyben nagyon 
fontos a motorikus fejlesztés szegmensében és a testmozgási szokások fontosságának kialakításában, 
az a benyomás, hogy ez a periódus a testnevelés oktatása terén nagyon gyenge megvalósításában 
megy végbe. E kérdésről már több alkalommal is volt szó a nyilvánosság előtt, de a vita kivételével 
semmi különös nem történt a rendszerszerű megoldás meghatározása szempontjából. Az Ifjúsági és 
Sportminisztérium, a Szerbiai Iskolai Sportszövetség és a helyi önkormányzatok egyes egységei egy 
közös projektet valósítottak meg, a munkaközvetítő nyilvántartásában szereplő testnevelő tanárok 
bérét biztosították, hogy a tanítónőkkel közösen oktassák 1-4. osztályos diákokat tornaórákon. Ez a 
projekt kiváló mutatója annak, hogy szükség van e terület szisztematikus szabályozására, mivel az 
ilyen módon megvalósított tanórák sokkal minőségesebbek és tartalmasabbak voltak, mint mielőtt a 
testnevelés kultúra tanárai részt vettek volna benne. Érdemes megemlíteni, hogy a maguk tanítónők 
és tanárok is nagyon elégedettek voltak az ilyen jellegű együttműködéssel. 

 Amikor arról az időszakról beszélünk, amikor egy gyermeknek egy adott sportágat kell 
kiválasztania, pontosan ez a fajta munka lehetővé tenné a testnevelő tanárok számára, hogy reálisan 
megfigyeljék a gyermekek képességeit, lehetőségeit és vonzódását egy adott sportághoz, amelyre ők 
irányítani tudnák őket. Másrészt ebben a nagyon érzékeny időszakban mindenkinek sokkal több 
ideje lenne arra, hogy a fiúk és lányok figyelmét felhívják a rendszeres testmozgás fontosságára. 
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 Mivel a rendszeres testmozgásról nem csak beszélnének, hanem tennének is az érdekében, 
akkor egy másik fontos problémát is meg kellene oldani, amit a szülők és a tanárok egyaránt 
fontosként azonosítottak, az pedig a testnevelés órák bevezetése az általános és középiskolákban 
minden nap, vagyis heti 5 alkalommal. 

 A harmadik azonosított probléma a tornatermek nem megfelelő száma, a nem elegendő 
felszerelés és kellék, amely szükséges a tornaórák tantervének megvalósításához, vagyis az iskolák és 
a tornatermek nem rendelkeznek az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium 
által meghatározott normáknak megfelelő felszereléssel a testnevelés órák megvalósítására. 

 A negyedik azonosított probléma az iskolákra és az öltözőkre vonatkozik, ahol a diákok nem 
rendelkeznek alapvető higiéniai feltételekkel, edzés után nincs lehetőségük a zuhanyozásra, azonnal 
mennek a következő órára. Amikor az okokat keressük, amelyek miatt a lányok nem akarnak 
gyakorolni és részt venni a testnevelési órákon, az egyik ok biztosan az, hogy nem szeretnék 
„nedvesen” és izzadtan tölteni az egész napot az iskolában, különösen akkor, ha az első órájuk a 
testnevelés. Egy szülőtől még azt is hallottuk, hogy fia, aki élvonalbeli labdarúgó, pénteken sosem 
tornázik, mert az iskola után a barátaival a városban marad, és nem szeretne „büdösen” szórakozni. 

 Az ötödik azonosított probléma a szülők és a tanárok elmondása alapján az, hogy elavultak a 
tantervek és a programok, és ez nemcsak a testnevelés oktatása terén figyelhető meg, hanem úgy 
általánosságban minden tantárgynál. Szinte egybehangzó vélemény az, hogy a gyerekek túlterheltek 
az iskolai kötelezettségekkel, iskola után tanulniuk kell, és mindezek után következik még valamilyen 
sportfoglalkozás. A szülők szavai szerint mindez azt eredményezi, hogy a gyerekek, akiktől kitűnő 
eredményeket várnak az iskolában, akiktől elvárják, hogy jó sportolók legyenek, egyszerűen, ahogy 
mondják, „kiégnek”, és amikor maguknak kell döntéseket hozniuk, akkor elállnak mindentől. Egy 
pillanatban több olyan észrevétel is elhangzott, amely az általános és a középiskolában jeles 
eredményt elérő gyerekekre vonatkozott, ők a későbbi tanulmányaik során könnyebben szereznek 
egyetemi diplomát, kitartóbbak abban, hogy elérjék, amit szeretnének, és sikeresebbek a 
sportkarrierben is. A szülők több alkalommal is elkeseredettségüknek adtak hangot az 
iskolarendszerrel kapcsolatban, amelyben a gyermeknek nincs idejük arra, hogy minőséges módon, 
családi körben töltsék a szabadidejüket úgy munkanapokon, mint hétvégén, amikor szintén 
kötelezettségeik vannak a versenyeken, a házi feladatokkal foglalkoznak… 

 Amikor a testnevelés tanításának megvalósítására vonatkozó tantervről és programról 
beszélünk, a válaszadók teljesen egyöntetűen úgy értékelték, hogy ezt a programot a logikátlanságra 
hivatkozva módosítani kell. Az egyik azokra az órákra vonatkozik, amikor a szertorna program 
keretében a szereken végzett gyakorlatok az idősebb korosztálynak szólnak, vagyis a hetedik és a 
nyolcadik osztályos diákoknak. A tanárok véleménye szerint ez a legrosszabb lehetséges pillanat az 
ilyen gyakorlatok végzésére a nem összehangolt mozgásképesség miatt, a tanárok képtelenek 
megfelelő segítséget nyújtani, mert a diákok ebben az életkorban már túl magasak és túl nehezek 
ahhoz, hogy ilyen gyakorlatokat elvégezzenek. Az a javaslat, hogy a program e része akkor kerüljön a 
tantervbe, amikor a gyermekek kisebbek, motorikus képességük alkalmasabb, könnyebbek, vagyis az 
alsó osztályokban. A testnevelés oktatásával kapcsolatos egyéb megjegyzések arra a tényre 
vonatkoztak, hogy a gyermekek érdeklődési köre a hagyományos sportoktól a fizikai aktivitás más 
formái felé irányultak, például a fitnesz, az extrém sportok, a görkorcsolyázás, a gördeszkázás, a tánc 
és hasonlók felé. Nagyon nagy viták voltak az iskolai sportrendszer és általában a versenyrendszer 
témájában. Egyhangúlag megállapították, hogy az iskolai sportok megszervezésének jelenlegi 
rendszere több okból sem jó.  
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 Amikor a lányok sportrendszerben való részvételét vizsgáljuk, akkor azt két részre oszthatjuk. 
Az első a lányok részvételére utal a versenyrendszerben, arra a sportágra vonatkozik, amelyik érdekli 
őket, és amelyet valamelyik helyi klub tagjaként is űznek. 

 Az első megjegyzés arra vonatkozik, hogy ezek a lányok hetente öt mérkőzést játszanak 
olyan sportokban, mint a röplabda, vagy szinte minden hétvégén versenyen vannak, és minden nap 
edzésük van az egyéni, különösen harcművészeti sportokban. Ezek a lányok nem vesznek részt azon 
szakkörök munkájában, amelyeket az iskoláknak kellene megszervezniük, és felmerül a kérdés, hogy 
képesek-e az iskolák megszervezni azokat, ugyanis a lányok nem az iskolai szakkörökön edzenek egy 
bizonyos sportágat, hanem klubban. Ilyen tevékenység végeredménye, hogy a lányok részt vesznek a 
községi, körzeti vagy köztársasági versenyen, ahol az iskolai csapatot képviselik, viszont ez a csapat 
egy vagy több klubból érkező sportolókból áll, és mint ilyenek, valamilyen érmet nyernek a tantárgyi 
versenyeken. Az ilyen munka hamis képet ad az iskolai tevékenységekről, mivel e lányok 
készségeiket egy bizonyos sportban nem az iskolában szerezték, hanem a klubokban, így nem 
mondhatjuk azt, hogy az iskolai versenyeken elért sikerek az iskolai sportrendszer eredményeit 
tükrözik. Ez azonban még nem a jelenlegi iskolai sportrendszer bírálatának a vége, hiszen ugyanezek 
a lányok, akik kiváló motorikus képességekkel rendelkező sportolók, az iskola színeiben más, az 
elsődleges sportágukhoz viszonyított hasonló sportágban is képesek versenyezni, és akkor felmerül a 
kérdés… Helyes-e mindez, amiről beszélünk, vajon mindez a lányok fejlődését, fejlesztését és 
motiválását támogatja a fizikai tevékenységben való részvételre, vagy egy veszélyes területre visszük 
őket, ahol sérülésekkel, túlterheléssel és túltelítettséggel találkozhatnak? Erről a veszélyről a 
nagyvárosokban dolgozó tanárok beszéltek, mert ott küzdenek a tekintélyért, mivel más iskolákban 
is vannak vetélytársaik, de ez a probléma a kisebb közösségekre is ugyanúgy vonatkozik, mert ott 
pedig a másik faluban lévő iskolákkal versengenek. 

 A szülőktől és testnevelő tanároktól kapott adatok elemzéséből pontosan látszik, hogy 
hatalmas tér létezik a lányok nagyobb testmozgására a megnövelt fizikai aktivitás értelmében, éppen 
az iskolai sportrendszer fejlesztésében és az iskolai rendszer megváltoztatásában, vagyis az 
iskolákban levő munkaprogramok terveinek és a testnevelési órák és egyéb tanórán kívüli 
sportaktivitások másfajta szervezésében. 

A mely sportokat szeretik a gyermekeik és a szeretik-e a testnevelésórát kérdések körüli 
viták folyamán a kutatóknak az volt a benyomásuk, hogy a lányok motivációja, hogy testmozgással 
foglalkozzanak az, hogy olyanok legyenek, mint példaképeik bizonyos sportágakból, illetve, hogy 
élsportolók legyenek. Azonban, az a benyomásunk, hogy a lányoknak csak kis százalékáról van szó, 
mivel a sportolónők száma, akik a helyi klubokban gyülekeznek, nagyon kicsi, ebből adódik a kérdés, 
hogy mi történik a többi lánnyal, mivel foglalkoznak, és mit csinálnak szabadidejükben. E tekintetben 
szembetűnőek a nagy rivalizálások az azonos sportágak klubjai között, melyek a város 50 ezer lakosa 
közül összesen kb. 300 lányt toboroznak, és nagyon mérgesek egymásra, mert „ellopják” egymástól a 
gyerekeket. Az ilyen rivalizálás megmutatja, hogy ezeknek a sportkluboknak menedzsmentjei 
mennyire nem rendelkeznek megfelelő vízióval, hogyan fejlesszék munkájukat, és hogyan nyújtsanak 
minél több lánynak minőséges programot. Védekezésként ezek a klubok arra hivatkoznak, hogy nincs 
elegendő szakemberük, nincs elég időpontjuk az edzések megtartására, kicsi a költségvetésük, 
melyet a helyi önkormányzatoktól kapnak és az edzéseken résztvevő gyerekek szüleinek gyenge a 
fizetőereje. Ha az iskolai állapotokat nézzük az iskolai sportrendszerben, valamint a helyi klubok 
állapotát, világosan látszik a lányok alacsony aktivitásának oka. Ez a két rendszer a legtöbb esetben 
sem összehangolva, sem szinkronizálva nincs, és látható az ötlet és a stratégia hiánya a közös 
cselekvés érdekében, amely tükröződne azon feltételek javulásában, hogy minél több fiatal 
foglalkozzon testmozgással. 
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 Amikor a lányok alacsony motivációját elemeztük, főleg az idősebb korúakét, a testnevelő 
tanárok véleménye alapján a lányok nem motiváltak arra, hogy sporttal foglalkozzanak, mert ebben 
az időszakban elsősorban a saját kinézetükkel törődnek és más érdeklődési körük van, amely nem 
kötődik a sporthoz. 

 A tanárok és szülők által adott válaszok elemzéséből és összehasonlításából látszódik, hogy 
ezek fedik egymást, mivel a szülők is azt említik, hogy a 11-14 éves lányok gyakran nem motiváltak, 
hogy részt vegyenek a testnevelési órákon több okból kifolyólag: a felajánlott terv és program 
számukra nem megfelelő. Pontosabban nem érdekes, nem megfelelőek a munkafeltételek, hiányzik 
a felszerelés, hiányoznak a kellékek, az öltözőkben nincs zuhany, hogy a tanítás után figyelmet 
fektethessenek a higiéniára stb. 

 Azt, hogy a fizikai aktivitás végzésére igenis fontosak a feltételek, az a tény bizonyítja, hogy 
az említett életkorú lányok azokban a környezetekben, ahol jó feltételek vannak, konkrétan a fitnesz 
klubokban, ahol megfelelő tartalmak vannak, melyek őket elsősorban boldoggá teszik, az ilyen típusú 
aktivitásokra a lányok nagyon szívesen eljárnak barátnőikkel, mivel itt megfelelő feltételek és 
programok vannak, melyek motiválják őket a gyakorlásra, és az edzés után megfelelő feltételek 
vannak a személyi higiéniára, vagyis van zuhanyozási lehetőség. 

 A lányok szabadideje, leterheltsége és elfoglaltsága problematikáját elemezve arra a 
következtetésre juthatunk, hogy ez a jelenség relatív, a feltételekkel áll összefüggésben, vagyis a 
környezettől és a környezet nagyságától függ, ahol a lányok élnek, mivel az ajánlatok nem 
egyformák. Olyan benyomásunk lett, hogy azok a lányok, akiknél nincsenek elegendő feltételek, 
jobban igyekeznek és keresik lehetőségeket, hogy megvalósítsák szükségleteiket a testmozgás iránt a 
nagyobb városokban élő lányoktól, ahol a kínálat sokkal nagyobb és sokrétűbb. 

 A nagyobb városokban például vannak sportlétesítmények, mint amilyenek a 
fürdőmedencék, és engem, mint kutatót érdekelt, hogy megtudjam, mi a szülők hozzáállása arról, 
hogy a gyerekek 7-9 éves korukban úszással foglalkoznak. Ami rögtön nyilvánvalóvá vált, hogy az 
említett városokban nem létezik szervezett kötelező úszásoktatás az 1-4. osztályos gyerekek 
számára. Vajdaság egyes városaiban és községeiben létezik ilyen kötelezettség, ami nagyon jónak és 
hasznosnak bizonyult. Hogy miért nem viszik a lányokat úszásra kérdésre a szülők, akik már előzőleg 
nyilatkoztak arról, hogy vannak anyagi forrásaik és hozzáférhető is számukra az úszásoktatás, nagyon 
banális okot adtak meg, és ez a hajszárítás. A szülők nyilvánvalóan leterheltek, sok kötelezettségük 
van, és ez mind a család megmaradása és minőséges anyagi feltételek biztosítása céljából, így 
ezenfelül nincs elegendő szabadidejük, amit a gyerekeikre fordíthatnának, különösen, ha két vagy 
három gyerekük van, akik különböző aktivitásokra járnak. Ezeknek az aktivitásoknak az 
összehangolása, az elvitel, az elhozatal is gondot jelent. A nagyvárosokban az elvitel és elhozatal sok 
időt vesz el, és ilyenkor a szülők megpróbálnak racionálisak lenni, illetve idejüket maximálisan 
ésszerűsíteni. További kellemetlenség, hogy az edzések minden sportágban főleg az esti időszakban, 
19,30 és 22 óra között zajlanak, tehát ha két vagy három gyerekük van, három különböző 
sportágban, nagyon szervezettnek kell lenniük, hogy mindenhová odaérjenek. Így egy banális ok, 
mint a lányok hosszú hajának szárítása komoly gondot jelent az alacsonyabb részvételre egy olyan 
csodálatos és egészséges fizikai aktivitásban, mint amilyen az úszás. 

 Amikor a lányok fizikai aktivitásairól beszélünk a testnevelésórákon belül, vagy a 
sportklubban, az egyik kérdés, amiről vita folyt, a kommunikáció a tanár illetve az edző, valamint a 
lányok és fiúk között, és az ő fegyelmezésük. 
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 Nagyon érdekes volt hallgatni, hogyan végzik a fegyelmezést a tanárok és az edzők, és 
hogyan a tanárnők és női edzők, és ez hogyan hat a fiúkra, és hogyan a lányokra. 

 A beszélgetések alatt megtudtuk, hogy mennyire segített nekik az elméleti tudás, melyet 
megszereztek a hivatalos és nem hivatalos oktatáson keresztül, és milyen mértékben segített a 
készség, amit a gyakorlattal szereznek meg. Felvetettük a büntetés kérdését is, és a módot, hogy ezt 
hogyan végzik órákon és edzéseken, valamint a szülők részvételét, különösen a klubokban, 
támogatás formájában, ami gyakran átalakul segédedzői támogatássá, majd röviddel ezután egyesek 
a saját fejükben főedzők lesznek. 

 Általános következtetés, hogy a gyakorlatban a tanárok és az edzők olyan módszereket 
alkalmaznak, melyeket maguk fejlesztenek ki a fiúkra és a lányokra vonatkozólag, akikkel dolgoznak. 
Az egyik tanárnő azt mondta, hogy ő a pályafutása kezdetén „egész nap üvöltött”, és szörnyen 
frusztrált volt, mert a tanulók nem hallották, vagy nem akarták hallani szavait, mivel ő az egyetemen 
azt tanulta, hogy nem jó sípot használni, mint a figyelemfelkeltés eszközét. Nem akart a síphoz 
menekülni, és amint ő maga is mondta, „én egyszerűen elhallgattam, semmit sem csináltam, csak 
néztem őket”. Az osztály lassan lenyugodott, még azok is, akik a legrendetlenebbek voltak, a többi 
diák figyelmeztette őket, és a gyerekek egyszerűen elcsendesedtek. Ekkor beszélgetni kezdett velük, 
és megmagyarázta, hogy semmit sem fognak csinálni, amíg hangoskodnak, és mivel nagyon 
szerettek volna gyakorolni, ez a módszer eredményhez vezetett. Más esetekben a tanárok, de az 
edzők is sípot használnak a tanulók és a sportolók figyelmének elnyeréséhez és természetesen az 
utasítások adásához, amit amikor új gyakorlatot kezdenek, és amikor a gyakorlat befejeződik. 

 Ami a fiúk és lányok fegyelmezését illetve büntetését illeti a testnevelési órákon és az 
edzéseken, jelentős különbség van. A fiúkat általában további gyakorlatokkal fegyelmezik, vagy az 
aktivitásból való kizárással, míg a lányokat, ahogy az edzők és tanárok mondják, egyáltalán nem 
szükséges büntetni, mert erre nincs szükség. Vagyis, amikor ők szeretnék a gyakorlatokat végezni, 
illetve amikor elhatározzák, hogy edzenek, akkor minden kötelezettségüket felelősen, fókuszáltan, 
odaadóan és együttműködésre készen végzik. Míg a fiúk, amint befejezik az adott tevékenységet, 
szeretnek még valamit csinálni, ami sem az edző tervében és programjában, sem e sportág 
szabványában nincs. 

 Az én megjegyzésemre, hogy mint kutató szakértőként részt vettem A gyermekek védelme a 
sportban szabályzatmodell kidolgozásában, és a további gyakorlattal való büntetést a bántalmazás 
egyik formájaként azonosítottuk, mivel a további gyakorlat nem lehet büntetés, ezzel sem a tanárok, 
sem az edzők nem értettek egyet, ezért úgy döntöttem, hogy ezt a témát még el kell mélyítenünk. 

 Az edzők és tanárok is azon a véleményen voltak, hogy jó a gyerekeket további gyakorlattal 
büntetni, mert ez őket motiválja. Ezt az állítás a következő példával támasztották alá. Két csapatot 
állítanak össze, hogy bizonyos tevékenységet végezzenek el, és az a csapat, amely elsőként hibázik, 
illetve kevesebb sikeres próbálkozást tesz, fekvőtámaszokat csinál. És ekkor, ahogy mondják, további 
versenyszellem alakul ki, nem azért, mert nem szeretnek fekvőtámaszokat végezni, hanem a 
fekvőtámaszt végző megalázott csapatot tovább tudják „piszkálni”. A megállapításomra, hogy az 
egyik erőszak vonzza magával a másikat és harmadikat, illetve, hogy abból indultunk ki, hogy a 
további gyakorlat büntetés, és oda jutottunk, hogy azok, akik veszítettek, „vesztesek” lesznek, akiket 
valakinek joga van „piszkálni”, vagyis joguk van megalázni a legyőzötteket. Az így áttekintett példa 
után azok, akik biztosak voltak, hogy ez jó megoldás, a kutatás összes szereplője kérdőre vonta, hogy 
az elsődleges állításuk helyes volt-e. 
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 Egy másik városban más példával szembesültünk, ugyanis az edző a játékosait a fair play 
szellemében nevelte, ápolta az igazi értékeket a becsületes és szorgalmas erőfeszítés fontosságáról 
és a „tiszta győzelem” fontosságáról. És akkor egy nap a csapata, aki a bajnokság vezetője volt, 
vendégszereplésre ment, és a kortársaik szüleitől, akikkel játszottak, olyan sértéseket, beszólásokat 
és káromkodásokat hallottak, hogy ettől nem csak ledöbbentek, hanem teljesen elveszettek lettek. 
Egyesek közülük a mérkőzés alatt sírtak is, és nem akartak játszani. A bíró és a mérkőzés 
résztvevőinek reakciója nem történt meg, mert teljesen „normális”, hogy az emberek „levezessék a 
gőzt”, így az edző egy olyan kihívás előtt találta magát, hogy hogyan dolgozzon tovább a csapatával, 
és mit mondjon nekik. Addig a szülőknek nem engedték meg, hogy bemenjenek a terembe, ahol az 
edzéseket tartják, és az sem volt megengedett, hogy a lelátóról tanácsokat adjanak a gyerekeiknek. 
Megengedték, hogy szurkoljanak, és bátorítsák lányaikat, de nem avatkozhattak az edző munkájába. 
Ekkor az edző más döntést hozott, megengedte a szülőknek, hogy részt vegyenek az edzéseken, 
megengedte, hogy tanácsokat adjanak a lányaiknak, azoknak pedig azt a feladatot adta, hogy csak az 
edzőt hallgassák, és ne figyeljenek a szülők tanácsaira és bekiabálására. Ily módon edzette őket, hogy 
a versenyeken csak az edzőt hallják, és a teljes hangzavarban csak arra fókuszáljanak, ami miatt ott 
vannak, vagyis a játékra. 

 Az edző reakciója lehetett volna másmilyen is, indulhatott volna más úton is, hogy a 
szülőknek azt a tanácsot adja, hogy legyenek ők is az erőszak forrásai, vagyis rosszabbak azoktól, akik 
az ő gyerekeiket sértegetik, és így ez az erőszaklánc beláthatatlanul növekedett volna. 

 Mint az előző példákban is látható, az egyik erőszak mindig vonja maga után a másikat, és ez 
nem kell, hogy fizikai erőszak legyen, hogy erőszaknak nyilvánítsák, hanem minden megjelenési 
formájában felismerhető kell, hogy legyen, és természetesen útjába állni, hogy ne növekedjen és 
terjedjen. 

 A téma, amelyben a tanítók, a tanárok és az edzők egyfajta felindultsággal vettek részt, mert 
nyilvánvalóan olyan téma, amely nagymértékben vonatkozik a munkájukra az a szülő, a tanár vagy az 
edző kapcsolat. A tanárok ebben a vitában azt az elvet képviselték, hogy manapság jobb „jóban” 
lenni a tanulókkal, mint ahogy mondják az „elvek kergetése”. Az „elvek kergetése” valójában egy 
szinonima a tanterv és a program, valamint az osztályozási rendszer szószerinti betartására, ahol a 
legtöbb vitára kerül sor a szülő és a tanár között. Vagyis azt állítják, hogy ha valaki szigorú tanár vagy 
tanító, akkor őt a gyerekek nem fogják „szeretni”, a saját elégedetlenségüket átviszik a szüleikre, és 
gondjaik lesznek. A szülők gondolkodás nélkül támadnak rá a tanárra és a szülőkre, akik akkor 
magukra hagyva érzik magukat, mert nem kapnak támogatást az iskola igazgatójától sem, mert 
leginkább „befolyásos” szülőkről van szó, akik, ahogy ők fogalmaznak „megkeseríthetik” a tanár 
életét a Szülői Tanács határozatán keresztül, a helyi önkormányzat befolyásán keresztül, amely 
részben pénzbelileg támogatja az iskolai aktivitásokat stb. 

 E kutatás során említésre került a példa, hogy egy testnevelő tanárnő saját füzetébe egyest 
írt be egy lánynak, egy olyan területre, amelyet a lány egyáltalán nem sajátított el. Ez az egyes a 
füzetben volt, mivel ez egy tájékozódási pont a tanárnak, hogy melyik területen kell többet dolgoznia 
a diákkal. A lány ezt az egyest úgy értelmezte, hogy kijelentette, „többé nem szereti a tanárnőt”, és 
nem fog nála többet gyakorolni. Tehát az üzenet, amit a szüleitől is kapnia kellett volna, az, hogy 
többet kellene gyakorolnia és törekednie, nem azért, hogy kijavítsa a jegyet, hanem hogy saját 
magát túlszárnyalja, de nem ezt az üzenetet kapta meg, hanem arról vitáztak, hogy a tanárnő 
helyesen járt-e el. 
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 Az ilyen típusú félreértések a tanárokkal és az edzőkkel gyakran döntőek abban, hogy a 
lányok abbahagyják az edzést, és sportágat váltanak. Néha az ilyen döntésre hat az az idő is, amit a 
lányok a csapat tagjaként játszhatnak, vagy nem játszhatnak, vagy a játékban betöltött pozíció, vagy 
az, hogy csapat nem fogadja be, és ez a folyamat „az öltöző zárt ajtaja mögött” játszódik le. Ha a 
csapat játszik, akkor nyerni is akar, a leggyöngébb láncszem a peremre kerül és lejáratják, mindezt a 
győzelem érdekében. A kegyetlen íratlan „öltözői törvény”, amely a lányokat, akik technikailag és 
taktikailag nem eléggé képzettek, nehéz helyzetbe hozhatja, és ami gyakran ahhoz a helyzethez 
vezet, hogy a lány egyszerűen abbahagyja az edzést, mert nem érzi magát jól ebben a csapatban. Egy 
ilyen példa említésre is került, amikor egy lány maga mondta el a szüleinek, hogy „én semmit sem 
adok ennek a csapatnak, sőt, csak ártok nekik, nem megyek többé”. Nagyon fontos az edző 
felelőssége ebben az esetben, hogy az edző megfelelő módon „kezeli-e” a helyzetet, hogy minden 
lánynak talál-e megfelelő helyet a csapatban. A sportra való nevelésükön keresztül az az üzenet 
küldhető, hogy mindannyiunknak joga van gyakorolni, és mindannyiunknak joga van arra, hogy ne 
legyünk egyformán hivatottak egy bizonyos sportra, de attól még szeretjük, és mint ilyeneknek, 
nekünk is helyünk van a klubban. Vajon az edző, aki nem ilyen üzenetet küld a lányoknak, akiket edz, 
elősegíti-e az eszmét, hogy a diszkrimináció megengedett, sőt kívánatos is, mert szükségszerűen a 
„sikerhez” vezet, és hogy azok, akiknek nincs képességük, nem lehetnek a csapat tagjai, azt a kérdést 
veti fel, hogy milyen csapatot állítottak össze azok a szakemberek, akik ezt tanulták. Vajon ez a 
csapat, ahol az eredmény fontosabb az embernél, olyan csapat, ahol téves értékeket 
népszerűsítenek, csapat, ahol a diszkrimináció elfogadott, az a csapat, ahol csak „nyerni fontos, 
tekintet nélkül a módszerre és az áldozatra”? Itt feltevődik a következő kérdés: ha azt feltételezzük, 
hogy lelkiismeretes edzőnk és jó pedagógusunk van, aki annak a játékoslánynak szeretne támogatást 
nyújtani, akinek nincs olyan képessége, hogy az első felállásban játsszon, és hogy fejlődjön, alkalma 
lehessen hibázni is, mi történik, ha ez az edző függ a klub vezetőségétől, akik csak az eredményre 
„ösztönzik”? 

 Ezért nagyon fontos, hogy minőségi sportszakemberek mellett a klubnak minőségi 
menedzsmentje is legyen. Minden klub vezetőségének olyan minőségűnek kellene lennie, hogy a 
klub pillanatnyi szükségleteit, vagyis sportolói szükségleteit szolgálja. Ahogy a klub növekszik, a klub 
menedzsmentjének is fejlődnie és képeznie kellene magát, ami gyakran nem történik meg. Általában 
az embereknek, akik a klubokat vezetik, függetlenül attól, hogy fiúkról vagy lányokról van-e szó, 
nincs elég idejük, türelmük, hogy megvárják, hogy lányok fejlődjenek, hogy támogassák őket akkor is, 
ha nem megy nekik, hogy türelmesek legyenek, hogy a pionírokból sikeres szeniorok váljanak, akik 
technikailag-taktikailag képzettek, akik egészségesek, nem sérültek, akik pszichikailag készek minden 
fajta kihívásra… Sajnos, a mi elemzéseinkből, de a többéves tapasztalatból is az derül ki, hogy kevés 
klubban van több évre szóló fejlődési stratégia világos, hosszú távú tervvel. És hogy ez miért van így? 
Egyszerűen azért, mert a klubok vezetősége általában azon gyerekek szüleiből áll, akik a klubokban 
játszanak, és akik motiváltak, de a klubbal csak addig foglalkoznak, amíg a gyerekük játszik, valamint 
olyan üzletemberekből áll, akiknek ez az időtöltésük és hobbijuk. Szóval, a klubokat főleg amatőrök 
vezetik, akiknek sem elég tudásuk, sem víziójuk nincs, hogy hogyan kell egy klubot irányítani, ezért 
senkinek sincs ideje azokra, akik a legfontosabbak, vagyis a gyerekeink. Ez hozhat valamilyen 
sporteredményeket serdülőkorig, ahol már az ifjúsági csapatok szétesnek, és szinte teljesen 
eltűnnek, mint felnőtt versenyzők. A felnőtt csapatok ezért főleg a megmaradt szeniorokból állnak, 
akik különféle környezetekből érkeznek. A fejlett államok és a sikeres sportrendszerek tapasztalatai 
teljesen mások. Az ő rendszerükben a pionírok és kadétok periódusában beazonosítják a lehetséges 
tehetségeket, a juniorok és fiatal szeniorok időszakában fejlesztik őket, és a szenior periódusban 
„csiszolják” a tehetségüket és csúcseredményekhez vezetik őket. Szóval a csúcseredmény a 
rendszerberendezés, valamint a sportolókkal való rendszeres és szakmunka eredménye, és nem 
véletlen. 
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 Ezért a rendkívüli sporteredményeik állandóak, az alacsonyan fejlett sportrendszerekben 
viszont csak periodikusan jelentkeznek, és gyakran nem a rendszer eredményeit tükrözik, mert az 
eredményeket az egyének érték el, és nem a rendszer. 

 E további kérdések indították vitánkat, és választ kaptunk arra, hogy miért hagyják el a 
lányok a klubokat, és miért hagyják abba a sportokat, melyeket választottak.  Ugyanis több 
következtetésre jutottunk, és az egyik az, hogy abban az időszakban, amikor 14 éves korba érnek, ha 
még nem értek el olyan eredményeket, melyeket felvázoltak maguknak, illetve szüleik vagy 
környezetük vázolt fel számukra, a lányok visszavonulnak, mert ekkor lép hatályba egy újabb széles 
körben elterjedt mondat, „na, jó, ha nem vagy sportra való, akkor iskolába való vagy, vagy jól férjhez 
kell menned”. 

 Ezért, azt a kérdést, hogy a lányok hogyan hagyják el a sportot, nem kell könnyedén venni, 
mert ezek az okok gyakran lelkileg megbélyegzik ezt a fiatal női lényt, mint vesztest, mint 
alacsonyabb értékűt, olyan személyt, akinek önbizalomhiánya van. Márpedig az önbizalmat is 
gyakorolni és edzeni kell, és ez az egyik legfontosabb tényező az egyén sikeréhez az élet bármilyen 
területén, de leginkább a nőnemű lényeknél a szülővé válás folyamatában. 

 Ha a lányok részvételét elemezzük a sportklubok életében, vagy részvételüket az iskolai 
sport szakcsoportokban, az okok, hogy miért kezdtek el sporttal foglalkozni különbözőek, de nem 
jelentősen különbözőek a kis közösségek és a nagy városok közötti viszonylatban. Mivel az interjúban 
főleg olyan szülők vettek részt, akiknek fiú- és lánygyerekeik is voltak, lehetőségünk volt kissé 
kibővíteni az elemzést és összehasonlítani, hogyan viselkednek bizonyos helyzetekben a fiúk, és 
hogyan a lányok. 

 Az 1-4. osztály időszakában a gyerekek általában olyan sportot és tevékenységet választanak, 
melyekre a szüleik küldik őket. Nem ritkák azok az esetek sem, főleg a lányoknál, hogy bizonyos 
bemutatók után, melyet a sportklubok a tanítás alatt tartanak, önálló vágyukat fejezik ki, hogy 
beiratkozzanak arra a bizonyos sportra. Az a benyomás, hogy a fiúk leginkább a vezető után mennek, 
és általában a „csapat” irányítója az, aki elrendeli, milyen sporttal fog a környezete foglalkozni. 
Vagyis, ha ez az idézőjelben mondott vezető egy bizonyos sporttal kezd foglalkozni, a többi fiú is 
követi, és ugyanígy fejezik is be a szervezett edzéssel való foglalkozást egy klubban, vagyis, ha a 
„vezető” abbahagyja ezzel a sporttal való foglalkozást, leginkább a többiek is elállnak tőle. A 
lányoknál, az adatokban, melyeket kaptunk, nem volt ilyen eset. Nem ritka az az eset sem, amikor ők 
is azok a lányok után mennek, akik a csapatban vezetők, vagyis, ha egy lány, általában az, aki a 
társaságban uralkodó, elkezd foglalkozni egy bizonyos sporttal, a barátnői is megindulnak, de ha az 
indító lány eláll a sportággal való foglalkozástól, a többi lány nagy százalékban marad ugyanebben a 
sportágban. 

 Egy másik, főleg a tanárok és az edzők általi megfigyelés az, hogy a lányok gyakran, szinte 
mindig saját maguknak választanak sportot, és ez nagyban különbözik a fiúktól, akik 
befolyásolhatóbbak, és a lányok a választott sportban tovább maradnak, mint a fiúk, sokkal 
szorgalmasabbak, buzgóbbak, elszántabbak és felelősségteljesebbek az edzéseken, felelősséggel 
viszonyulnak a kötelezettségek iránt, melyeket felállítanak nekik. Ez a megállapítás azokra a lányokra 
vonatkozik, akik a sportot, a testedzést választották, és akik magasan motiváltak a fizikai gyakorlásra. 

 A falvakat, a községeket és a városokat összehasonlítva a lányok sportválasztásának indokai 
és okai nagyon eltérőek. A választás első feltétele, hogy milyen sporttal fog egy lány foglalkozni, a 
felajánlott sportok kínálata. 
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 Itt nagy hátrány észlelhető az olyan környezetekben, mint pl. a falvak, ahol a kínálat nagyon 
gyér, így a lányok két vagy három sport és a néptánc között választhatnak. Lehet, hogy épp ez az oka, 
hogy a falusi környezetekben több mint 200 lány foglalkozik néptánccal, mint a testmozgás egyik 
módjával. Nagy közösségekben, ahol a kínálat sokkal nagyobb, a lányok nemcsak olyan sportágat 
választhatnak, amellyel foglalkozni szeretnének, hanem ugyanazon sportágon belül nagy választási 
lehetőségük van a klubok között is, melyekben edzhetnek. Az egyik nagyvárosban több röplabdaklub 
is van, melyek kizárólag a női lakosságot célozzák meg, és ahol a lányok klubról klubra járnak, és ott 
maradnak, ahol a leginkább megfelel nekik. Ha lányokról van szó, a klubban levő hangulat és a belső 
viszonyok nagyon jelentős szerepet játszanak annak eldöntésében, hogy ott maradnak-e a 
közösségben, vagy sem. Ezt nagyon fontos megemlíteni, mert később pont ez lesz a döntő tényező a 
döntés meghozatalára, ha más közösségekbe mennek az iskoláztatás folytatása miatt, folytatják-e 
vagy abbahagyják azzal a sporttal való foglalkozást, amit választottak. 

 Mivel a kutatás alatt alkalmunk volt beszélnünk férfi és női edzőkkel is, akik olyan 
sportklubokat vezetnek, ahol főleg vagy kizárólag lányok edzenek, érdekesnek tűnt, hogy 
kivizsgáljuk, van-e köze, illetve előny-e vagy hátrány, ha a lányoknak férfi vagy női edzőjük van. 

 Ha az edzőket kérdezzük, ők teljesen azon a véleményen vannak, hogy ennek nincs 
jelentősége, és teljesen mindegy, hogy ki vezeti a női csapatot, illetve azt az érvet vetik fel, hogy az a 
fontos, hogy az edző jó vagy rossz, nem pedig az, hogy férfi vagy nő. Azonban, ha a szülőket 
kérdeztük, mit gondolnak erről, az ő véleményük más e tekintetben, és az a vélemény, hogy jobb, ha 
a lányokat nő edzi, ami nem csak a lányos édesanyák véleménye, hanem az édesapáké is. E 
véleménynek az az oka, hogy a szülőknek az a benyomásuk, hogy a lányok könnyebben szót értenek 
a női edzővel vagy tanárnővel, és szabadabbak, különösen, ha olyan témáról beszélgetnek, ami a 
biológiai fejlődésüket érinti, és a problémákról, amelyeket a serdülőkor hoz a biológiai és fiziológiai 
változások tekintetében, és az a benyomásuk, hogy a női edzők vagy tanárnők jobban megértik őket 
és a problémáikat, amivel a felnövekvés során, a szerelembe eséskor, a társaságukon belüli 
viszonyok áttekintése folyamán és a családi kapcsolatokban találkoznak, különösen  akkor, ha a 
családon belül nem a legjobb a helyzet. 

 Ha a pozitív példákról beszélünk, hogy hogyan és miért kezdett el valaki egy bizonyos 
sporttal foglalkozni, nincs különbség a környezet nagyságát figyelembe véve, amelyben a lány edzeni 
kezd, de van különbség, ha az okokról beszélünk, amikor a lány úgy dönt, hogy abbahagyja a sporttal 
való foglalkozást. 

 Ha a motivációs tényezőkről beszélünk, amelyek a lányok döntéseinek meghozatalában 
szerepet játszanak, akkor az egyik legfontosabbak, hogy vannak-e a válogatottjainknak rendkívüli 
sporteredményeik, különösen a női sportban. A kutatás ideje alatt a szerbiai női röplabda-válogatott 
világelső lett, és rögtön ezután az következett, hogy lányok hatalmas érdeklődést mutattak, hogy 
röplabdázni kezdjenek. Mivel a kutatás folyamán az interjúkban részt vettek a röplabdaedzők is, 
megpróbáltuk megtudni, miért éppen a röplabda, és hogy vajon csak a rendkívüli sportteljesítmény 
az ok, vagy van valami más is. Az edzők, a tanárok és a szülők válaszait összehasonlítva 
megállapítottuk, hogy a röplabda olyan sport, ami fejleszti a csoportszellemet a lányoknál, akik 
általában jobban élvezik a csoportmunkát, és hogy ebben a sportban nincs fizikai érintkezés az 
ellenféllel. Ez azt is jelenti, hogy a lányok, akik röplabdáznak, nincsenek nagyszámú sérülésnek 
kitéve, mint azok a sportolók, akiknél közvetlen érintkezés létezik. 

 Másrészről, minden kutatott környezetben és klubban, ahol harcművészeti sportokkal 
foglalkoznak, a tagok nagy százaléka éppen lány, és sokukban a lányok százaléka sokkal magasabb, 
mint a fiúké. 
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 Ez az adat arra a következtetésre vezet, hogy a lányok nagyon motiváltak a sportolásra 
anélkül, hogy ezt az állítást a fiúk motivációjával össze szeretnénk hasonlítani. Ezek a 
következtetések és feltételezések jelenleg a sportklubok munkájára összpontosítanak, míg az 
iskolákban más a helyzet, de erről majd később beszélünk. 

 A klubokban folytatott tevékenységekkel kapcsolatban a munkában való nehézségek a kis 
közösségekben, a klub munkájának elégtelen feltételeiben jelentkeznek, és az edzések 
megtartásának időpontjaiban, amelyek gyakran nem megfelelőek a korcsoportnak, melyre 
vonatkoznak. Ez a probléma tükrözi a megfelelő sportlétesítmények hiányát a falvakban, a 
községekben és a városokban, a tornatermek hiányát, mivel Vajdaság legnagyobb városaiban a 
legtöbb iskola, különösen a középiskolák nem rendelkeznek tornateremmel a testnevelésórák 
megvalósítására. A másik problémacsoport a létező sportlétesítmények szerény felszereltségére 
vonatkozik, valamint a nehéz anyagi helyzetre, melyben a klubok tevékenykednek. 

 Tulajdonképpen ördögi kör jön létre, melyben a klubnak, hogy fennmaradjon, sok tagot kell 
felvennie a tagsági díj miatt, amit a gyerekek fizetnek, és hogy ebből fizessék az edzőket és a 
teremhasználatot, így a nagyszámú tagság kis teremben edz, tehát feltevődik a kérdés a munka 
minőségét illetően ilyen feltételek között. A nagyvárosokban a nagyszámú klub miatt ugyanabban a 
sportágban, valamint az, hogy az edzésre való terminusok száma nagyon kicsi, ezért az edzéseket 
gyakran 21 óra után tartják, egyáltalán nem egyezik azzal az állítással, hogy jó sporttal foglalkozni az 
egészség megőrzése és a lányok helyes pszicho-fizikai fejlődése érdekében. Végül itt van még a 
gyerekek túlterheltsége a nagyszámú aktivitás miatt, nemcsak a sport, hanem más iskolai 
kötelezettségek, az idegennyelv-tanulás, a zeneiskola stb. miatt is. 

 Ha a sportklubban való tagság megszakításáról beszélünk, több okot is felsorolhatunk. Az 
egyik leggyakoribb a másik környezetbe való átkerülés, vagyis, ha a lányok a falusi környezetből vagy 
kis községekből a városokba kerülnek középiskolába. Akkor az életük szó szerint gyökeresen 
megváltozik, akkor önállóbbak lesznek, a döntéseik leginkább a prioritás felállítására vonatkoznak, 
vagyis az iskola kerül első helyre, nagyon motiváltak, hogy sikeresen befejezzék az iskolát, éppen 
ezért nem motiváltak, hogy másik klubot keressenek, ahol folytathatnák a sporttal való foglalkozás, 
mint ahogy tették a szülőhelyükön. Mivel a családtól külön élnek, az életköltségeik nagyobbak, így 
gyakran nincs elegendő anyagi eszközük a tagsági díj fizetésére, a versenyeken való részvételre, a 
megfelelő sportöltözet vásárlására és végül nagyon gyakran előítéleteik vannak, hogy soha nem lesz 
nekik olyan jó, és nem lesznek olyan jó barátnőik, mint a saját klubjukban. 

 Egy másik ok a sportklubból való eltávozásra a gyönge kommunikáció az edzőkkel, ahol 
elsősorban a gyerekek túlterheltségét emelik ki, a nem megfelelő edzéseket és az edzők durva 
viselkedését a lányokkal. E szegmensnek két oldala van, az egyik a szülők nézete, a másik pedig az 
edzők és a tanárok látásmódjára vonatkozik. 

 A szülőknek gyakran elég nagy ambícióik vannak, ha a gyerekeikről van szó, és a 
legmagasabb sporteredményeket várják tőlük, ami tovább kihat a lányok túlterheltségére, abban az 
értelemben, hogy mi történik, ha csalódnak bennem a szüleim, mi történik, ha veszítek, mi történik, 
ha vesztesként tekintenek rám? 

 A szülő-gyerek kapcsolat a sportban és a szülő-edző-tanár-diák viszony olyan viszony, 
amelynek ok-okozati összefüggése van. Ha a szülők, gyerekek és edzők ambíciói nem egyeznek, és 
ezek az ambíciók nincsenek összhangban a gyermek reális lehetőségeivel, ebben az esetben a 
lányokéval, nagy problémákhoz vezethet, és a végén egyetlen vesztes lesz, a gyermek. 
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 Azok a lányok, akiknek ilyen irreális ambícióknak kell megfelelniük, gyakran teljesen 
abbahagyják a sporttal való foglalkozásukat.  

 A kutatás alatt megállapításra került egy logikátlanság is, ami arra a tényre vonatkozik, amit 
főleg a szülők hoztak fel, és arról van szó, hogy a gyermek csak kiválasztott egy sportágat, egyszerűen 
imádja azt, de amikor a középiskolába vagy az egyetemre került, teljesen abbahagyta a sporttal való 
foglalkozást.  

 A fent említetteket figyelembe véve mégis fel kell tenni a kérdést, mennyire fontos, hogy a 
lányok maguk válasszák ki a sportot, amivel foglalkozni fognak, vagyis mekkora a szülők hatásának 
jelentősége a döntésben, hogy mit fog sportolni a gyermekük, és hogy a sport hirtelen abbahagyása 
nemcsak a klubban, hanem a testmozgással való teljes felhagyás még a reakció formájában is, 
kapcsolatban van-e ezzel. 

 Egy szülő, aki edző és tanár is egyben az iskolában, felhozta, amikor a lánya olyan sportágban 
edzett, amellyel ő professzionálisan foglalkozott, és amikor hosszabb idő után ő maga is belátta, 
hogy a gyereke nem annyira tehetséges, azt ajánlotta, hogy gondolkozzon, és esetleg hagyja abba az 
edzést. A lánya megjegyzése az volt, hogy „Anya, hála istennek, hogy végre felfogtad…” Szóval, a 
gyereknek nem volt ereje, hogy megbirkózzon a problémával, illetve nem akarta kiábrándítani az 
édesanyját azzal, hogy egyszerűen azt mondja neki „Anya, én nem edzek tovább!”. 

 Az, hogy a lányok hogyan hoznak döntést, hogy sporttal foglalkozzanak, és hogy ez a döntés 
hirtelen történik-e, vagy fokozatosan, és kik hatnak erre a döntésre, egy nagyon érdekes kérdés volt. 
A környezetből, amelyből a lányok jönnek, szinte az összes kérdezett kivétel nélkül azon a 
véleményen volt, hogy a döntést kizárólag önállóan hozzák meg, és nem hirtelen, hanem 
fokozatosan. Ugyanis ez a döntés éppen a 11-14 év közötti időszakban történik, amikor a lányok 
érdeklődése megváltozik, és amikor tudatára ébrednek, hogy önállóan is képesek döntést hozni. 
Azonban ők itt nagyon óvatosak, és ez a döntés gyakran kapcsolatban van más tevékenységgel is, így 
az edzésekre gyakran nem járnak más iskolai kötelezettségek miatt és más szakcsoportokon való 
részvétel miatt.  Ez azzal a ténnyel támaszható alá, hogy a szülők többsége azt az esetet hozta fel, 
hogy a lányaik így lassan abbahagyják az edzésre járást, és amikor véglegesen abbahagyták, nem 
vettek többé részt ezen a további tevékenységeken, és a szavaik szerint „szabadok” voltak, hogy a 
szabadidejüket a közösségi hálókon töltsék, és szórakozni kezdenek. 

 Az egyik leggyakoribb tényező a sporttal való felhagyással, nemcsak a sportklubok életében, 
hanem az iskolai fizikai tevékenységekben is az érdektelenség és a lányok teljes passzivitása. Az egyik 
tanár gondolatait és csodálkozását a következőképpen írta le: Azon tűnődött, hogyan lehetséges az, 
hogy a 11-14 év közötti lányok az egész tanév alatt egyszer sem érzik szükségét, hogy szaladgáljanak, 
játszanak, élvezzék a mozgás örömét, és végül az órákon gyakoroljanak… Azokat a lányokat hozva fel 
például, akik nincsenek felmentve a testnevelésóra alól és rendszeresen hozzák a felszerelést az 
órákra, de az órákon való aktivitásuk egyenlő a nullával. Ekkor saját magának is feltette a kérdést, 
hogy „Vajon, én, mint pedagógus, nem vagyok képes motiválni a lányokat, vagy a probléma valami 
másban van?”. Ebben az értelemben ez a fiatal pedagógus érdeklődött más általános iskolákban is, a 
munkatársai pedig azt mondták, hogy ott is ugyanígy van, de ne aggódjon, mert a középiskolákban 
még rosszabb a helyzet. 

 Amikor ezt a kutatást elkezdtük, és amikor a helyi önkormányzati egységekkel felvettük a 
kapcsolatot, hogy csatlakozzanak hozzánk a kutatásban, kivétel nélkül rögtön kiemelték, hogy mi egy 
sikeres sportiskola vagyunk, a mi lányaink elsők Vajdaságban ebben a sportágban, a fiaink másodikak 
abban a sportágban, és az iskolánkban edz az országos bajnok karatéban, dzsúdóban. 
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 Ez tulajdonképpen az emberek azon felfogásáról beszél mind a sportvezetők, mind az iskola 
részéről, hogy csak a csúcseredmény a siker mértékegysége a fizikai tevékenység értelmében. Szinte 
senki sem beszélt arról, hogy mennyire fontos felkelteni a figyelmet a testmozgásra az 
egészségmegőrzés érdekében, a belső és külső szépség megőrzése érdekében, és a nemzet 
egészsége megőrzése érdekében. 

 Minden interjúra jellemző, hogy nagyon keveset beszéltek arról, hogy a testmozgást az 
utcán, szülőkkel sétálva, barátokkal az épület előtt, drága tornaszerek nélkül, szervezett edzések 
nélkül, licenccel rendelkező szakedzők nélkül is lehet végezni. Az a benyomásunk, hogy a gyerekek 
egyre kevesebbet játszanak. És ez az állapot, amelyben folyamatosan hiányzik a kortársakkal való 
játék, ami azt az érzést vonja maga után, hogy nem boldogok a játékban, ha az túl sokáig tart, és egy 
új terminus jön létre, ami a fiatal populációban nagyon elfogadott, mégpedig, hogy a gyerekeink 
„unottan fáradtak”. Ebből az unalom állapotából, amely annyira kedves és rokonszenves a 
fiataloknak, mint az új generáció egy új tendenciája és sajátossága, és ha tartós, könnyű átcsúszni az 
„unottan fáradt” egy sokkal súlyosabb formájába, ami a depresszió. Ennek hosszantartó és veszélyes 
következményei is lehetnek, nemcsak a gyerekek, hanem az egész társadalom számára. 

 Ezért úgy vélem, hogy az utolsó szegmens és a kérdések sora valójában a kulcs a probléma 
megoldásához, amelyben mi vagyunk, és ez az elemzés lehet a leginkább releváns ehhez a 
kérdéshez, mert úgy véljük, hogy a gyerekek nem bűnösek abban, hogy a lányok kevés testmozgást 
végeznek. Ezért kizárólag a rendszer felelős, amely nem rendezett, és amely át kell, hogy élje a saját 
katarzisát, ha azt akarjuk, hogy a gyerekeink egészségesek legyenek, egészségesen növekedjenek, és 
holnap egészséges egyetemisták legyenek, egészséges szülők és a társadalmunk egészséges tagjai. 

 A lányok rendszeres testmozgásra való ösztönzésének egyéb módjairól beszélve a nagyobb 
kínálat lehetőségeit figyelembe kell venni a rekreációs sportok kapacitásának nagyobb mértékű 
bevonása szempontjából. A lányokat 11-14 év között, de különösen a középiskolában egyre inkább 
érdekli a testük, a szépségük és a társadalomban levő helyzetük. Ezért itt nagy tér nyílik a 
kikapcsolódásra, amely motiválhatja őket arra, hogy tanuljanak a helyes táplálkozásról, az edzés 
hatásáról a szervezetükre, a szebb és formásabb testre, hogy a gyakorlatok során táncolhatnak is, 
hallgathatják a kedvenc zenéjüket, barátkozhatnak, örülhetnek stb. 

 A kérdés, hogy mit kellene tenni, hogy minél több fiatal foglalkozzon testmozgással és 
sporttal, és mik a kulcstényezők ebben a folyamatban, nagyon érdekes, amelyet az interjúk végén a 
résztvevők nagyon szívesen elfogadtak.  Valójában ezt az interjút úgy fogták fel, hogy elmondják, mit 
gondolnak, azt remélve, hogy javaslataikat valaki eljutatja az illetékesekhez, hogy a dolgok 
megváltozhassanak. Ránk, mint kutatókra, akik a Tartományi Sport Titkárság megbízásából végezzük 
munkánkat, úgy tekintettek, hogy a szavaik esetleg általunk hallhatóak lesznek ott, ahol a fő 
döntéshozás történik, ezért ennek a szegmensnek jelentős figyelmet szentelünk. 

 Ha a lányok testmozgására való motiválásáról beszélünk, valamint a korai bekapcsolásukról a 
szervezett gyakorlás rendszerébe, és végezetül, amikor az egész életen át tartó gyakorlásról 
beszélünk, akkor mindenki egyetértett abban, hogy az első körben a legfontosabbak a szülők, vagyis 
a család, a tanárok és edzők. Második körben, ami semmivel sem kevésbé fontos, mint az első, a 
helyi önkormányzati egységek, a hatalom hordozói városi, tartományi és köztársasági szinten. Ennél 
is fontosabb, hogy az ő vágyuk, javaslataik egy része belekerüljön a Vajdaság Autonóm Tartomány 
tízéves Sportfejlesztési Stratégiájába. 
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 A családról beszélve az interjúalanyok egyetértettek abban, hogy ez minden bizonnyal a 
legerősebb és legfontosabb kapcsolat a gyermek személyiségének, a munkaszokásainak és 
értékrendszerének formálásában. Fontos azonban hangsúlyozni azt az általános benyomást, hogy a 
család kultusza Szerbiában, amely évszázadokon keresztül épült, szisztematikusan összeomlik 
anélkül, hogy egyértelműen azonosítaná, hogy ki és hogyan végzi ezt, tehát ez az ő személyes 
benyomásuk. Ezt a témát nem gondolták feldolgozni a kutatók, hanem a jelenlegi állapot 
elemzésekor merült fel, ahogy főleg a szülők mondják, a fiatalokkal nem foglalkoznak 
rendszerszerűen, vagyis az iskoláztatás egyre rosszabb és rosszabb, az iskoláztatás feltételei rosszak, 
a tantervek és programok elavultak, és nem készítik fel gyerekeiket a jövőre. Ezért arra 
kényszerülnek, hogy különórákat és különböző képzési programokat fizessenek, hogy a feltételek, 
melyekben gyerekeik gyakorolnak rosszak, vagy egyáltalán nem léteznek, hogy a sporttal való 
foglalkozásra különösen nagy anyagi elkülönítésre van szükség, főleg, ha valakinek több gyereke van, 
és nagyobb városban él, ahol a tagsági díjak sokkal magasabbak, mint falun. A gyerekeknek a médián 
keresztül nem megfelelő, sőt nagyon problematikus tartalmakat kínálnak, a társadalom 
értékrendszere folyamatosan romlik a kilencvenes évek óta, sokkal több kihívás van, amelynek a 
gyerekeik ki vannak téve, hogy ők, mint szülők elveszítik a méltóságukat, mert nem tudnak eleget 
keresni, hogy a gyerekeiknek azt tudják nyújtani, amit szeretnének, és amit esetleg más szülők 
nyújtani tudnak. Ez kihat a házasságon belüli kapcsolatokra patriarchális környezetben, amikor az 
apa, a család „feje” nem keres eleget, és az ő önbecsülése sem olyan, mint amilyennek lennie 
kellene. A feltételek, amelyben a gyerekeik edzenek és a klubok finanszírozási rendszere nem 
megfelelő, nincs elég iskolai tornaterem, nincs elég felszerelés és tornaszer az iskolákban, a helyi 
önkormányzatok egységei nem szentelnek elég figyelmet a fiataloknak, akik emiatt nem látnak 
perspektívát a községükben, és valahol máshol keresnek esélyt Szerbiában, vagy még gyakrabban 
külföldön.  Az ilyen politika miatt sok képzett fiatal ment el az országból, és külföldön alapítottak 
családot, az iskolák „üresek”, egyre kevesebb az elsős diák, egyre kevesebb tagozat van, illetve 
kevesebb tanuló jár egy tagozatba.  A gyerekek nem normális időpontokban edzenek, 21 óra után, 
gyakran minden hétvégén verseny van, amit a szülők fizetnek, és naponta akár 500 km-t is utaznak, 
vagyis a versenyre korán reggel, 4 óra körül indulnak, és a versenyről este 22 órakor érnek haza. Az 
iskolákban nincs sportszakkör, a gyerekek, mint sportolók csak addig érdekesek, amíg a szüleiknek 
van pénzük a tagsági díj kifizetésére, és ha valamilyen eredményt érnek el, mint serdülők, akkor 
nincs senki, aki segítene, mert a finanszírozási rendszerben csak a szenior eredményeket jegyzik. A 
labdarúgó klubok kapják a legtöbbet a költségvetésből a helyi önkormányzatok szintjén, és más 
sportágakban mesterséges csapatokat alakítanak, mivel más környezetből való gyönge játékosokat 
fizetnek, és elhanyagolják a városokból és községekből származó fiatal játékosokat, mivel az 
úgynevezett „idegenek” játszanak, nem fektetnek be sportpályákba, a gyerekek többé nem játszanak 
stb. 

 Mindezek a felsorolt okok, melyeket ezeken a számomra, mint kutatónak nagyon érdekes 
interjúkon hallani lehetett, a kérdezettek véleménye szerint éppen az első láncszem, vagyis a család 
esett szét, és az ilyen gyerekek a második láncszembe, vagyis az iskolába kerülnek, ahol teljesen 
elvesznek, és az utca és bulvár kihívásainak vannak kitéve, melyek minden oldalról leskelődnek rájuk. 

 Éppen ezek azok a témák, amelyekkel a távoli 1995-ben foglalkozott a Miniszteri Bizottság, 
amely a FIATALOK ÉS A SPORT – EURÓPAI KIÁLTVÁNY3 elnevezést viseli, amit a tagországok 
miniszterhelyettesei 1995. október 12-én fogadtak el, és amit az Európai Unió 1989-ben ratifikált A 
gyermekek jogairól szóló egyezménnyel összhangba hoztak. 

                                                           
3
 Đurđević, N. (2007): A közhatalom és a sport, 600-606. oldal, Beoštampa, Belgrád, 2007.  
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 Az egyezmény a 28., a 29. és különösen a 31. szakaszában ír a gyermekek azon jogairól, hogy 
részt vegyenek a játékokban és szabadidős tevékenységekben az életkoruknak megfelelően, és 
megállapították, hogy a gyerekeknek egyformán van joguk a sportra és rekreációra. A Miniszteri 
Bizottság elfogadta az R (92) 13 és (92) 14 számú Ajánlásokat az Európai Sport Chartával 
kapcsolatban, melyben különösen az 5. szakasz vonatkozik az alapok kiépítésére, mint ahogy 
elfogadták a Sport Etikai Kódexét is, amely specifikus utasításokat ad a fiatalok testmozgásának 
végzésére, elismerve a fizikai és szellemi fejlődés egyenlőségének és a személyiség erkölcsi 
összetevőinek fontosságát. Az Egyezményben külön hangsúlyozzák, hogy milyen szerepe lehet az 
oktatásnak a sportra, a Bécsi egyezmény céljainak megvalósulása érdekében: a szociális integráció, 
az egészség, a személyiségfejlődés, az etika megértése, a környezet tisztelete, a kulturális tolerancia 
és a nemzetközi csere. Az egyezmény meghozatala azon alapszik, hogy úgy gondolják, teljesen 
normális, és a modern civilizáció szellemében minden társadalomnak biztosítania kell a fiatalok 
számára a fizikai aktivitás feltételeit, ami a szabadidő konstruktív felhasználását eredményezi, de 
számos szociális probléma megoldásában is segít, mint például a tolerancia hiánya, a céltalanság, az 
erőszak, az alkoholizmus, a kábítószerek jogosulatlan használata. A deklaráció meghozóit ugyanis 
aggodalommal töltötték el azok az adatok, hogy a testnevelésnek és a fizikai aktivitásoknak nem 
szentelnek elég figyelmet, és nem megfelelően képviselik őket, ez pedig nem teszi lehetővé a 
gyerekek fizikai fejlődését, sem pedig a fizikai egyensúly elérését. Ezenkívül a fiatalok, akik nem 
foglalkoznak testmozgással, alacsony fizikai képességekkel rendelkeznek, így a deklaráció szerzői 
határozottan képviselték azt a szándékot, hogy minden országban kiépítsék a partnerséget, melynek 
keretein belül a fiataloknak lehetővé teszik, hogy fizikai tevékenységgel foglalkozzanak, és a sporton 
keresztül tanuljanak, kifejezzék magukat és a kreativitásukat fejlesszék. 

 A Miniszteri Bizottság azt az ajánlatot hozta, hogy a tagországok kormányai tiszteljék az 
említett Charta elveit és eszméit, és az Ajánlás Függeléke alapján dolgozzák ki sportpolitikájukat és 
tevékenységeiket a fiatalok számára. Az Európai Charta – A fiatalok és sport szövegét tekintve, 
világosan felismerhető a Szerb Köztársaság Sporttörvénye körvonalaiban, amely összhangban van az 
Ajánlással. Jelen pillanatban azonban ez az összhang még mindig csak formális, nem pedig lényegi, 
mivel a Charta számos részét nem alkalmazzák. Annak érdekében, hogy teljesen világos legyen a 
politika, amelyet a tízéves stratégia kidolgozásának folyamatában kellene követnünk, a már 
meghatározott célokat kell követni, ez pedig olyan politikák elfogadása, amelyek lehetővé teszik a 
fiatalok számára a sport és a fizikai tevékenységek pozitív attitűdjeinek kialakítását az Európai Sport 
Charta és az Európai Etikai Kódexszel összhangban, és így megteremteni az alapokat a sporttal való 
egész életen át tartó foglalkozásra. A társadalomnak, mint egésznek, minden partnerrel 
együttműködve kötelessége, hogy lehetővé tegye a fiatalok számára e cél elérését. Ennek elérése 
érdekében a kormányzati szerveknek és a sportszervezeteknek felelősséget kell vállalniuk az ifjúsági 
sportpolitika népszerűsítéséért és fejlesztéséért. A kormányzati szervek felelőssége a hatalom 
minden szintjén, hogy biztosítsák a lehetőségeket és megfelelő intézkedéseket a jogi előírások és a 
pénzügyi támogatáson keresztül a kitűzött célok elérése érdekében. A sport fogalma az említett 
Chartában a humanizmus és a tolerancia eszméin alapul, ezek pedig az Európai Tanács általános 
jellegzetességei. A fiataloknak a fizikai tevékenység természetes mozgásforma, ami magába foglalja a 
kihívást és a játékon alapuló élvezetet. E Charta céljai minden fiatalnak szólnak, akik nem nagykorúak 
az Európa Tanács tagállamai törvényei szerint. A sport minden formájának egyenlő mértékben 
hozzáférhetőnek kell lennie minden fiatal számára megkülönböztetés nélkül, amely lehetővé teszi a 
fiúk és lányok esélyegyenlőségét, figyelembe véve minden korosztály különleges igényeit. Az otthon 
és a család a gyermekek szocializációjának alapja, és egyedülálló szerepe és hatása van az aktív és 
egészséges életmód fejlődésére, az iskolának pedig alapvető feladata, hogy lehetővé tegye a 
gyerekek egészséges fizikai fejlődését és a sport fejlődését, ami lehetővé teszi az egyenletes testi és 
szellemi fejlődést, és így a sport általánosan hozzájárul az iskolai rendszer jobb minőségéhez. 
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 Minden fiatal számára biztosítani kell a megfelelő fizikai testnevelés oktatását és az alapvető 
sportkészségek elsajátításának lehetőségét a rendszeres tanterv keretein belül, valamint a tanításon 
kívüli aktivitásokon, amivel lehetővé teszik a testmozgással való mindennapos foglalkozást. Az iskola 
feladata, hogy egészséges és biztonságos környezetet biztosítson a fizikai aktivitásokkal való 
foglalkozásra, és reagáljon az elfogadható új irányzatokra a sportban, ha azoknak oktatási értéke 
van, akkor azokat teljes mértékben engedélyezni kell. Minden iskolának rendelkeznie kell a 
szükséges és megfelelő felszerelésekkel és eszközökkel a fizikai tevékenység és a sport kezeléséhez. 
Ösztönözni kell a nyitott és zárt sport- és városi kapacitások kölcsönös és összehangolt 
felhasználását, a közpénzek és kapcsolatok maximális kihasználása céljából. Lehetővé kell tenni a 
zöldfelületek használatát és hozzáférhetőségét, valamint a nyílt helyszínekét, úgy a városi, mint a 
falusi területeken, a természet tiszteletével és a fenntartható természeti erőforrások használatával. 
Minden fiatalnak biztosítani kell a hozzáférhetőséget a sportlétesítmények használatához, beleértve 
a fogyatékkal élő és más speciális igényű emberekét is. A sportintézmények tervezési szakértőinek, 
építészeinek és vezetőinek olyan képzést vagy képesítést kell kapniuk, amely lehetővé tenné 
számukra, hogy megfeleljenek a fiatalok szükségleteinek és igényeinek. 

 A helyi önkormányzati egységek sportfejlesztési rendszerének egyik következő láncszeme az 
egész életen át tartó sport feltételeinek biztosítása. Annak érdekében, hogy az egész életen át tartó 
tevékenységet a fizikai tevékenységekkel és a sporttal kapcsolatban biztosítsuk, szükséges, hogy a 
partnerek és a kormányzati szervek segítsenek abban, hogy partnerséget hozzanak létre e cél elérése 
érdekében. A sportklubok és a sportszervezetek, köztük az iskolák és az iskolai klubok, létfontosságú 
szerepet játszanak abban, hogy megfelelő feltételeket biztosítsanak a fiatalok számára, hogy az 
órákon vagy versenyeken keresztül fejlesszék képességeiket, és ezáltal is népszerűsítsék az egész 
életen át tartó sportolás eszméjét. Az önkéntes vagy közösségi szervezetek további forrásokat 
biztosítanak, és rámutatnak a sportolás fontosságára is. A kereskedelmi szervezetek további 
lehetőségeket is biztosíthatnak a fiatalok számára olyan tevékenységek révén, amelyeknek ki kell 
egészíteniük a jogi és önkéntes ágazatokat. 

A kormányoknak megfelelő támogatást és erőforrásokat kell biztosítaniuk a rendelkezésre 
álló közpénzekből, amelyek lehetővé teszik más partnerek bekapcsolását is a Charta céljai elérése 
érdekében. 

 A fent említettek alapján látható, hogy nem szükséges feltalálni a „spanyolviaszt”, hanem 
teljes terjedelmében alkalmazni kell a már elfogadott ajánlásokat és nyilatkozatokat, hogy a rendszer 
szintjén rendezzék az egyik legfontosabb elemet, ami a társadalmunk egészségessé tételének 
előfeltétele. 

 Az előző fejtegetésekben a hiányosságokról beszéltünk a nem megfelelő iskolai 
sportinfrastruktúrákat illetően, az elégtelen feltételekről a kellékek és felszerelés tekintetében a már 
meglévő sportlétesítményekben, a nem megfelelő tantervekről és a testnevelés tanítás 
programjáról, a kevés testnevelés óráról (5 óra lenne szükséges hetente), a sportklubok és iskolák 
nem megfelelő kapcsolatáról a közös aktivitást illetően, a lányok nagyobb mértékű bevonásáról a 
sportrendszerbe az Iskolai Sport Szövetségen belül, és másról. Az azonosított problémák 
rendszerszintű megoldásának megkezdéséhez az interjú résztvevői a Sport Törvény 142. szakaszát 
javasolták, amelyben meghatározták, hogy a Szerb Köztársaság kormánya köteles meghozni a 
sportfejlesztés nemzeti stratégiáját tíz évre. 

 E Stratégia megállapítja: 

1) a Stratégia meghozatalának időpontjában fennálló helyzetet a sport területén;  
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2) a sport fejlődésének alapelveit a Szerb Köztársaságban;   

3) rövidtávú, periodikus és hosszú távú sport- és fejlesztési célokat arra az időszakra, 
amelyre meghozták, és a célok megvalósításának hordozóit;  

4) a meghatározott sportfejlesztési célok megvalósításához szükséges tevékenységek 
tartalmát, terjedelmét és becsült értékét; 

5) a kormányzati szervek és a sporttevékenységek hordozóinak kötelezettségeit és 
feladatait minden szinten a meghatározott sportfejlesztési célok megvalósításában. 

  A stratégia végrehajtásához szükséges pénzeszközöket a Szerb Köztársaság költségvetése, 
valamint az Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzati egységek költségvetése biztosítja. 

Az Autonóm Tartomány és a helyi önkormányzati egységek a Stratégia elfogadásától 
számított egy éven belül meghatározzák a sportfejlesztési programot a saját területükön, a 
Stratégiával összhangban, és annak elfogadásától számított 15 napon belül benyújtják azt a 
minisztériumnak. 

 Ez azt is jelenti, hogy a helyi önkormányzati egységeknek maximálisan részt kellene venniük 
a Nemzeti Stratégia kidolgozásának folyamatában annak érdekében, hogy a helyi önkormányzati 
egységek számára létfontosságú kérdések napirendre kerüljenek, és a második lépésben 
megvitassák azokat, vagyis a Sportfejlesztési Stratégia kidolgozásának folyamatában a Vajdasági 
Autonóm Tartományban és a helyi önkormányzati egységekben.  

 Az intézkedés egy másik szegmense a válaszadók véleménye szerint az, hogy jobban 
összekapcsolja a Városok és Önkormányzatok Állandó Konferenciáját a stratégiai dokumentumok 
elkészítésének folyamatában annak érdekében, hogy az egész rendszert a köztársaságtól az autonóm 
tartományokon keresztül a helyi önkormányzatokig összekösse, mind függőleges, mind vízszintes 
elvek alapján. 

3. A kvantitatív elemzés eredményei  

 

 A kutatást a Vajdaság Autonóm Tartomány 5 helyi önkormányzati egységében, 
Nagybecskerek, Szabadka és Zombor városban, valamint Verbász és Kishegyes községben végeztük. 
Összesen 1086 kérdőívet dolgoztunk fel. 

1. kérdés (a gyermek neme és kora)  

Kor 

fiú 525 

lány 561 
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A gyermekek átlagéletkora 12 év (11,94), ha csak a lányok átlagéletkorát nézzük, akkor nincs 
különbség (11,95). 

2. Válassz 5 fogalmat az alábbiak közül, amelyek szerinted a legfontosabbak a sportban!  

1. tehetség  
2. győzelem 
3. rendszeres testnevelés   
4. kellemes szórakozás 
5. edzések 
6. sikerérzet 
7. nehéz fizikai terhelés 
8. egészséges életmód 
9. jó társaság 
10. mérkőzéseken, versenyeken való részvétel  
11. dicsőség, tekintély, hírnév  
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

571 172 642 499 882 401 96 791 631 554 85 
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 Mint ahogy az ábrán is látható, a sportban az 5 legfontosabb dolog a következő, és ide 
tartoznak az edzések is:  

1. tehetség 
3. rendszeres testnevelés   
5. edzések (17%) 
8. egészséges életmód 
9. jó társaság 
 

Ha azt elemezzük, hogy hogyan válaszoltak a lányok és a fiúk, ugyanazt a következtetést vonhatjuk le 
azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mik a legfontosabb dolgok a sportban.  

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

lányok 276 72 348 262 451 201 24 412 360 284 34 

fiúk 295 100 294 237 431 200 72 379 271 270 51 
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 Most megvizsgáljuk, hogy a gyermekek hogyan válaszoltak a saját környezetükben: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kishegyes 64 21 62 33 82 32 7 72 55 53 7 

Szabadka 54 16 60 44 73 41 4 75 67 60 5 

Verbász 80 25 90 89 127 60 18 107 106 67 13 

Zombor 191 59 206 151 291 149 43 239 209 176 31 

Nagybecskerek 182 51 224 182 309 119 24 298 194 198 29 

 

 

 



Active Girls, A lányok sporttevékenységének és testmozgásának támogatása 

 

Kutató: dr. Dragan Atanasov docens  34 

 

Láthatjuk, hogy Nagybecskerek és Zombor város, valamint Kishegyes község esetében az 
eredmények tekintetében nincs változás, míg a Szabadka és Verbász esetében enyhe eltérések 
tapasztalhatóak.  

3. Mit gondolsz, az alábbi okok mennyire befolyásolják Anna döntését, hogy edzésre járjon?  

Osztályozd 1-5-ig! (1: egyáltalán nem fontos, 2: kicsit fontos, 3: fontos is és nem is fontos, 4: fontos, 
5: nagyon fontos) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az alábbi táblázatban a meghatározásokra adott átlagosztályzat látható: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2.54 4.66 3.58 4.29 2.24 3.06 4.43 3.89 3.97 

 

Amint az a táblázatból és az ábrából is megfigyelhető, a legmagasabb osztályzatot a 2. számú 
meghatározásra adták, hogy egészséges sporttal foglalkozni (nagyon fontos), majd a 7. és 4. számú 
meghatározás következik (fontos). 

Anna azért jár edzésre, mert: 

1. szereti legyőzni ellenfeleit  

2. egészséges sporttal foglalkozni  

3. jobb testfelépítése, nagyobb izma lesz 

4. jól érzi magát a barátaival, és jó társaságban van 

5. a szülei szeretnék, hogy kézilabdázzon  

6. eszményképe egy híres kézilabdázó 

7. élvezi az edzéseket  

8. ügyesen kézilabdázik  

9. szeretne a kézilabda-válogatott tagja lenni 
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A lányok a következőképpen válaszoltak, és látható, hogy nincsenek nagy eltérések a teljes mintával 
összehasonlítva: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2.40 4.70 3.43 4.35 2.15 3.08 4.48 3.96 4.03 

 

 

 

4. Az edzés során az edző kiabált Ivanára, mert rossz helyre dobta a labdát. Mit gondolsz erről?  

1. Ez helyes, mert Ivana jobban megjegyzi, hová kell dobnia a labdát. 
2.  Jobb lenne, ha megdicsérné akkor, amikor jó helyre dobja a labdát.  
3.  Ivanát ez egyáltalán nem nyugtalanítja. 
4.  Ivanának ez biztosan rosszul esett.  
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5.  Ha úgy gondolod, hogy van egy másik ok, akkor kérlek, jegyezd le (Írd le!):  
 

1. 2. 3. 4. 5. 

654 229 42 111 99 

 

 

Ha azt elemezzük, hogyan válaszoltak a lányok és a fiúk, ugyanazt a következtetést vonhatjuk le.  

  1. 2. 3. 4. 5. 

lányok 318 120 19 64 61 

fiúk 336 109 23 47 38 
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Most azt a helyzetet nézhetjük meg, hogy a gyermekek hogyan válaszoltak a saját környezetükben: 

 

 

1 2 3 4 5 

Kishegyes 63 22 3 8 7 

Szabadka 47 37 1 13 9 

Verbász 104 26 7 15 9 

Zombor 219 63 15 32 34 

Nagybecskerek 221 81 16 43 40 

 

 

 

 

Ha az adott válaszokat elemezzük, arra a következtetésre juthatunk, hogy a kiválasztott válaszok 
aggasztóan magas aránya arra a tényre irányult, hogy gyerekek szerint elfogadható az edző 
viselkedése, hogy kiabáljon arra, aki hibázik, hogy azt a hibát többé ne ismételje meg. Ha 
összehasonlítjuk az adatokat a kvalitatív elemzés eredményeivel, ahol az edzők teljesen indokoltnak 
tartották a gyermek további gyakorlatokkal való büntetését, mivel úgy gondolják, hogy az valójában 
motiváló tényező, azt mondhatjuk, hogy a klubokban és az iskolában is a „spártai” megközelítés 
kultuszát ápolják, ahol a hibákat szigorúan büntetik mind az az edzők, mind a sporttársak, és hogy ez 
az eljárás általánosan elfogadott, mint jó módszer. Azonban, amikor a szülő támogatásáról van szó, 
akkor a gyermekek elvárásai teljesen ellentétesek, mivel a gyermekek több mint 54%-a azt 
válaszolta, hogy úgy gondolja, a szülők annak a gyermekeknek, aki a versenyen negyedik helyezést 
ért el, azt mondják: „Gratulálok! Nagyon jó voltál!” Ez az ellentmondás azt mutatja, hogy a gyerekek 
az edzéseken alkalmazkodnak az általánosan elfogadott viselkedési magatartásokhoz, különösen az 
edzőhöz, és hogy valójában, amikor tévednek, azt várnák el, hogy a támogatási és bátorító szavakat 
halljanak, hogy a következő alkalommal jobbak legyenek. 

 



Active Girls, A lányok sporttevékenységének és testmozgásának támogatása 

 

Kutató: dr. Dragan Atanasov docens  38 

 

5.  Milica negyedik helyezést ért el egy úszóversenyen. Mit gondolsz, mit mondott neki az 
édesapja?  

1. Gratulálok! Nagyon jó voltál! 
2. Jó volt, de ha jobban igyekeztél volna, megnyerhetted volna a versenyt!  
3. Igyekezz jobban, hogy legközelebb érmes legyél!  
4. Miért jársz egyáltalán edzésre, amikor még egy érmet sem tudsz nyerni?  
5.    Amennyiben az 1-4-ig megadott válaszok egyikét sem mondta, vagyis azt gondolod, hogy valami 
mást (Írd le!):  
 

1. 2. 3. 4. 5. 

603 361 82 11 50 

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 

lányok 352 158 33 3 25 

fiúk 251 203 49 8 25 
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Most azt a helyzetet figyelhetjük meg, hogy a gyermekek hogyan válaszoltak a saját környezetükben:  

 

 

1 2 3 4 5 

Kishegyes 57 27 4 1 4 

Szabadka 57 34 6 1 4 

Verbász 99 45 12 2 4 

Zombor 172 134 23 5 21 

Nagybecskerek 218 121 37 2 17 
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 Ha összehasonlítjuk a különböző környezetben élő gyermekek válaszait, világosan látszik, 
hogy nincs különbség a gyerekek elvárásaiban, hogy szülők engedékenyek legyenek, hogy 
támogassák őket, még akkor is, ha nem tökéletesek, és nem a legjobbak, és ezek teljesen normális 
elvárások. Ha az előző kérdésre adott válaszokat hasonlítjuk össze, láthatjuk, hogy a gyermekek a 
klubokban és az iskolákban elfogadják a mantrát, hogy ha a legjobbak szeretnének lenni, akkor el kell 
fogadniuk azt a tényt, hogy valaki kiabál rájuk és kritizálja őket anélkül, hogy tudnák, hogy a hibák 
javítását más eszközökkel is megoldhatnák, nem pedig a játékos lányokra kiabálva.   

6. Dragana nem szereti a testnevelés órákat. Mit gondolsz, mi az oka ennek? 

1. Unatkozik, sok szertorna gyakorlat van.  
2. Ügyetlennek érzi magát. 
3. Kényelmetlen számára, hogy a fiúkkal edz.  
4.  Nincs jó hangulat az órákon.  
5. Nem szeret futni. 
Amennyiben szerinted más oka van, írd le!  
6. Egyéb ok (Írd le!) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

474 550 315 257 458 131 77 
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  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

lányok 216 314 191 150 229 118 38 

fiúk 258 236 124 107 229 13 39 

 

 

Most azt a helyzetet figyelhetjük meg, hogyan válaszoltak a gyermekek saját környezetükben:  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Kishegyes 40 46 24 23 46 14 6 

Szabadka 46 56 14 30 51 11 6 

Verbász 69 72 43 31 69 20 7 

Zombor 171 175 107 91 147 46 24 

Nagybecskerek 148 201 127 82 145 40 34 
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 A kapott válaszok egyértelműen azt mutatják, hogy a gyerekek úgy vélik, hogy az egyik fő ok, 
amiért a lányok nem szívesen vesznek részt a testnevelés órákon, hogy ügyetlennek érzik magukat, 
és nem tetszik nekik a szertorna. Mivel a kutatásban főleg 12-13 éves lányok vettek részt, akkor 
egyértelműen látható az összefüggés a testnevelő tanárok válaszaival, hogy a testnevelés 
tanításának tanterve és programja nem megfelelő, különösen a szertorna program tekintetében. 
Ugyanis a tanárok megjegyezték, hogy jobb lenne, ha a gyermekek az alsó osztályokban tornáznának 
a szereken, amikor még sokkal kisebbek, könnyebbek, és könnyebben elsajátíthatnák a szertorna 
elemeit, azaz a szereken való munkát. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen korú lányok ügyetlennek érzik 
magukat, és egyszerűen nem hisznek abban, hogy képesek a szertorna egyes elemeinek elvégzésére. 

7. Alekszandra szereti a testnevelés órákat! Szerinted miért?  

1. Szeret futni és gyakorlatokat végezni.  
2. Az óra végén mindig játszanak valamit.  
3. A tornaórák miatt erősebb és egészségesebb lesz.  
4. Amikor gyakorol, nem kell tanulnia és az órákon ülnie.  
5. A tanárnak jókedve van, sokat nevetnek, nagyon jó a hangulat.  
6. Erősebb lesz, nagyobb izmokkal rendelkezik majd, és jobban fog kinézni. Amennyiben 
szerinted van más fontos ok is  
7. Egyéb ok (Írd le!) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

665 357 663 222 435 166 40 
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  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

lányok 364 182 364 121 278 49 23 

fiúk 301 175 299 101 157 117 17 

 

 

Most azt a helyzetet figyelhetjük meg, hogyan válaszoltak a gyermekek a saját környezetükben:  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Kishegyes 60 29 63 8 40 11 6 

Szabadka 59 45 46 25 55 8 3 

Verbász 97 53 95 38 49 21 4 

Zombor 202 110 217 92 132 76 6 

Nagybecskerek 247 120 242 59 159 50 21 
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Ennél a kérdésnél egy kisebb eltérés figyelhető meg Verbász esetében.  

8. Mit gondolsz, miért hagyja abba egy lány a sporttal való foglalkozást?  

1. A szülők aggódnak, hogy késő este egyedül megy haza.  
2. Túl drága a havi tagsági díj, sokba kerül a felszerelés és a versenyeken való részvétel. 
 3. A lány nem eléggé ügyes ahhoz, hogy az első csapat tagja legyen, ezért az edző nem 
foglalkozik vele az edzéseken.   
4. A lány nem eléggé ügyes ahhoz, hogy az első csapat tagja legyen, ezért a barátnői lenézik.  
5. Az edzések túl nehezek. 
6. Nincs jó hangulat az edzéseken.  
7. Barátnői kinevetik az edzések miatt.  
8. Nem szereti az edző stílusát, nagyon sokat kiabál rájuk.  
9. Egy másik sportágat választ, más jobban érdekli.  
10. Túl sok olyan hétvége van, amikor versenyeket és mérkőzéseket tartanak, és inkább pihenni 
szeretne. 
11. Különórákra kell járnia, és nincs ideje a sportra.  
12. Egyéb ok (Írd le!) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

339 373 302 295 248 347 372 374 579 223 356 62 
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  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

lányok 187 188 155 152 124 203 179 202 327 124 198 26 

fiúk 152 185 147 143 124 144 193 172 252 99 158 36 

 

 
 

 
 
 
 
Most azt a helyzetet nézzük meg, hogyan válaszoltak a gyermekek a saját környezetükben:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kishegyes 35 26 28 27 19 38 36 33 58 16 32 11 

Szabadka 25 43 28 22 17 39 22 40 53 26 40 4 
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Verbász 53 57 44 38 37 47 55 47 86 35 51 3 

Zombor 112 114 104 101 85 103 136 135 188 73 116 22 

Nagybecskerek 114 133 98 107 90 120 123 119 194 73 117 20 

 

 
 
 Ezek a kérdések még jobban megerősítették azt a tézisünket, hogy a gyermekek függetlenül 
attól, hogy „szimpátiájukat” fejezték ki az iránt, hogy teljesen indokolt, hogy az edző kiabáljon a 
gyermekre, amikor az téved, valójában az ilyen magatartást helytelenítik. Ugyanis, a sportból való 
kilépés leggyakoribb okaként a magas tagsági díj és a drága felszerelés mellett nekik valójában nem 
felel meg az agresszív edző munkája és a klub belső viszonya, mert kellemetlen helyzeteket élnek 
meg a klubtársnőiktől.  
  

E kérdés válaszai alapján valójában egyértelműen meghatározhatóak az okok, hogy a lányok 
miért hagyják abba a sporttevékenységeket. Ezek az okok a magas tagsági díjak, az oktató 
munkájával való elégedetlenség, a rossz viszonyok a klubban… Ha a tesztek eredményeit figyelmesen 
értelmezzük, és amelyek a gyermekek azon válaszaival kapcsolatosak, amelyek az edző munkájára 
vonatkoznak, akkor világosan látható, hogy a tanárok vagy az edzők hozzáállása döntő fontosságú 
annak eldöntésében, hogy a lányok továbbra is sportolnak-e vagy sem. Emellett felvetődik az is, hogy 
egyértelműen szükség van a testnevelő tanárnők és a női edzők nagyobb részvételére a lányokkal 
való munka folyamata során. 
 
9. Volt olyan, hogy abbahagytad a sporttevékenységet, vagy váltottál-e más sportágra?  

NEM IGEN 

404 597 
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Mint ahogy az az ábrán is látható, a gyermekek nagy hányada (60%) abbahagyta a 
sporttevékenységet vagy másik sportágra váltott.  

Ha nemek szerint vizsgáljuk a gyereket, látható, hogy több lány hagyta abba a sporttevékenységeket.  

  NEM IGEN 

lányok 203 323 

fiúk 201 274 
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A sporttevékenység abbahagyásának okait a következőképpen lehet csoportosítani:  

 

Most azt a helyzetet nézzük meg, hogyan válaszoltak a gyermekek a saját környezetükben: 

 
Kishegyes Szabadka Verbász Zombor Nagybecskerek 

Unalmas sport 12 8 16 47 18 

Túl kicsi a sporthoz 2 1 1 2 1 

Valami újat szerettem volna 
kipróbálni 6 

8 8 25 22 

Már nem tetszik a sport 3 5 6 17 22 

Nem megfelelő a fegyelem 10 13 6 25 18 

Az utazások miatt 3 1 9 12 5 

Megszüntették a sportot 2 2 1 5 1 

A késői hazaérkezések miatt 4 4 3 5 3 

Az edző miatt 11 6 5 15 12 

Az iskola miatt 6 6 15 19 15 

Magas a tagsági díj 3 2 3 3 2 

Unalmas sport 101 

Túl kicsi a sporthoz 7 

Valami újat szerettem volna 
kipróbálni 69 

Már nem tetszik a sport 53 

Nem megfelelő a fegyelem 72 

Az utazások miatt 30 

Megszüntették a sportot 11 

A késői hazaérkezések miatt 19 

Az edző miatt 49 

Az iskola miatt 61 

Magas a tagsági díj 13 

A klub többi tagja miatt 24 

Rossz a hangulat 19 

Az egészség miatt 32 
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A klub többi tagja miatt 2 4 2 9 7 

Rossz a hangulat 3 2 2 2 10 

Az egészség miatt 0 1 7 15 9 

 

 

 Arra a kérdésre, hogy a lányok váltottak-e sportágat, a leggyakoribb válasz az igen volt, ami 
azt jelenti, hogy a gyermekek több sportágat is kipróbáltak, mielőtt eldöntötték, hogy egy adott 
sportágban maradnak. Az ilyen döntések oka leginkább a rosszul választott sporthoz, a nem 
megfelelő sportfegyelemhez és az unalomhoz kapcsolódik. 

 Válaszaikkal a gyerekek nagyon pontosan azonosították a korai tehetség azonosításához 
szükséges minőségi programok hiányának problémáját, valamint az ajánlásokat is, hogy a gyermek 
melyik sporttal foglalkozhatna. Ez az oka, amiért ők maguk is gyakran változtatják a sportágakat, és 
„keresnek”, hogy megtalálják a nekik megfelelő sportot. Ez a tény továbbá azt sugallja, hogy nagy 
szükség van a „szakmában dolgozó emberek” szakértői véleményére, akiknek az iskolai tanterveken 
belül tesztelniük kellene a gyerekeket, fel kellene ismerniük a diákok affinitását, és ezek alapján 
azokba a klubokba kell irányítaniuk őket, amelyek kifejezetten azzal a sporttal foglalkoznak, 
amelyhez a gyermeknek affinitása van. 

10. Ha TE most is űzöl valamilyen sportot, vagy rendszeres foglalkozol testneveléssel:  

Mit szeretsz a legjobban az edzéseken? Mi ösztönöz, hogy rendszeresen sportolj?  

Mit szeretsz? Motiváció? 

722 261 
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  Mit szeretsz? Motiváció? 

lányok 384 137 

fiúk 338 124 

 

Az első kérdésre adott válasz több csoportba rendszerezhető:  

A gyakorlatokat 49 

Hogy valamit 
megtanuljak 30 

A jó érzést, az egészséget 55 

A jó társaságot 75 

Amikor fejlődök 27 

Magát a sportot 52 

A versenyeket 23 

Az edzéseket 40 

Az edzőt 31 

Az eszményképet 39 
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Helységek szerinti áttekintés: 

 
Kishegyes Szabadka Verbász Zombor Nagybecskerek 

A gyakorlatokat 5 10 8 16 10 

Hogy valamit 
megtanuljak 

3 7 
6 

12 2 

A jó érzést, az egészséget 3 12 20 17 3 

A jó társaságot 11 22 25 8 9 

Amikor fejlődök 2 12 3 8 2 

Magát a sportot 7 4 4 27 10 

A versenyeket 3 5 7 4 4 

Az edzéseket 11 6 5 8 10 

Az edzőt 0 6 6 12 7 

Az eszményképet 0 0 4 25 10 
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A második kérdésre adott válasz szintén több csoportba rendszerezhető:  

Aktív, egészséges élet 54 

Hogy valamit megtanuljak 31 

Hogy jobb legyek 42 

Hogy sikeressé váljak 36 

Hogy azzal foglalkozzak, amit 
szeretek 22 

Társaság, szórakozás 79 

Jövedelem a jövőben 18 

Eszménykép 40 

Győzelem a versenyeken 40 

Maga a sport 76 
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Maga a sport

 

 A feltett kérdésre a leggyakoribb válasz az volt, hogy a lányok többnyire a társaság és a 
szórakozás miatt sportolnak, és ez a fiúk leggyakoribb válasza is. Ez azt jelenti, hogy a lányok 
környezete meghatározó szerepet játszhat a sportág kiválasztásában, ami az általunk elvégzett 
minőségi elemzés egyik eredménye is volt. Tehát a lányoknak nem a csúcsteljesítmény elérése a 
prioritás, hanem a szórakozás és hogy élvezzék azt, amit csinálnak. Ezért nagyon veszélyes az a tény, 
amelyet már megállapítottuk az előbbiekben is, hogy az egész sportrendszer, különösen az iskolában 
és a kisgyermekekkel  foglalkozó klubokban a versenyre helyezi a hangsúlyt. Ebből a tényből 
kifolyólag a gyerekek nagyrésze csalódást tapasztal, vagyis nem egyeznek meg az edzők és a klubok 
vezetésének törekvései a gyermekek kívánságaival. Az egyik eredményt akar, a lányok pedig a 
gyakorlást a boldogságért, a barátkozásért és az örömért keresik. Ennek az ellentmondásnak 
köszönhetően a gyermekek többsége sportágat vált, és feladja a gyakorlás minden formáját, amint 
ezt az előző kérdésre adott válaszok is mutatják. 

 
11. Jelenleg Te milyen sportot űzöl, milyen rendszeres testnevelési tevékenységeket végzel?  
 

Jelenlegi sport? 
Rendszeres 

tevékenységek? 

758 196 
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  Jelenlegi sport? 
Rendszeres 

tevékenységek? 

lányok 384 98 

fiúk 374 98 

Mint ahogy az az ábrán is látható, a gyermekek 79%-a nyilatkozott arról, hogy jelenleg milyen 
sportot űz (összesen 28 sportág), és az alábbi táblázatban összesítettük, hogy milyen sportágakról is 
van szó: 

1 Aikidó 11 

2 Aerobik 1 

3 Atlétika 25 

4 Balett 6 

5 
Ökölvívás, kick-
boksz 

9 

6 Vízilabda 15 

7 Evezés 5 

8 Szertorna 36 

9 Lovaglás 5 

10 Karate 22 

11 Kosárlabda 47 

12 Vívás 3 

13 MMA 1 

14 Röplabda 184 

15 Tánc 9 

16 Úszás 45 

17 Birkózás 5 

18 Kézilabda 33 

19 Sportmászás 7 
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20 Asztalitenisz, tenisz 6 

21 Taekwondo 23 

22 Edzőterem 3 

23 Fitnesz 3 

24 Néptánc 20 

25 Labdarúgás 153 

26 Hip-hop 3 

27 Jégkorong 4 

28 Cselgáncs 15 

 

 

Megfigyelhetjük, hogy a röplabda a gyermekek legnépszerűbb sportja, ezt követi a 
labdarúgás.  
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 A röplabda a lányok körében a leggyakoribb, a labdarúgás pedig a fiúk körében. Ha az okokat 
elemezzük, hogy miért a röplabda a legkedveltebb a lányok körében, akkor a kvalitatív elemzésekből, 
vagyis a tanárokkal és az edzőkkel folytatott beszélgetésekből megtudhattuk, hogy a lányok jobban 
szeretnek csapatban dolgozni, csapatban edzeni, de az is kiderült, hogy a játék során nem 
szeretnének fizikai kapcsolatot létesíteni. 

 Ebből következik, hogy a kosárlabda és a kézilabda automatikusan kiesik, míg röplabda 
ideálisan illeszkedik a kívánt játékukba. Végül, a másik ok, amiért a lányok röplabdát választják, 
különösen azok, akik hajlamosak arra, hogy magasra nőjenek, az a kecsesség, amely a röplabdázókra 
jellemző, és ami talán a számukra a legfontosabb a sportolás során, hogy nem veszítik el a 
nőiességüket. 

Hasonlóképpen megfigyelhető az ábrán, hogy a rendszeres sportolás mellett a gyermekek 
21%-a rendszeres tevékenységet folytat, amelyek közül a leggyakoribb a gyakorlatok végzése és a 
futás. A gyakorlás a lányok körében a leggyakoribb, a futás pedig a fiúk körében. 

A sportágak áttekintése helységek szerint:  

 
Kishegyes Szabadka Verbász Zombor Nagybecskerek 

Aikidó       8 3 

Aerobik       1   

Atlétika 2 2 4 4 13 

Balett 1 2 1   2 

Ökölvívás, kick-
boksz 

  
1 4 2 

2 

Vízilabda   3   12   

Evezés         5 

Szertorna   6 3 18 9 

Lovaglás       5   

Karate 6 3 7 4 2 

Kosárlabda 4     23 20 

Vívás   1 2     

MMA       1   

Röplabda   22 25 49 88 

Tánc       4 5 

Úszás 2   10 19 14 

Birkózás       3 2 

Kézilabda       9 24 

Sportmászás   2 5     

Asztalitenisz, tenisz   3 1   2 

Taekwondo         23 

Edzőterem         3 

Fitnesz       3   

Néptánc 9 1 6 4   

Labdarúgás 31 14 19 48 41 
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Hip-hop       3   

Jégkorong       4   

Cselgáncs     3 12   
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"A lányok sporttevékenységének és testmozgásának támogatása - Aktív lányok" projekt 

az Interreg–IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország–Szerbia 2014-2020 

keretében valósul meg 

 

Ez a termék az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A termék, esemény tartalmáért teljes 
mértékben (a) Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság vállalja a felelősséget, és az semmilyen 
körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző 
tartalomnak.  

 

 

 

 

 


