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„A foci szabályai nagyon egyszerűek. Valójában ennyiről van szó: ha mozog, 
rúgd meg. Ha nem mozog, rúgd, hogy megmozduljon.” 

Phil Woosnam 



Alapszabályunk: 

- Az egyesület alapszabályban rögzített legfőbb célja: Felsőtárkány 
községben sportegyesület működtetése, amely a sporttörvény rendelkezései 
alapján, és a sportfegyelmi felelősségről szóló kormányrendelet alapján 
biztosítja különböző szakosztályok működését, megteremti a szakosztályok 
működési feltételeit, elősegítve ezzel a községi sportéletet, valamint a 
fiatalok egészséges életvitelre nevelését. Egyesületünk a labdarúgás 
szakosztályt működteti. 
 

Gazdálkodás: 

- Egyesületünk gazdasági működése folyamatosan stabil.  Bevételeink 
három fő pillére az MLSZ támogatás, a helyi önkormányzati támogatás, 
valamint a külső szponzorok támogatása. E mellett kisebb részben 
reklámbevételekből, jegyértékesítésből és a bérleti díjakból befolyt 
összeggel egészítjük ki a finanszírozhatóságot. 
 

Felnőtt labdarúgás: 

- A felnőtt férfi csapatunk működtetése külső szponzori támogatás mellett 
biztosított.  
 

- Felnőtt csapatunk korábbi években stabil és meghatározó szereplője volt a 
megyei labdarúgásnak. 2016. év nyarán, hat éves eredményes szereplést 
követően, elbúcsúzott az NB III-as bajnokságtól, így most a megyei 
bajnokságban mérettetjük meg magunkat. 
 

- A bajnokságban egy jelentősen megfiatalított gárdával képviseltetjük 
magunkat. Büszkék vagyunk arra, hogy az eredményorientáltság helyett 
olyan szemléletváltáson tudtunk átmenni, melynek révén egyre több nálunk 
nevelkedett fiatal tehetséges játékost tudhatunk sorainkban.  
Felnőtt csapatunk átlagéletkora 18,3 év. 
 

- Ezen megkezdett úton szeretnénk tovább menni, oly módon, hogy azon 
kiemelkedően teljesítő sportolóknak lehetőséget tudjunk biztosítani a 
tovább fejlődéshez, támogassuk más nevelő egyesületbe történő 
bekerülésüket.  



Utánpótlás-nevelés: 

- A Felsőtárkány SC képviseletében, 2020 őszén, nyolc korosztályos 
együttest neveztünk a megyei, a régiós bajnokságokba, továbbá a Bozsik 
program keretén belül. 
 

- Az utánpótlás működtetése a korábbi években a Tao programnak 
köszönhetően zökkenőmentesen biztosított volt. 
 

- A labdarúgásban érintett U15, U17, U19-es fiú csapataink a megyei 
bajnokságban mérettetik meg magukat.  
Természetesen az U7, U9, U11, U13-as csapatainkat az ősszel is 
szerepeltettük a Bozsik programban.  
 

- Korábbi években a női labdarúgásban is képviseltettük egyesületünket. 
Sajnálatos módon az U19-es női csapat utánpótlását nem tudtuk biztosítani. 

- Feladatunk, hogy minél több helyi lánnyal megszerettessük a labdarúgást. 
Alulról építkezve az U7-es korosztálytól történő elindulással célunk, hogy 
az évek előrehaladtával ismét önálló női csapatot indíthassunk a 
korosztályos bajnokságokban. 
 

- A gyerekekkel szakképzett, jó felkészültségű, motivált edzők foglalkoznak. 
Hat edzőnk közül egy UEFA A, egy UFA B licenccel rendelkezik. Három 
fő Grassroots C végzettségű, egy főnek pedig testnevelő tanári végzettsége 
van.   
 

Öregfiúk sportkör: 

- A már versenyszerűen nem sportoló, de a labdarúgás iránt lelkesedő 
„öregfiúk” csapatot is segíti, támogatja egyesületünk.  
 

- Az ő segítségük, elengedhetetlen a klubélet szempontjából. Aktív 
résztvevőik a sportesemények megrendezéseinek. 
 
 
 
 



A bajnokságban elért eredményinkről és a levont következtetésekről: 

- A Bozsik program, a Grassroots szellemében nem az eredményesség, 
hanem a labdarúgás megszerettetése a legfontosabb feladat. Talán ezeknél 
a korosztályoknál a cél a legmegfelelőbb szakemberek kiválasztása. 
 

- A létszámhiány, nekünk is, mint minden csapatnak nehézséget okoz. Az 
egyre nagyobb számú helyi tárkányi gyerekek mellett az egri Pásztorvölgyi 
Általános Iskola és az egri Balassi Bálint általános iskola jelenti a 
legnagyobb merítési bázist számunkra. Az U7, U9, U11, U13-as 
korosztályban jellemzően csak tárkányi gyerekek játszanak. Az U15-ös 
korosztályban is egy részük tovább folytatja, de sajnos a felsőbb 
korosztályoknál U17, U19 már csak nagyon kevés gyerek marad ebből. 
Ezen mindenképpen dolgoznunk kell, hogy javítsuk az arányt, állítsuk meg 
a lemorzsolódást. 
 
- A helyi általános iskola és az óvoda vezetésével jó a kapcsolatunk. 
Mindkét intézménnyel együttműködési megállapodással rendelkezünk. 
Segítség számunkra, hogy egy olyan fiatal, szakmailag felkészült edző 
csatlakozott a csapatunkhoz, aki a helyi általános iskola testnevelőjeként is 
dolgozik, valamint egy másik, jelenleg egyetemi hallgató, aki tanítói 
hivatást tűzte célul. Ők együtt kiváló munkát végeznek az egészen kicsi 
(óvodás, kisiskolás) gyerekekkel, élvezve az erős szülői támogatást.   
 

Sportrendezvények biztosítása, Fair Play: 

 
- A Fair Play szellemében tiszteletben kell tartani a játékszabályokat, 
valamint a különböző bajnokságok, tornák versenyszabályzatát. Minden 
erőfeszítést meg kell tenni az ellenféllel, a játékvezetőkkel és a mérkőzésen 
résztvevő minden más személlyel (nézőkkel, csapatvezetőkkel, a médiák 
képviselőivel) szembeni sportszerű magatartás érdekében. A mérkőzés 
minden résztvevőjét ösztönözni kell, hogy e viselkedési szabályokat 
betartsa, ennek megfelelő magatartást tanúsítson a mérkőzés előtt, alatt és 
után, bármi legyen is a mérkőzés eredménye és a játékvezető döntése. A 
Fair Play szellemében elvárás az ellenfél, a játékosok, sportvezetők, 
mérkőzésvezetők tisztelete. Ebben még jelentős a lemaradásunk.  
 



Tárgyi feltételek: 

 
- Az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztése eredményeképpen 
sporttelepünk megfelelő körülményt biztosít mind a sportolók, mind a 
sporteseményekre kilátogatók számára egyaránt. 
 
- A TAO program indulása óta (2011. év) folyamosan, célirányosan, 
szakaszosan tudtuk megvalósítani infrastrukturális fejlesztéseinket. 
Felújítottuk az élőfüves sportpályánkat. Öntözőrendszert és vízelvezetést 
építettünk. Megépült két kisebb méretű műfüves sportpálya, felújítottuk és 
bővítettük sportöltözőinket, elkészült egy 600 fő befogadására alkalmas 
fedett sportlelátó, alatta vizesblokkok és raktárak kerültek kialakításra. 
Kiépült a hangosítási rendszer és egy video megjelenítésre alkalmas 
eredményjelző. Elkészült egy 120 m2-es közösségi tartózkodótér 
(filagória), belső udvaraink szilárd (aszfalt) burkolatainak ellátását 
befejeztük, kialakításra kerültek a parkolóhelyek…stb. A létesítmény 
karbantartásához munkagépeket és kiegészítőket szereztünk be. 
A 2020-as évben elkészült a sportpályánk világítása, valamint a 
sportlétesítményt körbezáró kerítés építése is.  
 
Mindezekkel együttesen létesítményünk megfelel az MLSZ infrastruktúra 
szabályzatának, megfelelő és méltó körülményt biztosít a versenysportban 
részt vevők, a tömegport céljára igénybe vevők és a nézők, szurkolók 
számára egyaránt. 
 
 
 
Felsőtárkány, 2020. 11. 30. 
 

            …................…......................................... 
                                                                                         Csáti Sándor  
                                                                                       egyesületi elnök 

 
 

 
 


