1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Köztársaság Kupa Veszprém Megyei Ifjúsági Atlétikai Verseny”,
mint sport
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Sótonyi Mónika
kulturális referens
VMJV Polgármesteri Hivatal
…………………………………………………….
Veszprém, 2015. február 5.

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Veszprém Megyei Jogú Város Alpolgármestere

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Némedi Lajos
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefonszám: 06 88 549 103
E-mail cím: nemedi.lajos@gov.veszprem.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

Köztársaság Kupa Veszprém Megyei Ifjúsági Atlétikai Verseny

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszer gazdaság

 egészség és életmód

 épített környezet

 ipari és műszaki megoldások

 kulturális örökség

 sport

 természeti környezet

 turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Veszprém

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési

 tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása

A Köztársaság Kupa egy atlétikai verseny Veszprém megye és Veszprém város általános
iskolái számára.
Négy különálló korosztály versenye a felső tagozatos diákoknak. Egyéni és csapatverseny,
ahol az egyéni indulók versengenek hat versenyszámban az iskolai tanterv atlétikai
mozgásformájából, köztük két futó számban: 2000 méteres állóképességi, 60 illetve 100
méteres gyorsasági adottságokat feltételező futásokban.
A kislabda hajítás, a súlylökés a dobásokban tehetséges gyerekeknek ad sikerélményt. A
magas- és távolugrás ügyességet és gyors erőt kíván a tanulóktól.
A négyszer százas váltó futás fegyelmet, összeszokottságot és közös küzdeni akarást
feltételez.
A tanulók az egyéni versenyeken sikerélményt szerezhetnek. Adottságaik felmérése mellett
több mint 250 érmet vehetnek át, ezzel az iskolák közötti versenyben az iskola pontszámait
gyarapítják.
A verseny szellemisége segíti a kis iskolák egy-egy tanulójának sikerélményét egyéni
számokban, valamint tehetségük kibontakoztatását.
A kupákért való küzdelem közben a testnevelők a tanulók képességeit, atletikus
felkészültségét is felmérhetik.
Veszprém megye és Veszprém város iskolái okleveleket, kupákat és tortákat nyerhetnek.

A Köztársaság Kupa Veszprém megyei és Veszprém városi atlétikai verseny 1988-tól, a
rendszerváltástól indult, és az új államformával véglegesedett. Előtte a rendezvénynek csak
szárnypróbálgatásai voltak, amit Kungl József testnevelő-edző alakítgatott. Ebben az időben a
kétezer méteres futás 1956 méter emlékfutás volt, tisztelegve a forradalom előtt.
A verseny rendezését 1988-tól Veszprém megye és Veszprém város anyagilag is támogatta
védnökséget vállalva. A szervezést, a szakmai irányítást szintén Kungl József végezte. A
házigazda szerepét a Simonyi Zsigmond iskola nevelőtestülete és igazgatója Ebele Ferencné
vállalta.

A 2000-es években két verseny anyagi okok miatt kimaradt, ezért az idei évben a 24. verseny
került megrendezésre.

A megmérettetésen Sepsiszentgyörgy, Nyitra és más testvérvárosok csapatai is részt vettek,
amennyiben anyagi lehetőségeik engedték. Sepsiszentgyörgy átvette a versenyt, és
ugyanebben a formában szervezte meg.
A versenyen indulók létszáma változó volt, 300-500 fő között mozgott. A rendezvény
lebonyolítását több mint 60 fő segítette éveken át az egyetemi stadionban.

2014-ben a házigazda szerepét átvette a Veszprémi Báthory István Általános Iskola és
Köznevelési Típusú Sportiskola. Minden eddiginél több, 790 gyerek vett részt az eseményen,
8 veszprémi általános iskola és 21 Veszprém megyei település nevezte tanulóit.

A verseny ötletgazdáinak célja, hogy az egészséges életmód kialakulását segítsék a
sportversenyek, a nemes vetélkedők. Ezzel is szolgálva a testileg-lelkileg egészséges nemzet,
a harmonikus személyiség, a küzdeni tudó, aktív, kreatív szemléletmód kialakulását, jelenlétét
hazánkban.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A megyei és városi iskolák értéknek tekintik. 1988 óta az intézmények diákjai, testnevelői
folyamatosan részt vesznek a versenyben. A 24 év alatt közel 15 ezer általános iskolai tanuló
mérette meg magát. A szülők is fontos nevelési eszköznek tekintik, bízva az évenkénti
folytatásában. A tehetségek felkutatását elősegítve, fontos elő-állomása a tavaszi
diákolimpiáknak. Az iskolák öröme, a gyerekek sikerei, olykor kudarcai viszik előbbre a
mozgás megszerettetését, a kihívást, a küzdeni tudást.
Fontos a verseny küldetése, mely felhívja a figyelmet a sport szeretetére, a sportos életvitel
mindennapiságára, a kollektív szellem növelésére, az egészségmegőrzésre, az emberi-baráti
kapcsolatok és a hagyomány ápolására egyaránt.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)

1988-1992 nincs cikk a Naplóban

1993
Köztársaság kupa atlétikai verseny 1993. okt. 11. = Báthory. 1. évf. 2. sz. (1993. nov. – dec.)
p. 20.
1994
Pápai sikerek az idényzárón / M.I. = Napló. 50. évf. 269. sz. (1994. nov. 16.) p. 15.
Atlétika. Általános iskolások Köztársaság-kupa versenye. (A hétvégi műsor) = Napló. 50. évf.
241. sz. (1994. okt. 14.) p. 14.
1995
Diákok három versenyen = Napló. 51. évf. 233. sz. (1995. okt. 3.) p. 14.
Köztársaság kupa diákoknak = Napló. 51. évf. 239. sz. (1995. okt. 10.) p. 15.
Atlétika. Köztársaság kupa (A hétvégi műsor) = Napló. 51. évf. 242. sz. (1995. okt. 13.) p. 15.
Köztársaság-kupa diákoknak / fotó Korbély Barnabás = Napló. 51. évf. 243. sz. (1995. okt.
14.) p. 14.
1996
Felső tagozatosok atlétikai versengése Veszprémben / S.Ö. = Napló. 52. évf. 238. sz. (1996.
okt. 11.) p. 15.
Atlétika. Köztársasági-kupa megyei általános iskolás egyéni és csapat diák verseny (hétfői
sportműsorból) = Napló. 52. évf. 239. sz. (1996. okt. 12.) p. 15.
1997 nincs cikk a Naplóban
1998
Hetedszer rendez a Simonyi / Darcsi = Napló. 54. évf. 235. sz. (1998. okt. 7.) p. 15.
Atlétika Köztársasági Kupa emlékverseny. (A hétvégi sportműsorából) = Napló. 54. évf. 237.
sz. (1998. okt. 9.) p. 15.
1999
Diákok Köztársaság-kupája = Napló. 55. évf. 234. sz. (1999. okt. 7.) p. 15.
Atlétika. A hétvége sportműsorából = Napló. 55. évf. 235. sz. (1999. okt. 08.) p. 19.
Az ajkaiak nyerték a kupát / fotó Nagy Lajos = Napló. 55. évf. 244. sz. (1999. okt. 19.) p. 14.
2000
Köztársaság-kupát szervez = Napló. 56. évf. 232. sz. (2000. okt. 03.) p. 15.
Általános iskolások viadala = Napló. 56. évf. 242. sz. (2000. okt. 14.) p. 15.
Kupagyőztes a Fekete iskola / di, fotó Zwicker Tamás = Napló. 56. évf. 262. sz. (2000. nov.
09.) p. 13.
2001
Diákatléták kupaviadala / di = Napló. 57. évf. 247. sz. (2001. okt. 22.) p. 13.

Kupagyőztes a Fekete iskola / di, fotó Zwicker Tamás = Napló. 57. évf. 261. sz. (2001. nov.
9.) p. 15.
2002
Iskolások atlétikai viadala / di = Napló. 58. évf. 232. sz. (2002. okt. 4.) p. 14.
Diákok versenye a Köztársaság-kupáért / Darcsi István = Napló. 58. évf. 244. sz. (2002. okt.
18.) p. 17.
2003
Egy időpont, két verseny / viri, fotó Zwicker Tamás = Napló. 59. évf. 231. sz. (2003. okt. 3.)
p. 18.
2004 nincs cikk a Naplóban
2005
Atlétikai viadal gyerekeknek / viri = Napló. 61. évf. 224. sz. (2005. szept. 24.) p. 17.
Köztársaság atlétikai kupa / viri = Napló. 61. évf. 235. sz. (2005. okt. 7.) p. 15.
2006 nincs cikk a Naplóban
2007
Két atlétikai viadal lesz a fiataloknak /kd = Napló. 63. évf. 225. sz. (2007. szept. 26.) p. 9.
Kis iskola - nagyobb sikerek / Tóth B. Zsuzsanna = Napló. 63. évf. 249. sz. (2007. okt. 25.) p.
8.
Városi atlétikai verseny = Sulinfó. 1. évf. 1. sz. (2007. nov.) p. 8.
2008
Atlétikai bajnokság = Sulinfó. 2. évf. 1. sz. (2008. okt.) p. 9.
Ajkára került a vándorkupa / no = Napló. 64. évf. 236. sz. (2008. okt. 8.) p. 12.
2009
Az atlétikai viadalon lehet bizonyítani / br = Napló. 65. évf. 223. sz. (2009. szept. 23.) p. 10.
Ötszáz fiatal atletizált a kupán / kd = Napló. 65. évf. 233. sz. (2009. okt. 5.) p. 10.
2010
Kétszázötven érmet osztanak / br = Napló. 66. évf. 216. sz. (2010. szept. 16.) p. 10.
Köztársaság-kupa atlétikai versenyek / br = Napló. 66. évf. 228. sz. (2010. szept. 30.) p. 10.
2011
Köztársaság-kupa atlétikai verseny = Sulinfó. 5. évf. 1. sz. (2011. okt.) p. 10.
Újra lesz kupa / br = Napló. 67. évf. 223. sz. (2011. szept. 23.) p. 9.
Felsősök atlétikája / br = Napló. 67. évf. 239. sz. (2011. okt. 12.) p. 9.

2012
Négyszáznál is többen álltak a rajtvonalhoz / tm, fotó Penovác Károly = Napló. 68. évf. 235.
sz. (2012. okt. 6.) p. 15.
2013 nincs cikk a Naplóban
2014
Hétfőn az atlétikáé lesz a főszerep / hp = Napló. 70. évf. 224. sz. (2014. szept. 25.) p. 9.

Elektronikus cikkek:

Németh Attila: Egész nap sportoltak a diákok (2009. szeptember 28.)
http://www.hajraveszprem.hu/cikk/2009-09-28/egesz_nap_sportoltak_a_diakok
Németh Attila: Legalább ötszáz főre számítanak (2010. szeptember 17.)
http://www.hajraveszprem.hu/cikk/2010-09-17/legalabb_500_fore_szamitanak

B. Virág Rita: Köztársaság kupa atlétikai versenyek (2010. szeptember 29.)
http://veol.hu/sport/koztarsasag-kupa-atletikai-versenyek-1327288

Közel hatszázan álltak rajthoz (2011. szeptember 27.)
http://www.hajraveszprem.hu/cikk/2011-09-27/kozel_hatszazan_alltak_rajthoz
Horváth Barbara: Huszadszor gyűltek össze (2012. október 17.)
http://www.hajraveszprem.hu/cikk/2012-10-17/huszadszor_gyultek_ossze
Németh Attila: Huszadszor gyűltek össze (2012. október 18.)
http://vehir.hu/cikk/19110-huszadszor-gyultek-ossze

Köztársaság kupa 2013.
http://www.vpmegye.hu/index.php/hrek-hirek-134/3016-koeztarsasag-kupa-2013

További oldalak:
www.veszpremsport.hu

http://www.vpmegye.hu/index.php/hrek-hirek-134/3016-koeztarsasag-kupa-2013

http://masz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2610%3Akoeztarsasagkupa-2011&catid=25%3Athe-project&Itemid=55

http://www.covasna.info.ro/cupa-republicii-a-veszprem/

http://www.brody-ajka.sulinet.hu/~lbalint/1atletika/koztarsasag09.html

http://www.veszpremsport.hu/index.php/hirek/versenyek/320-koeztarsasag-kupa

http://dozsaiskola.hu/2009/10/koztarsasag-kupa/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.dozsaiskola.hu
www.simonyisuli.sulinet.hu

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Életképek a versenyekről

Életképek a versenyekről

Gyülekező a rajtnál

Távolugrás eredményének mérése

Magasugrás

Magasugrás

Gyulai Márton főtitkár és a Magyar Atlétikai Szövetség képviselői

Díjátadóra várakozva

Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere, Némedi Lajos gratulál

Eredményhirdetés

Győztes egyéni versenyzők

Győztes csapat
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
Ajánló levelek és versenykiírás mellékelten csatolva.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott – a fotók készítőinek egyetértésével - hozzájárulok a javaslatban szereplő
képek felhasználásához.

Veszprém, 2015. február 5.
Némedi Lajos
alpolgármester

