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z ősz és az idei tanév
nyitánya újabb rendkívül fontos fejlesztéseket hozott Kecskeméten
a mindennapos testnevelés
és a sport-utánpótlásnevelés szempontjából: átadták a
Bányai sportcsarnokát és két
kültéri röplabda-pályát a Zrínyi
udvarán. Fontos, taós fejlesztések a jéghegy csúcsán. Az
elmúlt kilenc évben ugyanis
ilyen és hasonló beruházásokat 17 városi helyszínen, több
mint 2 milliárd forint értékben
hozott össze – az országban
egyedülálló módon – a Junior
Sport Nonprofit Kft. Vezetőjével, Ivkovicné Béres Tímeával
beszélgettünk.

– Most, hogy szeptemberben újabb
sportfejlesztésekről adtunk hírt, utánanéztünk a Junior Sport eddigi taós
egyenlegének. Elképesztő számokat
találtunk…
– Valóban erős sportfejlesztéseket
tudunk felmutatni itt, Kecskeméten,
amióta működik a tao rendszere. Kilenc
éve foglalkozom ezekkel a pályázatokkal, kezdetben a Hírös Sport, ma már
Junior Sport Nonprofit Kft. keretein
belül. Utóbbi integrálja a Kecskeméti
Sportiskolát (KESI) és Mercedes-Benz
Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémiát,
amelyekben összesen öt taós sportágat
gondozunk: a röplabdát, a vízilabdát, a
kézilabdát, a jégkorongot és a kosárlabdát. Ezek az úgynevezett látványcsapasportágak, amelyeket érintően sportfejlesztési pályázatokat adhatunk be. (A
labdarúgás is ilyen, de az Kecskeméten
egy másik szervezethez, a KTE Labdarúgó-akadémiához tartozik – a szerk.)
Szóval, a tao-pályázatoknak köszönhetően működésünk kilenc éve alatt,
összesen 17 beruházás történt, több
mint 2 milliárd forint értékben.
– Más városokhoz viszonyítva mekkora anyagi eredmény ez a kétmilliárd?
– Utánpótlásneveléssel kapcsolatos
sportfejlesztési területen biztos, hogy
az élvonalban vagyunk, nem tudok róla,
hogy rajtunk kívül más szervezet vállalt
volna ekkora beruházásokat. Ebben
ugyan nincsen adatom, de ismerve az
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Kétmilliárdos
taós fejlesztéssel
az ország élén

Ivkovicné Béres Tímea a Bányai
Júlia Gimnázium 440 milliós
beruházással idén átadott
sportcsarnokában

Kecskemét az iskolai sportlétesítmények
felújításának stratégiáját választotta
utánpótlásnevelés szféráját, a legvalószínűbb az, hogy ez az összeg egyedülálló eredmény az országban.
– Különlegessége a kecskeméti
útnak, hogy itt nem egy nagy stadion
épült, hanem sok kisebb – főként
iskolai – sportlétesítményt újítottak
meg, illetve történtek zöldmezős beruházások is.
– A sportakadémia 2013-ban
alakult meg, és azért választottuk a
tornatermeket, tornacsarnokokat célzó

fejlesztési utat, mert azzal jól járnak a
sportológyerekek, a tanulógyerekek, és
Kecskemét bármely lakosának a sportolási körülményei is fejlődnek.
Így 2013-14-ben megújult a Kodály
Zoltán Általános Iskola tornacsarnoka,
a Bolyai János Gimnáziumé, a Móra
Ferenc, a Mathiász János és a Corvin
Mátyás Általános Iskoláké. Ezekkel
indítottunk, utána mentünk a kültéri
lehetőségek felé: a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a szabadidősport

elősegítése érdekében létesült egy modern, rekortánnal burkolt kültéri kosárlabdapálya. Majd 2019-ben épült mellé
még további két pálya, és az egészet
kiegészítette egy futókör, amivel már
egy bárki számára elérhető komplett
sportparkká egészült ki a létesítmény.
Az új pályák megléte nagyon jól jött a
pandémia alatt is, hiszen az akadémia
három pályáját ezekkel tudtuk pótolni.
Így kültéren zajlottak az edzések, amikor már lehetőség nyílt erre.

Magát a felújított akadémiát
2017-ben adtuk át, és két évre rá
teljesen be is fejeződött a rekonstrukciója, amikor is a külső részen
létrehoztunk még egy új parkolórendszert és egy napelemparkot is. Ezzel
a működtetés vált sokkal gördülékenyebbé, főként a nagyrendezvények
alkalmával sokkal könnyebb parkolást eredményezett, a napelem park
pedig az üzemeltetést teszi gazdaságosabbá.

– A régi uszodából átalakított kosárlabda-akadémia országos viszonylatban mennyire jelentős létesítmény?
– Páratlan az országban, abban a
tekintetben, hogy három pályát egymás
mellett, ebben a kialakításban nem
találunk sehol. Abból a szempontból
is unikális, hogy egyetlen szervezetnek
ad otthont. Akadémiából 13 is működik
hazánkban, de létszámban a legnagyobbak közé tartozunk, minőségben
pedig szépen araszolunk a dobogóra.
Úgyhogy szakmai szempontból is
elismert szervezetként működünk. A létesítményt pedig nagyon szeretik a vendégeink is, jöjjenek akár Budapestről
vagy bárhonnan az országból. A sikere
az egyedülállóságában rejlik: biztosítja,
hogy a gyerek egy igazi közösséget
alkossanak falai között, és a szakmai
munka is összehangoltan működik. Az
edzőknek is együttműködésre ad lehetőséget. Úgyhogy minden szempontból
nagyon szeretjük az épületet.
– A többi látványcsapatsportban
hogyan alakultak a fejlesztések?
– A többi sportágban is elindultak a
fejlesztések, kültéri kézilabdapályát adtuk át 2016-ban a Rákóczi iskolában, a
strandon felújítottuk a versenymedencét,
2018-ban került rá medence-takarás is.
Azután megalakult a jégkorong-szakosztályunk is, itt egy „22-es
csapdája” jellegű helyzettel szembesültünk: „nincs gyerek, mert nincs jégpálya, de ha nincs jégpálya, hogy legyen
gyerek?” Az anomália mégsem okozott
megugorhatatlan akadályt számunkra,
hiszen 2019-ben létrehoztunk a szabadidőközpontban egy mobil jégpályát
sátoros fedéssel, amely szintén egy
általunk kezelt sportfejlesztési pályázaton keresztül valósult meg.
Természetesen ezek a fejlesztések
közösek az önkormányzattal, hiszen
minden beruházás 30 százalékos
önrészét a város adja – és a tulajdon is
Kecskemété –, a fennmaradó 70 százalék pedig a taóból érkezik.
– Ki kezdeményezi a fejlesztéseket? Például a jégpálya-beruházás
honnan indult ki? Annyira erős volt a
jégkorongosok lobbija, hogy a Junior
Sport és a város is elfogadta?
– Leginkább a sportszervezeti
szintről indulnak valóban. A városban már működött korábban is a
jégkorongsportág, de akkor csak a

24

25

Bányai – egy nyolcosztályos, színvonalas gimnázium – mindössze egy kicsi
tornacsarnokkal rendelkezett, amiben
képtelenség volt mindennapi testnevelést tartani. A cél tehát adott volt, mi
pedig megtaláltuk rá a megoldást. Ez
volt az első zöldmezős beruházásunk,
mert eddig mindig csak átalakítottunk,
felújítottunk. Ez volt az első nagyberuházásunk, még ha értékre alul is
maradt az akadémiával szemben, de
teljesen a nulláról építettük fel. A beruházás során öltözők, kiegészítőhelyiségek és egy nagy sportcsarnok létesült,
összekötve, és külső megjelenésében
is igazodva az iskolaépülethez. Azért
volt egy kis ijedtség az elején, hiszen
amikor nekiálltunk a munkának, akkor
jött be világjárvány – de szerencsére
nem akasztotta meg a folyamatot.
A felépítését nézve egy kosárlabdapályát tartalmaz, amely felezhető; a
testnevelési órák igényei szerint akár
ketté bontható a terem, és keresztbe is
kiépültek a röplabdapályák. A csarnok
délelőtt a mindennapos testnevelést
szolgálja, délután pedig a röplabda-,
kosárlabda- és mindenfajta edzéseknek
ad teret. Az új létesítménynek az Univer
lett a névadója, hiszen a cég most már
évek óta stabil támogatónk.
A másik idei beruházás a Zrínyi Ilona
Általános Iskolában készült el, ahol
két kültéri röplabdapályát építtettünk.

A Mercedes-Benz Sportakadémia átadóünnepsége 2017-ben. A létesítmény pályabeosztásának, közösségformáló erejének és
működtetési sajátságainak köszönhetően
páratlan az országban

gokart pálya melletti jégpályát tudták
használni, azt is csak korlátozottan.
Ezért a sportág képviselői megkerestek
bennünket és párhuzamosan az önkormányzatot is, hogy segítsünk rendezni
a helyzetüket. Mi pedig megtaláltuk rá
a megoldást, így ők is integrálódtak a
KESI-be. Tehát, most már van jégkorongpályánk is, mondjuk csak 40x20
méteres, nem felnőtt kategóriás, de a

kicsiktől az U16 korosztályig ez a pályaméret is megfelelő.
– A legutóbbi két beruházás, a
Bányai sportcsarnoka és a Zrínyi
röplabdapályái különösen jelentősek
a fejlesztések sorában, ezekről mit
érdemes tudni?
– Ebben az évben készült el a
Zrínyi Ilona Általános Iskola udvarán
két kültéri röplabdapálya, melyeket a

városi tanévnyitón adtuk át. A Bányai
Sportcsarnokát szintén a tanévnyitón
bocsátottuk a tanulók rendelkezésére,
de ez igazából már tavaly év végén
kapott használatbavételi engedélyt,
csak a pandémia miatt korábban nem
nyílhatott meg használói számára.
A kezdeményezés itt a polgármester
asszonytól származik. Felmérette, hogy
hol hiányoznak tornacsarnokok, és a
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Itt a sportolási lehetőséggel párhuzamosan célként fogalmazódott meg
az iskola udvarának biztonságosabbá
tétele is, hiszen a korábban nagyon
rossz minőségű aszfaltburkolat állandó
sérüléseket okozott a gyerekeknek.
Két legyet ütöttünk egy csapásra: a
sportlétesítményeinket is gyarapítottuk,
kültéri edzésekre nagyon jók lesznek
az új pályák, és közben az udvaron a
gyerekek is szabadon futkározhatnak,
sportolhatnak az órák között. Az iskola
profiljának megfelelően választottuk a
röplabdát, ott ez az elsőszámú sportág.
– Az eddig tárgyaltak mind használatban vannak már. Milyen fejlesztések zajlanak jelenleg?
– Most épp a Kocsis Pál középiskola
tornacsarnokát újítjuk fel, s kezdünk
neki a dzsúdó- és atlétikafelújításoknak, a dzsúdóöltözőnek a Bóbis Gyula
edzőközpontban, amely nagyon rossz
állapotban van már. A folytatás is pá-

Az idei városi tanévnyitón adtak át a
Zrínyi Ilona Általános
Iskola udvarán két
kültéri röplabdapályát
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A Bányai új sportcsarnoka a
Junior Sport Kft. első zöldmezős
beruházása. Osztható terével egyszerre szolgálja a mindennapos
testnevelést, az utánpótlás-nevelést és a szabadidősportot
lyázati pénzből valósul meg, azonban
már nem taós beruházásként, hanem
egy a Sportegyesületek Országos Szövetsége és az Emmi által kiírt tenderen
választottak ki bennünket, mint kiemelt
sportszervezetet. Ennek támogatásával
tudunk most a nem taós sportágakban is elindulni és a körülményeiket
fejleszteni.
– Melyek azok a 12-ből?
– A dzsúdó, az atlétika, az úszás, az
ökölvívás, a birkózás, az asztalitenisz,
rögbi – néha még felsorolni is nehéz…
Az idei terveink között szerepel továbbá
az atlétikacentrum megmaradt fejlesztési forrásainak a felhasználása is,
például bírói állvánnyal, súlylökőkörrel
egészítjük ki repertoárját.
– Az eltelt majdnem egy évtized
sporteredményeiben látja-e tükröződni
a fejlesztéseknek, a jobb körülményeknek a hatását?
– Már az is jelentős eredmény, hogy
egyre több gyerek sportol. Jelenleg
1700 körüli létszámmal dolgozunk a 12
sportágban összesen. 2013 óta olyan
két és félszeresére növeltük ezt a számot, ha pedig 2008-at vesszük alapul,
akkor megháromszoroztuk a gyerekek
hadát az utánpótlássportban.
– Miben mérhető még a siker? Gondolom, a nagyok közé jutásban…
– Így van, főként a csapatsportokban ez az alapmérce, mert az egyéni
sportokban a versenyző eredményei

egyértelműen minősítenek mindent. A
csapatsportoknál az utánpótlás-nevelés területén inkább azt tűztük ki, hogy
minél több gyermek váljon élsportolóvá,
tehát kerüljön be a felnőtt csapatok
kereteibe, illetve legyen válogatott –
korosztályos válogatott vagy a későbbiekben a nemzeti keretek tagja. A
küldetésünk igazából három részből áll:
minél több gyerek sportoljon és azt tegye jó körülmények között; szülessenek
élsportolók és válogatottak – nyilván a
szakmai munkának ez az igazi küldetése –, a harmadik pedig, hogy a pályázatokkal sikeresen élve fejlesszük a városi
sportinfrastruktúrát. Ennek megfelelően nem egy gigaberuházással,
hanem sportcsarnokról sportcsarnokra
haladva a felújításokkal, majd akadémiát építve fokozatosan lépkedtünk
előre ezekben a lehetőségekben. Ez
így értelemszerűen még több gyereket
érint, még nagyobb közösségnek nyújt
sportolási lehetőséget.
– Mindez természetesen nem
működne a támogató vállalkozások
nélkül…

Eredmények
2020/2021

Sportág

UP bajnoki címek

Jégkorong

2

Röplabda

3

Asztalitenisz

1

Atlétika

25

Birkózás

4

Úszás

28

Kosárlabda

Kiemelt bajnokság

Összesen

63

Sportág

UP válogatottak

Kosárlabda

47 fő (18 fő nemzeti,
29 fő megyei)

Röplabda

25 fő

Vízilabda

1 fő

Rögbi

6 fő

Asztalitenisz

1 fő

Atlétika

5 fő

Összesen

56

28

29

– Így van, mivel a tao-forrás a
vállalkozások nyereségéből származik,
a siker mögött ott állnak a támogató –
főleg kecskeméti – cégek, partnereink,
akiknek szintén fontos a küldetésünk,
tudnak vele azonosulni. Mi cserébe nekik szurkolunk, hogy jó gazdasági évet
zárjanak, hiszen akkor mi is jól járunk.
– És hogyan történik a támogatások
becsatornázása egy-egy projektbe?
Van egy stabil kör?
– Most már természetesen kialakult,
de ezt az elején fáradságos munkával
kellett kiépíteni. Ma már általában azt a
visszajelzést kapom, hogy a partnereink is tisztában vannak azzal, hogy mi
igyekszünk értéket teremteni, pozitív
célra használjuk fel támogatásaikat, így
jó szívvel állnak ügyünk mellé.

Az elbírálási,
finanszírozási
folyamat

Sportfejlesztési pályázatok/Beruházások

– Miután kitaláljuk a terveket –
mondja Ivkovicné Béres Tímea –,
az egyes sportágak szövetségei
hagyják jóvá a beruházást. Ha
pedig 300 millió feletti a fejlesztés,
akkor az Emmi, a minisztérium
szignálja. A mindig szigorú elbírálások előfeltétele a kifogástalan
pályázat, ami mindig nagy munka.
A támogatások utólagosan
érkeznek, emiatt javarészt a városi
önrészből történik az egyes kivitelezési fázisok előfinanszírozása.
A Junior Sport Kft. ezt úgy oldja
meg, hogy gyors és precíz munkával etaponként számolnak el,
így a városi önrészt folyamatosan
vissza tudják forgatni az aktuális
munkafolymatokba. – Ez nagyon
alapos adminisztrációt feltételez,
nagyon kemény elszámolásuk
van, nem lehet hibázni. Büszkék
vagyunk arra, hogy nálunk pótköltségvetés és mindenféle hiánypótlás nélkül lezajlott az összes beruházás. Nyilván a kivitelezőknek is
nagy köszönet, hiszen helytálltak
minden helyzetben, és sikerült
minden projektet az eredeti terveknek megfelelően véghez vinni.

A Mercedes-Benz Gyár Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházásai
2013 Kodály Zoltán Ált. Isk. tornacsarnok felújítás
2013 Bolyai János Gimnázium tornacsarnok felújítás
2014 Móra Ferenc Ált. Isk. tornacsarnok felújítás
2014 Mathiász János Ált. Isk. tornacsarnok felújítás
2014 Corvin Mátyás Ált. Isk. tornacsarnok felújítás
2014 Bolyai János Gimnázium tornacsarnok és öltöző felújítás
2015 Benkó Zoltán Szabadidőközpont kültéri kosárlabdapálya létesítés
2017 Mercedes-Benz Sport Akadémia átadása, parkoló és napelempark
2019 S
 portpark létesítése a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban – 2 kültéri kosárlabdapálya
és futókör
2020 Bányai Júlia Gimnázium mellett Univer sportcsarnok létesítése (zöldmezős)

9 év/17 beruházás és tervek: 7 iskola tornacsarnoka és öltözői,
7 kültéri pálya iskolákban és a szabadidőközpontban, strand medence/takarás,
mobil jégpálya, Akadémia, Univer sportcsarnok

Összesen: 1.612.500.000 Ft
A Kecskeméti Sportiskola beruházásai
2016 Kézilabda kültéri pálya létesítése a II. Rákóczi Általános Iskola udvarán
2018 Vízilabda strandmedence felújítás a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdaparkban
2019 Vízilabda strandmedence takarás létesítése
2019 Jégkorong pálya létesítése a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban
2021 Röplabda kültéripályák (2 db) létesítése a Zrínyi Ilona Általános Iskola udvarán
2021 Röplabda Kocsis Pál középiskola tornacsarnokának és öltözőinek felújítása
2021 J udo és Atlétika kondicionáló/erősítő terem létesítése a Bóbis Gyula Edzőközpontban
(SOSZ+EMMI pályázat)

Összesen: 492-514 millió Ft
Totál: 2,126 milliárd Ft
2021 T erv a judo terem és öltözők felújítása a Bóbis Gyula Edzőközpontban + Atlétika
Centrum fejlesztése, Spartacus közösségi tér korszerűsítése (SOSZ+EMMI pályázat)

Új hazai buszt

Ünnepélyes keretek
között mutatkozott
be Debrecenben
az INTER TAN-KER
Zrt. testvérvállalata, az Inter Traction Electrics Kft.
Mercedes-Benz
REFORM 600 IC
normál padlós
távolsági autóbusza
2021. szeptember 28-án. A saját
fejlesztésű, tervezésű és gyártású
autóbusz Euro 6-os
motorral szerelt
és maximálisan
59 utasférőhellyel
alakítható ki.

mutatott be a kecskeméti szolgáltató
testvérvállalata
Mercedes-Benz REFORM 600 IC néven
saját fejlesztésű és tervezésű, normál
padlós távolsági autóbuszt mutatott
be az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. a
Nagyerdei Stadionban, Debrecenben,
2021. szeptember 28-án. A 14 típusból
álló REFORM autóbuszcsalád legújabb

modelljét magyar
designtervek alapján Debrecenben
gyártották, ennek
köszönhetően ez
a típus is valódi
magyar termékként
jelenik meg a hazai
és a nemzetközi
piacon.
A most bemutatott Mercedes-Benz
REFORM 600 IC
távolsági autóbusz újabb mérföldkő a
cégcsoport életében. Az 13.160 mm
hosszú, Euro 6-os motorral üzemelő
autóbusz rendkívül magas komfortfelszereltségének köszönhetően valódi
élményt jelent majd az utazóközönség
számára (pl. utasüléseknél érintőkapcsolós LED-olvasólámpa, okostelefon-tartókonzol, USB-töltőaljzat,
vezeték nélküli töltő és leszállásjelző
gomb stb.).
Ezenkívül számos hazai fejlesztésű
tartozékának és berendezésének kö-

szönhetően valódi magyar termékként
jelenik meg a piacon. Ilyen például a
hazai fejlesztésű utas- és csomagtér
ajtók, a fedélzeti elektronika, illetve a
cégcsoport által fejlesztett beépített
informatikai rendszerek: pl. járműkövető rendszer, valós idejű térképes
információ stb.
Az autóbusz belső világítása esztétikai kuriózum a teljes LED-világításnak
köszönhetően, amely számos egyedi,
rejtett megoldással teszi különlegessé
a járóközi és utastér-világítást.

