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“A természet akarata az, hogy a gyerekek gyermekek lehessenek, mielőtt 

felnőtté válnak. Ha megpróbáljuk megbolygatni ezt a természetes 

rendet, akkor idő előtt felnőttek lesznek, de hiányozni fog belőlük az erő 

és a szilárdság.” 

Jean-Jacques Rousseau 
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1. A Diósjenői Sportegyesület főbb jellemzői, speciális tevékenységei és jellegzetességei 

A Diósjenői Sportegyesület 1936-os alapítása óta számtalan változáson ment keresztül. A 

szakosztályok közül jelenleg a labdarúgó szakosztály aktív, mely évről-évre U7, U9, U11, U13, U14, 

U19 és férfi felnőtt csapatokkal vesz részt a Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett 

versenyrendszereben Nógrád és Pest megyében egyaránt. Aktív sportolók száma évek óta 100 

feletti létszámú.  

A Sportegyesület működtetését helyi kötődésű sportszerető civilek végzik önkéntes munkával. 

TAO programban az indulás óta minden évben részt vesz az egyesület, melynek köszönhetően 

2016-óta sikeresen felújította a Diósjenő Községi Önkormányzat tulajdonában álló, a 

Sportegyesület által bérelt Horváth Pál sportcentrumot. 2018-ban átadásra került az MLSZ 

pályaépítési programjának keretei között egy 20x40m-es műfüves labdarúgó pálya, 2020-ban 

pedig az MLSZ-BM által finanszírozott 73x111m-es műfüves labdarúgó pálya. Ezek mellett 

20x40m-es és 75x110m-es élőfüves labdarúgó pályákkal is rendelkezik a Sportegyesület.  

Az egyesület tevékenysége a sporton túlmutat, tagjai aktív részesei a helyi közösségi életnek. 

Minden évben sportbált szerveznek, falunapokon és Ádventkor saját standdal járulnak hozzá a 

közösségi élet pezsgéséhez. Szorosan együttműködnek a település általános iskolájával és 

óvodájával a gyermekek mozgásigényének kielégítése érdekében. A település sportmúltjából 

fakadóan a labdarúgó mérkőzések nagy népszerűségnek örvendenek, felnőtt bajnoki mérkőzések 

200-300 fő alatt elképzelhetetlenek, ahogyan az utánpótlás tornákon és fesztiválokon is nagy 

létszámban vesznek részt szülők és egyesületi sportolók. 

A Diósjenői Sportegyesület jellegzetessége, hogy működésébe bevonja a sportolóit, támogatói, 

edzői és szervezői feladatokkal bízva meg őket, ezzel növelve a klubhűséget és a tulajdonosi 

szemléletet. A vezetőség eltökélt szándéka az üzleti alapú működés, hogy mielőbb önfenntartó 

legyen a klub. Ezt a célt elsősorban innovatív költségcsökkentő megoldásokkal, racionális 

gazdálkodással, infrastruktúra vonzóvá tételével és a helyi vállalkozók média megjelenésével 

igyekszik megvalósítani.  

 

2. A Sportegyesület futballról alkotott nézete és filozófiája 

A Diósjenői Sportegyesület a futballra eszközként tekint, amin keresztül lehetőséget kap minden 

sportoló, hogy megismerje és kifejezze önmagát. Véleményünk szerint a futball olyan komplex 

csapatsport, ahol az egyéni teljesítményre alapozva csak azok érhetnek el hosszú távon sikereket, 

akik megtanulják a csapat érdekeit egyéni érdekei elé helyezni. Az önzőség és az önzetlenség 

közötti vékony mezsgyén lavíroznak úgy, hogy közben folyamatosan szemelőtt tartják a játék 

tisztaságát, önmaguk és a közönség szórakoztatását.  
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Mindegy, hogy valaki profi vagy amatőr, fiatal vagy idős a futballban mindenki megtalálhatja a 

számára fontos értékeket. A futballpályán vallási meggyőződés, politikai nézet és etnikai 

hovatartozástól függetlenül egyenlőnek számít minden résztvevő. Kitartásra és alázatra neveli a 

gyermekeket úgy, hogy közben megtanítja improvizálni őket a szabályok adta korlátok között.  

A futball egyik legfontosabb ismérve a közösség teremtő ereje, amivel nem csak a csapatban 

játszókat, hanem a sport iránt érdeklődő szurkolókat is közelebb hozza egymáshoz. Ezt az előnyét 

tartja az egyesület a legfontosabbnak, hiszen együtt erősebbek vagyunk és sokkal nagyobb 

célokat tudunk elérni, mint külön-külön.   

 

3. A Sportegyesület filozófiája 

A Sportegyesület filozófiáját a gyermekek vonatkozásában az egyesület mottója tükrözi a 

legjobban. Az ő személyiség fejlődésüknek fontos eleme a játék, mely során megismerik a 

körülöttük működő világot, megtanulják kifejezni érzéseiket és gondolataikat, és kitartást 

tanulnak céljaik eléréséhez. A Sportegyesület ehhez a folyamathoz biztosít az infrastrukturális 

háttér mellett erős szakmai hozzáértést, mely során figyelembe veszi az egyéni jellemzőket, 

úgymint tehetség, szorgalom és érdeklődés. Fontos, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, 

levezessék a bennük felgyülemlett feszültséget és lehetőséget kapjanak a sportszakmai és emberi 

tulajdonságaik fejlesztésére. Cél, a játék szépségén keresztül a játék szeretetét elmélyíteni 

bennük. Élményekkel gazdagítani őket, így társaikat motiválva egyre növekvő sportolói bázis 

épülhet a környező települések sportszerető lakosaiból. Azoknak a gyerekeknek, akik nagyratörő 

álmokat dédelgetnek, és tehetségükkel, illetve szorgalmukkal kitűnnek társaik közül, mindenképp 

lehetőséget biztosít az egyesület a további fejlődésre, ehhez más klubokkal, akadémiákkal szoros 

együttműködésre törekszik. 

A fiatal felnőttek és felnőttek vonatkozásában a Sportegyesület az egészséges életmód 

gyakorlása mellett a futball közösségépítő és szórakoztató erejét tartja fontosnak. A 

sportközösség kontroll alatt tartja a tagjait és ezáltal példát mutat a közösségen kívüli fiatalabb 

és idősebb korosztálynak is. Tagjai egy összetartó, egymást segítő közösséget alkotnak, akik 

hosszútávon is számíthatnak egymás segítségére az élet bármely területén.  

A sportegyesület a hobby és versenysport mellett teret biztosít a társadalmi szerepvállaláshoz, 

illetve lehetőséget nyújt az újonnan érkezők közösségbe történő beilleszkedéséhez. Az önkéntes 

munkán kívül célja, hogy helyi vállalkozásokat és embereket támogasson munkahely teremtéssel, 

vagy egyéb munka megbízásokkal. 

Hosszútávú cél a tömegsport bázisának növelése, a „mindenki sportoljon” szemlélet átadása, 

hiszen a hosszú és egészséges élet egyik alappillére a rendszeres mozgás. 

  

mailto:info@diosjenosport.hu


Diósjenői Sportegyesület                                      Horváth Pál Sportcentrum 

2643 Diósjenő, Szabadság út 31.                                    2643 Diósjenő, Kossuth út 

adószám: 19929352-1-12                              www.diosjenosport.hu 

info@diosjenosport.hu 

 
 

4 
 

4. A Sportegyesület helyi közösségben képviselt hitvallása és alapvető értékei 

A Sportegyesület a helyi közösség mozgató rugójának számít. A rendszeres fesztiválok, tornák és 

bajnoki mérkőzések több száz embert mozgatnak meg alkalmanként, jó hangulatban telnek, 

beszédtémát szolgáltatnak a hétköznapokban, így folyamatos pezsgésben tartják a környék 

lakóit. Emellett a Sportegyesület terhet vesz le a szülők válláról akkor, amikor heti több órára 

edzést tart gyermekeiknek, ezzel teret biztosítva egy kis – a rohanó világunkban oly értékes – „én 

időre”. Neveli a gyermekeket és célokat ad nekik a hétköznapokban. Izgalmas alternatívát kínál 

az oly csábító számítógépes, telefonos és egyéb gyors élvezeteket nyújtó örömforrások mellett.  

Tagjain keresztül példát mutat az önzetlen segítségnyújtásra, többek között sportbál szervezés, 

Ádventi készülődés, sportnapok vagy a rendszeres MLSZ rendezvényeken keresztül. Közvetve 

építő hatással van a környezetére, mert az „együtt erősebbek vagyunk” filozófiát igyekszik 

elmélyíteni a közösségen kívül is, így hosszú távon hozzájárul egy kiegyensúlyozott, békés 

társadalomhoz.  

5. A Sportegyesület nevelési célkitűzései és alapelvei 

A Sportegyesület nem csak a sporton keresztül neveli a sportolóit és a tagjait, hanem 

alkalmazottjaitól is elvárja a példamutató, közösségépítő magatartást. Célja, hogy a test 

fejlesztése mellett a szellemi fejlődéshez is hozzájáruljon a sporton keresztül.  

A Sportegyesület vallja, hogy nem mehet a tanulmányi eredmények rovására a sportolás.  A 

sporton keresztül rendszert visz az életébe a sportoló, így tervezhetővé válnak a hétköznapok is. 

Fontos alapelve, hogy mindenkit a saját képességeihez mérten kell terhelni és számonkérni. 

Alapvető cél a kikapcsolódás és szórakozás, így minden esetben támogató motiválással ösztönzi 

a sportolóit.  
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