
Egyesületünk a tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatás jogcímen nyújt be kérelmet az alább 

megfogalmazott célok alapján. A sportfejlesztési programunk címe a 

„Füzesgyarmat és térsége labdarúgásának fejlesztése, a labdarúgósport tömegbázisának térségi 

növelése, népszerűsítése.” 

Egyesületünket három szakosztály alkotja: kick-box, női kézilabda, labdarúgás. Egyesületünk 1954-ben 

alakult, jelenlegi formájában 1989 óta működik. 

Sportfejlesztési programunkat összhangba helyeztük Füzesgyarmat város sport- és turisztika fejlesztési 

programjával. Hatályos megállapodás értelmében egyesületünk használja az önkormányzat tulajdonát 

képező 630/30 hrsz-ú 5,3 ha területű, sporttelep ingatlant. Az ingatlan magában foglal kettő hitelesített 

füves labdarúgópályát és további 1 ha, sporttevékenységre is alkalmas füves területet. Az ingatlan 200 

méteres körzetében 100 szobás szálloda, több vendégház, önkormányzati tulajdonú panzió, kemping, 

úszó- és gyógyvizes medencékkel rendelkező egész évbe üzemeltetett strandfürdő, gyógyászati, 

rehabilitációs központ található. Mindezen létesítményekhez teljes körű turisztikai és vendéglátó ipari 

szolgáltatások kapcsolódnak. Ezen komplexum idény jelleggel alkalmas helyi, kistérségi, országos és 

határ menti egyesületek csapatainak fogadására. 

Hiányossága, hogy a füves pályák az év nagyobb részében nem alkalmasak sem a helyi , sem a 

környékbeli csapatok edzéslehetőségének a biztosítására. Ezek a pályák nem szintezettek, nem 

alagcsövezettek, emiatt a vízelvezetése nem megoldott, az év nagyobb részében sportolásra, szakmai 

munka folytatására alkalmatlanok. 

Célunk az egész éves edzés- és szakmai munka lehetőségének megteremtése, megfelelő vízelvezető 

rendszerrel ellátott, egész évben kihasználható, nagyméretű műfüves játéktér kialakításával, amely nem 

csupán a helyi és környékbeli csapatoknak jelent folyamatos lehetőséget, hanem a fejlett és olcsó 

kapcsolódó szolgáltatások okán a már ide látogató illetve a későbbiekben ide látogatni kívánó 

csapatoknak is. Egész évre biztosított edzés lehetőséggel mindenképpen nagyobb esély mutatkozik a 

rendszeres mozgást igénylő gyermekek labdarúgás irányába való terelésére. 

Szakmai elképzelésünk kettős irányú. Széles tömegbázisra alapozott utánpótlás korú labdarúgók minél 

nagyobb számának a versenysport irányába történő irányítása, másrészt a sportág tömegsport jellegének 

növelése, női- és öregfiú labdarúgó csapatok létszámának, amatőr versenyeztetési lehetőségeik 

fokozásával. 

Egyesületünkben felnőtt és a nagypályás bajnokságban versenyeztethető (12 évet betöltött) 

utánpótláskorú játékosok versenyeznek. Együttműködési megállapodásunk van a helyi utánpótlás 

egyesülettel, amelynek keretében a Bozsik programba bevont gyermek labdarúgók szabadtéri edzés és 

versenyeztetés feltételeit egyesületünk biztosítja. 

Mivel a vidéki (főként a hátrányos helyzetű térségben lakó) gyermekek szabadidős tevékenységének 

lehetőségei meglehetősen korlátozottak, megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával reális 

lehetőséget látunk arra, hogy az országos célként megfogalmazott sportági létszámnövelési ajánlást 

teljesítsük, azaz az utánpótláskorú sportolók létszámát a bázis évre vetítve a központi célnak megfelelően 

legalább 20 % -kal növeljük. 

A fejlesztés használatát üzemeltetési idejében 20 %-ot meghaladó mértékben kívánjuk iskolai és 

diáksport, szabadidősport és más közösségi célú események lebonyolítására, ingyenesen biztosítani. 



Térségünkben hasonló beruházás nem valósult meg, így reális cél az önként kijelölt feladataink 

tekintetében a  térségi integrációs szerep betöltése. Térségi integrációs szerepünk nyári idényjelleggel, 

korlátozott infrastrukturális lehetőségeink ellenére, edzőtáborozás szintjén évek óta működik. A nyári 

időszakban táboronként 40-50 gyermek használja létesítményeinket és az ahhoz kapcsolódó 

infrastrukturális egységeket. Térségünk határain átnyúlóan az MTK, DVSC több korosztályos csapata, a 

Debreceni Olasz Focisuli, de határ menti csapatok is rendszeresen visszatérő vendégeink. Ezen 

magasabb szakmai színvonalat képviselő csapatok jelenléte további ösztönzéssel lehet a helyi és 

környékbeli gyermekek sportág iránti elkötelezettsége szempontjából. Tervezett fejlesztésünk a szakmai 

foglalkozásokon túl ingyenesen kívánja biztosítani az odalátogató sportolni vágyók számára a sportolás 

lehetőségét. 


