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TÁRGY: Tájékoztatás projekt megvalósításának  

befejezéséről és szakmai beszámoló 

 

Tisztelt Bíróné Nagy Csilla! 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy a 76/2011 (VII.29.) rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési 

Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati 

felhívásának keretében elnyert pályázatunk („Sportjátszóterek kialakítása Balmazújvároson”, 

támogatási határozat azonosító: 1526685836) megvalósítását 2013. január 31. napján 

befejeztük. 

Balmazújváros Város Önkormányzata a Városi Sportpálya területén, valamint a Veres Péter 

Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző udvarára 2 db edzés, erőnlétfejlesztés céljára 

alkalmas szabadtéri „Kondipark” kiépítését valósította meg.  

A sporttéren kiépített Kondipark egy olyan szabadtéri edző hely, amely a helyi lakosok, 

sportolók mozgásigényét igyekszik kielégíteni. A területen 13 féle kondi eszköz került 

elhelyezésre, 2 csoportra osztva. A telepített eszközök használata során az edző személy a 

saját testsúlyának emelésével, megtartásával edzi magát, így nincs szükség külön súlyokra, 

ellensúlyokra, vagy mozgó alkatrészekre. Ezzel csökkentettük a meghibásodás esélyeit is. A 

telepített eszközök alá gumilap borítású burkolat került, biztosítva ezzel a „Kondipark” 

biztonságos használatát. 

A telepített eszközök sokoldalúan használhatóak, a végezhető gyakorlatok száma az edzésen 

résztvevők kreativitásán múlik. Az alapgyakorlatok egy tájékoztató táblán ábrázolásra 



kerülnek, így önállóan is végezhetőek mozgásgyakorlatok. Ezt a kondiparkot elsősorban a 

balmazújvárosi amatőr és hivatásos sportolók használják. 

A középiskola udvarán létrehozott szabadtéri „Kondipark” az előzőhöz hasonlóan szintén 13 

eszközzel került kiépítésre. A középiskola részére nemrég elkészült rekortán sportpálya, 

valamint a kondipark nagyon jól kiegészítik egymást. Itt elsősorban az intézményben tanuló 

diákok, valamint a szomszédos általános iskolában tanuló gyermekek tudják szabadidejüket 

hasznosan eltölteni. Több esetben a tanítási óra részeként is használják a kondicionáló 

eszközöket. Annak érdekében, hogy az év minél hosszabb időszakában használható legyen a 

pálya, a vízelvezetést is kiépítettük a projekt keretein belül. A megvalósítást követően a város 

intézményei bevonásával sportversenyeknek, sportrendezvényeknek adhat otthont a 

sportudvar. A támogatás eredményeképpen egy komplex sportolásra alkalmas közösségi tér 

jött létre a városban élő fiatalok és a sportolásra vágyó lakosság számára.  

A kondiparkok karbantartását Balmazújváros Város Önkormányzata végzi, az állagmegóvást 

minden hónapban ellenőrizzük. 

 

Tisztelettel kérem a fentiek szíves tudomásul vételét. 

Balmazújváros, 2013. február 4. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Tiba István sk. 

             polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
 


