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1) Tisztújítás
2016. november 18-án megtartott Közgyűlésén új tisztségviselők választására került sor,
mivel a korábbi Elnökség mandátuma lejárt. Az új Elnökség 3 főből áll (elnök és 2 alelnök ),
5 évre lett megválasztva.
Az Egyesület vezető tisztségviselői:
Elnök: Kovács Barnabás
Alelnök: Nagy József
Alelnök: Horváth Péter
A Közgyűlésen az Egyesület Alapszabályának új Ptk. szerinti módosítására is sor került.
Az Egyesület neve is megváltozott. Az új név: Pálháza Futball Club.
Az Egyesület rövidített neve: Pálháza FC.
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a) Igazolt sportolói létszám változása:
2015/2016-es bajnoki szezon: 120 fő
2016/2017-es bajnoki szezon: 126 fő
2) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás:

A TAO program keretében megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően bővült a játékosok
létszáma, illetve az utánpótlás nevelést is bővítettük. Ennek eredményeként az edzési
időszakok kitolódtak az esti időpontokra is. Ezért vált indokolttá a sportpálya megvilágítása,
mely az edzések esti megvalósítását tette lehetővé. A projekt keretében a megnövekedett
teljesítmény igény miatt az áramszolgáltatói csatlakozást 230 V-ról 400/230 V csatlakozásra
kellett cserélni. Az új villamos főelosztótól 5 x 1 0 mm2 NYY-J földkábelt kellett kiépíteni a
csatlakozó szekrényekhez. A csatlakozó szekrényekben lehetőséget biztosítunk egyéb
villamos berendezés csatlakoztatására. A pálya világításához 2 db 6m fénypont magasságú
tűzi horganyozott acéloszlopot helyeztünk el. Az oszlopokra 2-2 db 250 W-os reflektor került
felszerelésre. A nagyméretű füves pálya gyepterületének karbantartására beszerzett fűnyíró
traktor nagyban megkönnyítette a munkánkat. Használatának köszönhetően mindig
megfelelően kialakított pályán focizhattak a gyerekeink. A mérkőzések lebonyolítását az új
pályavonalazó kocsi segítette. Egy pár új kaput (3x2) szereztünk be a támogatásnak
köszönhetően. Mivel a régi már elhasználódott, balesetveszélyessé vált, így le tudtuk cserélni.
Nagyban javította az edzések minőségét is, mivel minden korosztálynak megfelelő méretű
kaput használhattunk az edzéseken.

3) Utánpótlás-nevelési feladatok:
Minden utánpótláskorú labdarúgót szívesen látunk egyesületünkben, mivel a Hegyközben
egyedül mi foglalkozunk utánpótlásképzéssel (Ovi foci, U-7, U-9, U -ll, U-13, U-16, U-19).
2015/2016-os szezontól az MLSZ határozata alapján a z U-15, U-17 korosztálynak nem indult
bajnokság. Ebben az évben is U-16 -os korosztályt tudtuk indítani. Maximálisan egyetértve a
Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlásra vonatkozó célkitűzéseivel nem akarunk minden
gyerekünkből profi labdarúgót nevelni, viszont a labdarúgás, mint tömegsport lehetőségét
szem előtt tartva szerveztük csapatainkat, lehetőséget teremtve valóban mindenkinek a foci
alapjainak elsajátítására, a rendszeres testmozgásra. Véleményünk szerint csak az alulról
felfelé való építkezésnek van értelme az utánpótlásban, ezért gondolkodunk felmenő
rendszerben. A keleti térségben, ahol valóban magasabb a száma a szegénységben, mély
szegénységben élő családoknak, illetve az országos átlagtól alacsonyabbak a jövedelmek is,
ezért sikerként könyvelhetjük el, hogy az elhivatott szakemberek segítségével megteremtsük a
focizni vágyó gyerekek számára a rendszeres edzés és mérkőzéseken való részvétel
lehetőségét. A támogatásnak mái* kézzel fogható eredményei is vannak, melyek a
legjelentősebbek:
Az ovi foci alapjait már tavaly leraktunk, csak nehezen indult be. Szeptembertől folyamatosan
emelkedett a létszámunk. A szülők is fontosnak tartják, hogy hordják gyermekeiket az
edzésekre. Az edzéslátogatottságra sem lehet panasz, mert átlagban 16 fő vett részt. A
gyerekek mellett a szülők is összekovácsolódtak, mindenben segítve a gyerekek munkáját. A
város önkormányzatának segítségével a Mikulás is meglátogatta a gyerekeket az utolsó
edzésesen.
OTP Bank Boszik-programban résztvevő csapataink (U-7, U-9, U -ll, U-13) minden tornán
részt vettek és egyre többen csatlakoztak hozzánk gyerekek, mivel rendszeresen biztosítani
tudjuk nekik az edzés és játék lehetőséget. Egyébként az iskola vezetése folyamatosan engedi
a gyerekeket az edzésekre, tornákra.
Az U-16-os korosztály: Sajnos ebben a korosztályban van a legkevesebb gyerekünk. A
bajnokság során azonban a gerincet adó 13 gyermek minden edzésen és mérkőzésen részt
vett. Közöttük vannak olyanok, akik az U-19-es csapatban is pályára léptek hétről hétre. Az
eredmények reálisak, hiszen ebben a korosztályban, a mi csapatunkban fiatalabbak játszottak.

Örömteli dolog, hogy két gyermekünk az NB II.-es Cigánd csapatához szerződött. Tehát
továbbra is fontos, hogy az edzők több időt és energiát tudnak a gyermekek megfelelő szintű
nevelésébe, felkészítésébe fektetni, így egyrészt javul a gyermekeknek nyújtott szolgáltatás
színvonala, másrészt pedig elérhetővé válik a magasabb szintű játék biztosítása, mely
ugródeszkát jelenthet a tehetséges gyermekek számára.

Az U19-es korosztály az utánpótlás nevelésünk utolsó állomása. Felkészítjük a játékosokat
mind technikailag mind állóképességileg, tovább erősítjük bennük a labdarúgás szeretetét, a
csapatmunkát és az egymásért való küzdést. Ezekből a játékosokból szeretnénk lehetőség
szerint feltölteni a felnőtt csapatot. Reméljük, hogy egészséges, mozgáskedvelő sportolókat
nevelünk. Az U-19- es csapatunknál mutatkozik a helyezések tekintetében a legnagyobb
javulás.
Csapatainkat a korábban beszerzett felszerelések még jobban inspirálták, mivel mindenki
kapott melegítőt, labdát, cipőt, táskát, sípcsontvédőt, téli kabátot, futballcipőt, amelyekre saját
maguk ügyeltek és bizony szóltak egymásnak, ha nem megfelelően érkeztek az edzésre vagy
mérkőzésre. A csapatszellemet és a játékkedvet nagymértékben, szemmel láthatóan növelte az
egységes szerelésben való megjelenés. A labdák fontos szerepet kaptak, mindenkinek jutott
egy db, így az egyéni labdás gyakorlatokat is lehetett végezni. Ebben az évben inkább
edzéseszközök kerültek megvásárlásra ( koordinációs karika, leszúrható rúd, koordinációs
létra, gátak, stb.).
Az utánpótlás-nevelési feladatok a Tao pályázatból valósultak meg, melyhez az önrészt az
önkormányzat adta.
Első alkalommal került megrendezésre jótékonysági bálunk, melynek bevételéből focitábort
szeretnénk szervezni. Sajnos ehhez még mindig szükséges lesz a szülői hozzájárulás. Ha a
tábor esetlegesen nem valósul meg, akkor az összes utánpótlás korú labdarúgónkat elvisszük
egy NB I. -es mérkőzésre a kapott támogatásokból.
4) Felnőtt csapatunk

A 2015/2016-os bajnokságban ismét sikerült eredményesen szerepelni. Fontos volt a
felkészülésünk során, hogy télen egy nagypályás műfüves tornán vehettünk részt. Ezen a
tornán nemzetközi mérkőzéseket is játszhattunk. Legfontosabb feladatunk e csapat megtartása

mellett új játékosok (lehetőleg fiatalok) igazolása az átigazolási időszakban. Kiváló közösség
alakult ki a csapaton belül. 2016/2017-os szezonban sajnos nem sikerült további pálházi
fiatalokat beépíteni a csapatba. Bár ez nagyon nehéz, mivel a térségnek nincs megtartó ereje.
Azok a fiatalok, akik tovább tanulnak, nem minden esetben tudják Pálházán folytatni a
pályafutásukat. További probléma a munkahely hiánya, ezért kénytelenek máshova igazolni,
ha szeretnének tovább focizni.
Ezúton szeretném megköszönni Pálháza Város Önkormányzatának az egész éves támogatást!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Pálháza, 2017. január 15.

Tisztelettel:

szakosztály-vezető

P O $ A FC
3994 Pálháza, Sport u. 2.
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CÉLJAINK:

Szeretnénk egyesületünkben egyre több gyermeknek lehetőséget adni a sportolásra, ezáltal a
labdarúgást

népszerűsíteni

és

új

sportcsoportokat

létrehozni

óvodás

kortól.

Fő

célkitűzésünknek tartjuk az óvodás gyerekek körében a labdarúgást minél több gyermekkel
megismertetni és megszerettetni. A tavalyi évben elindított ovifocira is egyre nagyobb az
érdeklődés. A legkisebbektől kezdjük az építkezést felfelé. 2017-ben napközis nyári tábort
szeretnénk szervezni nem csak igazolt labdarúgók számára Fontos feladatunk a gyermekek
létszámának növelése, amely nem mindig lehetséges. Mivel ebben térségben, ahol valóban
magasabb a száma a szegénységben, mély szegénységben élő családoknak, illetve az országos
átlagtól alacsonyabbak a jövedelmek is, szeretnénk elhivatott szakemberek segítségével
megteremteni a focizni vágyó gyerekek számára a rendszeres edzés és mérkőzéseken való
részvétel lehetőségét. Sportszakmai céljaink között van az is, hogy megfelelő pályákon,
sportcsarnokokban tudjuk az edzéseket elvégezni. Az európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és
személyi feltételeket eddig nem mindig tudtuk biztosítani, de úgy érzem mindent megtettünk
érte. A gyermekeknek szeretnénk megfelelő számú versenyt, felszerelést, a fejlődésük
érdekében elengedhetetlen eszközöket megteremteni. Egy-egy rangos eseményre is
szeretnénk elvinni sportolóinkat ( NB I- es és vagy válogatott mérkőzésre). Fontosnak tartjuk
az edzők képzése mellett a megbecsülésüket is, amit eddig nem mindig tudtuk biztosítani.
Edzőinknek UEFA által kibocsájtott diplomájuk van. A szakemberek között pedagógus
végzettségű is van. A magas szintű képzés érdekében fontos az edzők elméleti és gyakorlati
ismereteinek fejlesztése, ezért minden továbbképzésre elküldjük őket. Egyesületünk
gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása és biztos
anyagi hátterének megteremtése is kiemelt céljaink között van.

MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI:

Ahhoz, hogy több csapattal tudjunk dolgozni az iskolákkal és az óvodákkal való kapcsolatot
fogjuk jobban elmélyíteni. Több toborzási lehetőséget fogunk biztosítani, több szülői
értekezletre fogunk elmenni. Ezáltal a szülőket személyesen fogjuk tájékoztatni a Hegyköz
egyetlen utánpótlással foglalkozó csapat új lehetőségeiről. Megfelelő pályákon fognak edzeni
gyermekeink, hiszen az önkormányzat ingyen és bérmentve adja az élő füves nagypályát
részükre. 2015-ben egy új 40x20 m-es műfüves pálya épült a városban, melyet sportolóink
kedvezményes bérleti díj ellenében kapnak meg.

Eddig is jó kapcsolatunk volt azokkal a sportegyesületekkel, akikkel együttműködési
megállapodást kötöttünk, de ezután - a gyerekek tehetséggondozása és a fiatal játékosok
élvonalba kerülése érdekében - akadémiákkal is szeretnénk felvenni a kapcsolatot. Különböző
rendezvények szervezése a szülőkkel utánpótlás csapainknak (Mikulás, Karácsonyi sport
délután). A korábban kialakított nemzetközi kapcsolatokat szeretnénk még jobban elmélyíteni
a szlovákiai magyar csapatokkal. 2017 májusában egy nemzetközi labdarúgó tornát
szeretnénk szervezni „Rúgjuk a bőrt határtalanul” névvel.

A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM LEHETSÉGES HATÁSAI:

TÁRSADALMI HATÁSOK:
•

tömegesítés a gyermekek előtt mindig nyitva volt az út egyesületünkben, mindenkinek
lehetőséget adunk a sportolásra

•

egészséges testi fejlődés biztosítása (Pl. testápolással, öltözködéssel, táplálkozással,
étrenddel kapcsolatos ismeretek)

•

az emberi vetélkedés, versengés sajátos formája, ahol hagyományok, történetileg
alakult szabályok alapján törekszenek jobb teljesítményre

•

a közösség szerepe pozitív hatással van a társadalmi beilleszkedésre, mert a
közösségben a problémamegoldó képesség, a kommunikáció, a hazaszeretet, a
bűnmegelőzés, az életmódot-alakító tényezők (pl.: példamutatás) és az erkölcsi,
akarati tulajdonságok is fejlődnek.

GAZDASÁGI HATÁSOK:
•

az eredményeink terjesztésének fejlesztése ( internetes portálok, írott sajtó, dvd-k a
versenyekről, sajtótájékoztatók) még több tanulót sodorhat az egyesület „falai” közé,
ráadásul több támogató is felfigyelhet egyesületünk működésére.

•

mivel lehetőségünk lesz rá, hogy az egészséges életmódra (táplálkozás, mozgás)
neveljük - szakemberek segítségével - gyermekeinket, ezért felnőtt korban kevesebbet
kell gyógyszerre, haszontalan és káros szenvedélyekre, egészségtelen ételekre, italokra
költeniük. Ráadásul a gyermekeiknek is ezt fogják közvetíteni!

•

azok a játékosok, akik Pálházáról indulva lettek válogatott sportolók, egyrészt
megfelelően tudják öregbíteni a városunk, térségünk és egyesületünk hírnevét,
másrészt komoly pozícióba kerülve, akár gazdasági és erkölcsi segítséget is tudnak
majd nyújtani.

FINANSZÍROZÁS:
•

edző, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon

•

egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának
megvalósítása és biztos anyagi hátterének megteremtése

KOMMUNIKÁCIÓ
•

egészségügyi szakemberrel történő heti kommunikáció az egészséges étkezés és
életmód érdekében,

•

nemzetközi kapcsolatok kiépítése,

•

specifikus felmenőrendszer biztosítása, együttműködési megállapodás NB I-es
egyesületekkel,akadémiákkal

TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK/FELÚJÍTÁSOK
Ingatlan célú beruházás
A TAO program keretében megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően bővült a játékosok
létszáma, illetve az utánpótlás nevelést is bővítettük. A nagyméretű füves pályához a
közönség és nézők kiszolgálása, kényelme érdekében mobil lelátó beszerzését tervezzük. A
sportpályán, ahol felnőtt és utánpótlás-mérkőzéseket, tornákat lehet rendezni szükséges egy
mobil lelátó. A 104 fős mobil lelátó reális, nagyobbra egyenlőre nincs szükség. Ez továbbá
azért is hasznos, mert mobil, könnyen összeszerelhető és a későbbi esetleges mozgatás is
könnyű. A nagy élőfüves pálya külső kerítése elhasználódott, így engedély nélkül is be tudnak
menni pályára, ezért szükséges az új kerítés megépítése. Az új kerítés 2D bevonatos táblás
kerítésrendszer 1,9 m magasan 82 folyóméteren kerül kiépítésre kapukkal. A megvalósítás
időtartama: 2017.01.01-2017.06.30.
Tárgyi eszköz beszerzések
2x1 m-es alumínium kapu
U7 és U9-es fesztiválok szervezéséhez szükséges két pár új kapu. A korábban beszerzett
kapukat a műfüves pályára helyezzük át mivel az edzések egy részét itt tartjuk.
3x2 m-es alumínium kapu

U7 és U9-es fesztiválok szervezéséhez szükséges egy pár új kapu. Mivel a régi már
elhasználódott, így balesetveszélyessé vált. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében
fontos a kapu beszerzése.
5x2 m-es alumínium kapu
U-l 1 és U-13-as korosztály felkészüléséhez szükséges egy pár kapu beszerzése.
Rúgófal
Az edzések tartásához szükséges.

A tárgyi eszköz beruházási/felújítási feladatok a Tao pályázatból valósulnak majd meg,
melyhez szükséges önrészt reményeink szerint az önkormányzat biztosítja.
PÁLYÁZATOK
A 2017- es évben egy pályázatot beadtunk már látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezménye program keretében felhasználható támogatáshoz kapcsolódóan a Magyar
Labdarúgó Szövetség teqball asztal eszközbeszerzési pályázatát.
A 2017/2018 -as szezonra is szeretnénk a TAO program keretében pályázatot benyújtani
tárgyi eszköz beruházás/felújítás illetve utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen.

Pálháza, 2017. január 15.

Tisztelettel:

szakosztály-vezető
P O S A FC

