
A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Szakmai munka a
Bajai Judo Clubban

A Bajai Judo Club tevékenységével évtizedek óta hozzájárul 
az egészséges, edzett bajai fiatalság neveléséhez. A klub által 
biztosított sportolási lehetőségre egyre nagyobb igény mutat-
kozik, sportolói létszámuk évről-évre növekszik, eredményeik 
egyre jobbak, anyagi lehetőségeik azonban korlátozottak. 
Ezért pályáztak az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga-
tására a Nemzeti Együttműködési Alap keretében. Hogy mivel 
is foglalkoznak pontosan és mire fordítják a támogatást, azt 
Kovács Dénes, a klub szakmai elnöke ismertette. 

R.:  Mikor és milyen céllal alakult meg az egyesület?

K.D.: Baja városában a judo sportág közel ötven éve műkö-
dik sportegyesületi keretek között. A Bajai Sport Kör meg-
szűnésekor önálló egyesületként, mint Bajai Judo Club lett 
bejegyezve 1991-ben. Egyesületünk tagja a Magyar Judo Szö-
vetségnek is. Célunk kezdetektől a judo sport népszerűsítése, 
tömegsport jellegű oktatása, valamint utánpótlás nevelése, a 
kiemelkedő tehetségek régiós, országos és nemzetközi szin-
tű versenyeztetése, a Magyar Judo Szövetség által felállított 
követelmények teljesítése. Fennállásunk óta olimpiai, világ-
bajnoki, eb helyezetteket és számtalan magyar bajnok ver-
senyzőt neveltünk ki.

R.:  Mi a fő tevékenységi körük, törekvésük?      

K.D.: Jelenleg 90 versenyzőnk van. A versenyeztetés mellett 
fontos hangsúlyt helyezünk a szabadidősportra is, lehetősé-
get teremtve a sportággal való megismerkedésre, a mozgás-
kultúra fejlesztésére, hozzájárulva az egészséges életmód 
elterjesztéséhez. Együttműködéseket alakítottunk ki helyi 
általános iskolákkal, ahol immáron 18 tanév óta, tantervi ke-
retek között történik a judo oktatása, több száz kisiskolás 
ismerkedhet a judo mozgás anyagával. A tömeg- és verseny-
sport rendezvényeink mellett sportversenyeket, régiós és 
nemzetközi edzőtáborokat is szervezünk: minden év augusz-
tusában Európa egyik legnagyobb utánpótlás edzőtáborát 
rendezzük meg 12 ország 550 sportolójának részvételével. 

Egyesületünk igyekszik az általunk kínált sportolási lehető-
séghez való hozzáférést minden érdeklődő számára biztosí-
tani, melynek érdekében már óvodás kortól részt vehetnek 
foglalkozásokon. Elhivatott edzőik - igény esetén - akár más 
településen is tartanak judo edzéseket, továbbá biztosítjuk 
és támogatjuk a sportolás lehetőséget a vak, vagy gyengén 
látó sportolóiknak is.

R.: Mire fordítják a támogatást?

K.D.: Egy részmunkaidős edzőt foglalkoztatunk, további öt 
edző társadalmi munkában végzi tevékenységét, a sport irán-
ti elhivatottságuk miatt. A pályázat adta anyagi segítséggel 
a foglalkoztatottak számát növelhetjük kvalifikált szakem-
ber alkalmazásával. A még jobb eredmények elérése érde-
kében, terveink szerint a jelenlegi részmunkaidős edzőnket 
szeretnénk főállásban alkalmazni. A város tulajdonában lévő, 
klubunk által szerződés szerint üzemeltetett sportcsarnok 
felszereltsége alkalmas magas színvonalú edzések megtar-
tására. A pályázat támogatásával szeretnénk kamerát, lap-
topot, projektort, vetítővásznat vásárolni, melyek majd lehe-
tővé teszi a versenyteljesítmények bemutatását, aprólékos 
elemzését, további fejlődési lehetőségeket kínálva élsporto-
lóink részére.

További sok sikert kívánunk az egyesületnek!
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