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1. Napirendi Pont: Kuratóriumi elnök Pintyőke Marcell pénzügyi beszámolója az
alapítvány eddigi pénzügyi támogatásáról, az utolsó negyedév várható támogatási
nagyságrendjéről és ütemezéséről, valamint a 2010 – es évre tervezett anyagi háttér
biztosításáról.
Az elhangzottakat a Kuratórium elfogadta.
2.
Dlusztus Imre beszámolója az alapítvány eddigi szakmai működéséről, az elért
eredményekről, az alapítvány költségvetéséről, valamint az Alapítvány előtt álló
feladatokról.
Alapítványunk két éve kezdte a munkáját. Ennyi idő mindenképpen kellett ahhoz, hogy
levonhassuk a megfelelő tapasztalatokat. Személycserére is szükség volt a szakmai vezetői
poszton, mert Lóczi István nem látta el megfelelően ezt a szerepkört. Bővülésünkkel új, fiatal
edzőket hoztunk be, akik korábban az új szakmai vezető, Paksi Péter játékosai voltak.
Szegeden a labdarúgásban jelentős pályagondok nehezítik a normális szakmai munkát.
2007 ősze óta 400 gyerekkel növeltük a sportágba rendszeresen bevontak létszámát, ám új
pálya egészen 2009 őszéig nem épült. (Október 3-án adtuk át a Tabánban az új, füves pályát,
ami alkalmas az alsó tagozatos bajnokságok és az itteni edzések megtartására.)
A KÉSZ Labdarúgó Akadémia Alapítvány indulása óta világossá vált, hogy
1. a szülők, az iskolák és a gyerekek részéről váratlanul nagy az érdeklődés a futball
iránt;
2. a város különböző pontjain, oktatási intézményeken belül kell kialakítanunk az új
pályákat;
3. korábbi, még aktív, de az edzői pályára lépő 23-24 éves, egyetemre járó egykori
játékosaink szívesen foglalkoznak gyerekekkel.
Mindhárom szempont új ismeretnek tekinthető, mivel

1. a futball általában alacsony társadalmi presztízse ellenére tömegesen jelentkeznek a
foglalkozásainkra (a Tabán Általános Iskolában az elsős fiúk 70%-a jár heti három
edzésre);
2. nem számoltunk azzal, hogy az önkormányzati sportpályák használatáért meg kell
harcolnunk a már bent lévő klubokkal;
3. nem bíztunk abban, hogy a gyerekfociba 10-12 évvel ezelőtt bevont tanítványaink
felnőve, még aktív korukban (NB III és egyetem mellett) vállalják az edzősködést is.
1. Az óvodák felmérése.
A város 46 óvodájából 19-ben vagyunk jelen. A cél az, hogy mindegyik óvodában lássuk
a futballra alkalmas összes középső- és nagycsoportos gyereket. Az alkalmas kicsiket vagy
sportosztályba vagy a decentrumunkban tartandó délutáni foglalkozásokra kell irányítanunk a
tavaszi beiskolázási folyamat során. A felméréshez van megfelelő szakemberünk (az
alapítványi irodavezető Fröhlich László, és az óvodásokkal foglalkozó edző, Bíró György
személyében.)
A munkamódszerről: bejelentkezünk az óvodákba; négy-öt közeli óvoda számára
minitornát szervezünk; felmérjük a mozgásügyességet és a szülői igényeket; közvetítünk a
közeli iskola és az óvoda között.
Határidő: 2010. május 31.
2. A decentrumok.
Szűkös anyagi lehetőségeink ellenére elkészítettük a mintaprojektet, a Tabán Általános
Iskola udvarán az új 35x50 méteres füves pályát. A tarackos, gondozatlan iskolaudvarban
földmunkát végeztünk, de nem telepítettünk új gyepet. Tapasztalat ugyanis, hogy fűmag
kiszórásával, öntözéssel, nyírással, hengereléssel és műtrágyázással életet lehet lehelni az
elgyomosodott területbe. Itt is ez történt. Fúrtunk kutat, de az engedély megkésése miatt egy
csapról öntöztünk. Lebetonoztunk négy kézilabdakaput, valamint kihelyeztünk 6 labdafogó
rácsot. Az 5x2-es kapukra már nem jutott pénz, de az elsősök-másodikosok tornáját így is
meg tudtuk rendezni.
A pálya kialakításának teljes költsége bruttó 2 millió forint lesz (a szivattyúkkal és az
öntözőrendszerrel, valamint az ősz végi talajerősítéssel).
Az itt szerzett tapasztalatok alapján, a bevált brigáddal három további területen lépünk
tovább.
2.1.
Kecskés-telepen az iskola udvarán felújítjuk a göröngyös, balesetveszélyes füves
kézilabda-méretű pályát. Ezt még idén ősszel el kell kezdeni, hogy áprilisban itt
pályát és decentrumot avathassunk.
2.2.
Dorozsmán az iskola udvarán társadalmi munkában rendezik számunkra a 35x55
méteres területet. Felszedik az aszfaltot, kivágnak néhány fát és bokrot. Mi
tavasszal vonulunk fel. Terepet rendezünk, majd gyeptáglázással kialakítjuk az új
pályánkat. Itt magas labdafogó hálókat kell építenünk, kapukat kell telepítenünk,
és kutat kell fúrnunk. Pályaavató május elején.
2.3.
A Deák Gimnázium udvarán közbenjárásunkkal 16 millió forintos önkormányzati
forrásból építenek egy műfüves futsall-méretű (40x20-as) pályát. Az udvaron
marad mellette egy 50x40 méteres, a középiskolai akadémiai osztályaink

edzésmunkáját jól szolgáló (egyelőre füves-tarackos-bokros) terület, amit a
Tabánban alkalmazott technológiával újítunk fel. Ezt a pályát 2010
szeptemberében avatjuk fel.
A decentrumoknak otthont adó iskolákkal együttműködési szerződést kötünk (mint a
Tabánban), amely alapján a fejlesztésért cserében ingyenesen használhatjuk a pályát és az
öltözőt. A megállapodás azt is biztosítja, hogy más iskolák növendékeinek is tarthatunk itt
foglalkozásokat. A Tabánba járnak át a szomszédos Eötvös Gimnáziumból az akadémiai
osztályaink.
3. A saját nagypálya.
Az MLSZ az UEFA nyomán hat kategóriába sorolja a pályákat a nemzetközi méretűtől
(NB I) a hatod osztályúig. A mi céljainkra az ötöd osztályú pálya is megfelel, ami lehet 50x90
méteres. Szegeden, a Dorozsmai úton az egyik cég (Virágpaletta) fantáziát lát abban, hogy
területén futballpályát épít, mert akkor gyerekek és főleg szülők fognak kilátogatni a
kertészetükbe. A szakemberek a tervek szerint idén ősszel nekiállnak a mintegy 0,7 hektáros
(sajnos háromszög alakú), gondozatlan terület felújításának. Mivel ez itt a postaigazgatóság
egykori oktatási épülete, van itt megfelelő épület, ahol ki lehet alakítani az öltözőket.
A várható fejlesztési költség 6-7 millió forint, ezt bevállalja a kertészet. Mi évi 700 000
forintos bérleti díjjal honoráljuk a rendkívüli ajánlatot. (ezek orientáló adatok.) Ezzel
megteremtenénk a klub bázisát, a helyet, ahol U19-ig minden csapatunk pályára léphet.
A tervezett átadás: 2010. augusztus.
Ezzel a munkatervvel egy éven belül a következőket érnénk el:
1. Ismernénk a város összes sportolni vágyó óvodását.
2. Szervezett kapcsolatot alakítanánk ki minden óvodával. (Tervünk, hogy a nagyobb
udvarral rendelkező óvodákban, ahogy a kecskéstelepi művelődési ház udvarán,
kialakítanánk egy-egy takaros fociarénát: gyeppel, öntözőberendezéssel, palánkkal.
Csodálatos üzenet lenne mindenkinek!)
3. Belépnénk minden elérhető általános iskola életébe.
4. 18-20 általános iskolában az alsó tagozatosoknak heti 2-3 edzést biztosítanánk.
5. Kialakítanánk a tehetségcsoportjainkat, amelyekben a korosztályos képzésnek
megfelelő óraszámban adnánk foglalkozást.
6. Kísérleti jelleggel 2010 nyarán elindítanánk a megyei bajnokságban egy nagypályás
előkészítő csapatot. (A csoport már most együtt edz a Tabánban.)
7. Létrehoznánk az egész várost lefedő decentrum hálózatot.
8. Megalapítanánk a saját központunkat.
9. Megteremtenénk a nyári táboroztatások infrastruktúráját.
10. Várhatóan közel 600 gyereknek szolgáltatnánk egészséget, boldog kikapcsolódást.
Az elhangzottakat a Kuratórium egyhangúan elfogadta.

Hozzászólások:
Dr. Kónya Sándor: A Tisza Volán és a RTE részéről felmerült az igény, hogy egy-egy
tagot delegáljanak a KÉSZ Labdarúgó Akadémia Alapítvány kuratóriumának
testületébe.
A kuratórium ezt a felvetést elutasította, de Az Akadémia határozott arról, hogy
november hónaptól minden hónap 2. keddjén szakmai egyeztetésre hívja a Tisza Volán
és az RTE képviselőit, biztosítva a felek közötti együttműködést, valamint szakmai
szervezetet.
Pintyőke Marcell: Javaslatot kért dr. Talpai János volt kuratóriumi tag
megüresedett helyének betöltésére.
Dlusztus Imre: Lázár Zoltánt a dorozsmai Jerney István általános iskola igazgatóját
javasolta. A kuratórium a javaslatot elfogadta és megbízta a kuratórium elnökét,
hogy hivatalosan kérje fel Lázár Zoltánt a tisztség elfogadására.
Pintyőke Marcell: Megbízta az Alapítvány szakmai vezetését, hogy kezdje meg az
előkészületeket az év végi Karácsony Kupa megrendezésére, amelyre meghívja a
támogató cég tulajdonosát és a kuratórium tagjait.
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