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Idén is szeptember utolsó péntekén, a hónap 28. napján kerül megrendezésre az Európai
Diáksport Napja. A program a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) kezdeményezésére
indult 12 éve, 2015 óta pedig Európa más országaiban is megtartják. Az idei évben az
MDSZ-nek több kiemelt rendezvénye is lesz a tematikus napon, ahol ismert közéleti
személyiségek és vloggerek mellett a magyarországi eseménysorozat idei támogató partnere, a
Football Factor különleges kitelepüléseivel is találkozhatnak a résztvevő gyerekek. A budapesti
központi esemény arca Béres Alexandra lesz.Az Európai Diáksport Napja (European School
Sport Day, ESSD®) magyar kezdeményezésből közel tíz év alatt nőtte ki magát nemzetközi
eseménnyé. Először 2015-ben Bulgária és Lengyelország csatlakozott a mozgalomhoz,
2016-ban pedig már 20 európai ország mintegy 1,5 millió diákja vett részt a saját iskolájában
diáksportnapi programokon. 2017-ben 26 országban 7000 iskola és 2 millió diák részvételével
zajlott az eseménysorozat, idén pedig várhatóan már a 30-at is megközelíti a résztvevő
országok száma. Az ESSD® ma már az European Week of Sport, azaz az Európai Sporthét
egyik legnagyobb sikerű rendezvénye, ezt a vívmányt ismerte el az Országgyűlés is tavaly
decemberben azzal, hogy szeptember utolsó péntekét hazánkban a Magyar Diáksport Napjává
nyilvánította. „A Magyar Diáksport Szövetség büszke arra, hogy olyan programot indított el,
amely 12 év alatt ilyen népszerűvé vált ország- és Európa-szerte, valamint amelynek
eredményességét és fontosságát elismerve a politikum úgy döntött, hogy immáron kiemelt
napként kerüljön be az iskolai naptárba is” – hangsúlyozta Balogh Gábor, az MDSZ elnöke.
Az Európai Diáksport Napon a regisztrált iskolák vállalják, hogy legalább 120 percnyi mozgásés sportprogramot szerveznek a tanulóknak, ahol az egyetlen ajánlott programelem a
szimbolikus, adott évnek megfelelő futótáv ˗ idén 2018 méter ˗ teljesítése. A sportnap célja,
hogy a gyerekek megtapasztalhassák a felszabadult, közös mozgás és játék élményét, így az
idei kiemelt események az egészség- és élményközpontúságot középpontba helyező ún.
grassroots sport filozófia népszerűsítését tűzik ki célul. Az évek során folyamatosan növekvő
érdeklődést jól mutatja, hogy 2009-ben Magyarországon még csak 68 iskola regisztrált, míg
2017-ben már 900 intézmény vett részt a kezdeményezésben. A szervező Magyar Diáksport
Szövetség reméli, hogy idén még a tavalyinál is több résztvevőre számíthatnak. Regisztrálni az
esemény napjáig lehet a www.essd.eu/hu honlapon.
Az idén szeptember 28-án megrendezésre kerülő tematikus napnak három kiemelt eseménye
lesz. A központi rendezvényre Budapesten kerül sor, a két vidéki helyszín pedig a szeptember
10-ig regisztráló iskolák közül kerül ki. Az egyik vidéki eseményen az MDSZ NETFIT®
kampányából már jól ismert két vlogger - Nagy Dani és Kovács Ramóna is részt vesz, míg a
másik vidéki rendezvényt a Football Factor látványos kitelepülése színesíti. Ennek keretében a
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helyi iskola diákjai erre a napra kivitt csocsóasztalokon játszhatnak egy csocsó világbajnokkal,
akadálypályákat próbálhatnak ki és még egy dekázó bajnokságon is részt vehetnek. A
legjobbaknak a Football Factor különdíjjal készül. A budapesti kiemelt esemény vendége lesz
dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi
biztosa, az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében pedig dr. Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár vesz részt a rendezvényen, ahol jelen lesz az ESSD® magyarországi
eseménysorozatának fővédnöke, Schmitt Pál is. A fővárosi kiemelt esemény arca idén Béres
Alexandra, aki fitnesz világbajnokként vált ismertté, ma pedig az egyik legnépszerűbb életmód
szakember Magyarországon. „Nagy örömmel állok egy olyan kezdeményezés mellé, amely a
gyerekek egészségének megőrzését, és a felszabadult, élményt adó sportolást tűzi ki célul. A
diáksportnapi közös mozgással igyekszem átadni mindazt az örömöt a gyerekeknek, amit én a
sporttól kapok.” – nyilatkozta Béres Alexandra.
A szervező Magyar Diáksport Szövetség az Európai Diáksport Napja keretében minden évben
díjazza a legszínesebb programokat megvalósító és a legtöbb diákot mozgósító iskolákat.
Ennek megfelelően idén három iskola kiemelt díjazást kap (100.000, 75.000, és 50.000 Ft
értékű sportszerutalványt), 300 iskola pedig 17.000 Ft értékű Football Factor utalványhoz jut,
továbbá minden olyan intézmény, amely regisztrál a www.essd.eu/hu oldalon, továbbá
diáksport napi beszámolóját is beküldi, Football Factor kedvezménykártyát kap ajándékba. Az
MDSZ mindemellett 2018-tól új, kibővített elismerési rendszert vezet be, melynek keretében
nemcsak a legaktívabb iskolákat részesíti díjazásban, hanem azokat a területi (megyei) és
települési önkormányzatokat, továbbá azokat az intézményfenntartókat is, akik a legtöbbet
teszik a diáksportnap népszerűsítéséért és hagyományainak ápolásáért. Idén az elmúlt évek
aktivitásai és eredményei alapján kerülnek odaítélésre az elismerések, 2019-től pedig a korábbi
év toborzó és szervező munkája lesz a díjazás alapja.
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