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A VMLSZ nyilvántartása szerint jelenleg több, mint száz érvényes játékengedéllyel rendelkező igazolt
játékosunk van.
Céljaink:Annak érdekében, hogy az egyesület folytathassa hagyományait, megőrizhesse értékeit,
hogy még vonzóbbá tegye a labdarúgást, a sportot a településünkön és környékén élő fiatalok
számára, évek óta következetesen egy olyan tervet kívánunk megvalósítani, mely lehetővé teszi a
labdarúgás imázsának erősödését, segíti az amatőr és utánpótlás csapataink működését és lehetővé
teszi a minőségi versenyzéshez szükséges infrastrukturális és személyi feltételeinek megteremtését.

Infrastrukturális és személyi háttér biztosítása:
Az egyesületünk által használt füves labdarúgó pályát és az öltöző épületet Taliándörögd
Önkormányzata ingyenesen biztosítja számunkra.
A labdarúgó pálya, a sportfelszerelések és sporteszközök, öltözők rendbetételét, folyamatos
karbantartását pályagondnok oldja meg.
Labdarúgóink - kiemelten az utánpótlás - felkészítését és versenyeztetését két szakember segíti,
akiknek folyamatosan biztosítjuk a szükséges szakmai képzéseken való részvételét. Mindketten
rendelkeznek MLSZ C licensszel.

2.
Előminősítésre beadott pályázatunkban leírtaknak megfelelően egyesületünk az elmúlt évek során
komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy egy jövőbe mutató stratégia mentén stabilizáljuk
egyesületünk működését és fejlesztéseinkkel fenntartható jövőképet biztosítsunk sportolóinknak.
Megújuló erőforrások hasznosításával (napelem, napkollektor, esővíz gyűjtő) egybekötve felújítottuk
az öltözőt és megoldottuk a pálya folyamatos öntözését.
Sajnos legégetőbb problémánkra, a füves nagyméretű pálya felújítására eddig még nem tudtunk
megfelelő megoldást találni. Jelenlegi pályánk talaja lassan teljesen alkalmatlanná vált a játékra,
melyet egyszerű felülvetéssel és locsolással nem lehet megfelelő állapotba hozni.
A sportoláshoz szükséges feltételek elérése érdekében a jelenlegi gyepfelület megszüntetése és új
kialakítása szükséges.
A megvalósítást 2014. őszére tervezzük, melynek során a gyomirtózást követően a régi gyep
talajmaróval kiforgatásra kerül, majd az új sima tükör kialakítását követően kvarchomok szórással,

lyuggatással lazítjuk a talajt, aztán újra füvesítjük és műtrágyázzuk. ezzel a megoldással garantálni
tudjuk a jó minőségű és játékra alkalmas gyepfelület kialakítását.
A felújított gyepfelület folyamatos karbantartását meglévő félautomata locsolórendszerünkkel és
fűnyíró traktorunkkal tudjuk megoldani.
A pálya felújítását követően szintén pályázati támogatásból 2015. tavaszán szeretnénk kicserélni a
rossz állapotban lévő kispadokat a szabványoknak megfelelő méretű, jó minőségű kispadokra.

3.
Pályázati programunkat 2014. július 1-től 2015. junius 30-ig tervezzük, melyben a következő
tevékenységeket végezzük:
Labdarúgó pálya felújítása és kispadok cseréje: az előzőekben leírtak alapján ( 2014. október - 2015.
március)

Utánpótlás nevelés: Elsődleges célunk, hogy lehetőség szerint minél több gyermeket vonjunk be
szakmai programunkba, képzésünkbe és korosztályainkba. Versenyeztetünk a 2014/15 évadban
három utánpótlás csapatot a Bozsik programban ( U7, U9, U11) összesen 30 fővel. Utánpótlás
játékosaink számára a sportoláshoz elengedhetetlen sportfelszereléseket és sporteszközöket
kívánunk beszerezni. A megfelelő szakmai irányítás biztosítása érdekében megbízási díjjal megfelelő
képesítéssel rendelkező edzőket kívánunk alkalmazni, aki kizárólag az utánpótlás korú játékosokkal
foglalkoznak heti két alkalommal és a versenysport, illetve tehetséggondozás mellett a sportcélú
szabadidő eltöltésében is a gyermekek, fiatalok segítségére lesznek.(2014. július - 2015. június

Felnőtt nevelés: Célunk, hogy minél kevesebb labdarúgó hagyja abba az aktív sportot. Számukra a
megyei III. osztály felnőtt és tartalék bajnokságában induló csapataiban kínálkozik megfelelő
sportolási, versenyzési lehetőség. (2014. július - 2015. június)

4.
Fejlesztési programunkat évek óta tudatosan az MLSZ stratégiai céljaival összhangban végezzük helyi
szinten, melynek eredményeként 3 év alatt több, mint 30%-al nőtt az érvényes játékengedéllyel
rendelkező aktív játékosaink száma, akik zömében utánpótlás korú játékosok.
Fejlesztéseinket az adottságainknak, helyzetünknek megfelelően tervezzük, melynek következtében
minden évben a megcélzott eredményeket a következetes munkával el tudjuk érni és összességében
hosszú távon is fenntarthatóvá tudjuk tenni működésünket.
A minél színvonalasabb szakmai háttér megteremtése érdekében el szeretnénk érni, hogy edzőink
UEFA D,és B licenszes oklevéllel rendelkezzenek. Szakmai célkitűzésünk továbbá edzőink méltányos

elismerése, szakmai tevékenységük, munkásságuk alapján. A folyamatosan bővülő szakmai
lehetőségek következményeként, távlati célként jelöljük meg a tehetséggondozás erősítését és
versenyeredményeink javulását.
Célunk, hogy az utánpótlás létszám növelése mellett minél kevesebb labdarúgó hagyja abba az aktív
sportot. Számukra a megyei III. osztály felnőtt és tartalék bajnokságában induló csapataiban
kínálkozik megfelelő sportolási, versenyzési lehetőség.
A legtehetségesebb játékosok számára egyéni edzéslehetőségeket kívánunk biztosítani, illetve
magasabb osztályban szereplő egyesületekhez irányítjuk. Jelenleg az U 16 magyar válogatottban
játszik már egy, a Bozsik programban nálunk, majd az Illés Akadémián nevelkedett fiatalunk.
Gazdasági modernizációja: Célunk, hogy egyesületünk eddigi támogatóit, szponzorait megtartva a
TAO-ból és más pályázati forrásokból befolyó összegekkel olyan minőségi, fenntartható fejlesztéseket
valósíthassunk meg, ami stabil gazdálkodást, biztos anyagi hátteret jelenthet egyesületünknek.

