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Tisztelt Sportbarátok, Tisztelt lakosaink! 

 
Az Andornaktálya Sportegyesület életében, a 2016-os évad, az előző évekhez 

hasonlóan, tartalmas és sikerekben gazdag év volt. Minden szakosztálynál további 
fejlődés, és komoly eredmények születtek, amelyek a falunk hírnevét öregbítették. 
 

 

SHOTOKAN KARATE SZAKOSZTÁLY  
 

2016. 01. 21. Válogatott edzőtábor  

Nyíregyházán Sensei Tímár Zoltán és sensei Ferenc Tibor szervezésében, 
vezetésével két napos edzőtáborral készült a szövetségünk több mint ötven karatésa 
az előttünk álló versenyekre. Meghívott vendégünk volt Tarnóczy Zalán szakedző, aki 

nagyon magas színvonalú elméleti, fizikai képzést adott. 

 

2016. 02. 20. VI. Hódos Imre Bajnokság  

Felkészülési verseny volt Hajdúnánáson 2016 február 20-án.         A szövetség és a 

környékbeli baráti egyesületek 180 versenyzője küzdött a helyezésekért. 

2016. március 26. II. Bódi Ilona emlékverseny 

2016. március 26-án a Barcika Art Kft. tornacsarnokában a reggel kilenc órakor 
kezdődő ünnepélyes megnyitóra 22 egyesület közel 200 karatékája gyűlt össze. A 
verseny nagyon jó felkészülési lehetőség volt a németországi SKDUN EB előtt. 

2016. 04. 1-3. 6 th SKDUN EB, Nürnberg 

Németországban 22 ország 800 versenyzője vett részt a VI. SKDUN Karate Európa 

Bajnokságon. 

Az utánpótlás Európa Kupán a shotokan karate sportolói 6 arany, 9 ezüst és 16 

bronzéremmel tértek haza. 
Az Európa-bajnoki értékelésben 5. helyen míg az utánpótlás Kupában a 3. helyen 
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végeztünk. Az Európa-bajnokságon az SKDUN világszervezet megerősítette, hogy a 

2017-es Világbajnokságot Egerben rendezik meg 2017. októberben. 

Eredmények: 

Tamasi Jázmin Kumite 2. 
Jakab Nóra Kata 3. 
Barta Zoltán Kata 2. Kumite 2. 

 

2016. 04. 23. Gödöllő XIII. Ippon Shobu Diákolimpia 

Idén tizenharmadik alkalommal, 2016. április 23-án (szombaton) Gödöllőn került 
megrendezésre az Ippon Shobu KarateDiákolimpia. 46 klub részéről 576 nevezés 

érkezett erre a rangos eseményre.  

Eredményeink:  

III. KORCSOPORT FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 8 ÉV 1. hely: Juhász Bálint  

IV. KORCSOPORT LEÁNY KIHON IPPON KUMITE / 9 ÉV 1. hely: Tamasi Jázmin  

X. KORCSOPORT LEÁNY KATA / 15 ÉV - DÖNTŐ 4. hely: Bukta Ildikó  

XI. KORCSOPORT FIÚ IPPON SHOBU KUMITE / 16 ÉV 3. hely: Barta Zoltán  

XI. KORCSOPORT FIÚ KATA / 16 ÉV 4. hely: Barta Zoltán 

Bukta Ildikó lett az év karatés sportiskolása 

A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) a VII. SIOSZ Gálán, Budapesten 
ünnepélyes keretek között díjazta a 2015-ben legeredményesebb hazai sportiskolákat 

és sportiskolásait. Karate sportágban az Év sportiskolása elismerést Bukta Ildikó, 
utànpótlàs shotokan kumite világbajnok, kata 3. helyezett andornaktályai versenyző 

érdemelte ki. Összesen 47 sportolót terjesztettek fel a legjobb sportiskolás sportági 
elismerésre, közülük az elbíráló bizottság döntése szerint 15 sportág, 19 sportolója és 
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edzője kapott díjat a VII. SIOSZ Gálán. VII. SIOSZ Gála, díjazott a 2015-ös 

eredmények alapján: „Magyarország legjobb sportági sportiskolása” KARATE: Bukta 
Ildikó ; Edzője: Barczi Rita. 

 

III. Heves Karate verseny 2016.05.14. 

A Shotokan Karate Stílusszövetség Bajnokságára 2016.május 14-én került sor a 

Heves Városi Sportcsarnokban. A versenyen 19 klub 171 karatékája indult az egyéni 
és csapat versenyszámokban, hogy összemérje tudását versenytársaival. A versenyt 

a JKA, IJKA, TSKSZ és a SDSZ sportolói is megtisztelték jelenlétükkel. Az 
andornaktályai Shotokan Karate Klub eredményei: Juhász Dávid: Kata 3. ; Kumite 1. 
Fábri Adél: Kata 1. ; Kumite 1. Jakab Nóra: Kata 1. ; Kumite 3. Bukta Ildikó: Kata 2. ; 

Kumite 3 

               2016.10.07-09. SKDUN Világbajnokság Bulgária, Burgasz 

A magyar csapaton belül 4 andornaktályai sportolóval vágtunk neki a hosszú útnak. A 
versenyzők: Tamasi Jázmin, Bukta Ildikó, Jakab Nóra, Barta Zoltán. Kísérők: Barczi 

Rita, Tamasi Tamás, Barczi Zsolt. Eredményeink: Barta Zoltán Formagyakorlatban 3 . 
helyezést ért el, míg Tamasi Jázmin Formagyakorlatban 18 versenyzőből a 4. helyet 
szerezte meg. Gratulálunk nekik! 

2016. 09 24. Szerencs Kupa 

4 versenyző 4 arany, 3 ezüst, 1 bronz Sikeresen zártuk ezt a hétvégi versenyt.  

Részletes eredmények:  

Tamasi Jázmin: Kata: 1. hely, Kumite: 1.hely Jakab Nóra: Kata: 1. hely, Kumite: 

3.hely  

Bukta Ildikó: Kata: 2. hely Barta Zoltán: Kata: 1. hely, Kumite: 2.hely, Csapat: 2. hely  
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Fujinaga Kupa Gödöllő 2016.12.03. 

Ezen a hétvégén 2 versenyzőnk vett részt a gödöllői versenyen.  

Fábri Adél 2 bronzéremmel, míg Kiszely Attila 3 bronzéremmel tért haza. Gratulálunk 

Nekik! 

 

Nálunk járt a Mikulás 2016.12.06. 

Mindenki nagy örömére meglátogatta a Mikulás az edzésünket. Egy kis éneklés után 
szétosztotta az ajándékokat, mi pedig egy rögtönzött bemutatót tartottunk neki. 

Köszönjük, hogy eljött hozzánk, és emlékezetessé tette számunkra ezt a napot. 
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SKS-SKDUN Karate Szövetség Magyar Bajnoksága 2016.12.17. 
 

29 egyesület 284 karatékája nevezett erre a rangos versenyre.  

Az andornaktályai csapatból 5 versenyző indult. 
Eredmények: 

 
Fábri Adél : Kumite 3. hely 

Tamasi Jázmin: Kata 3. hely 
Domán Patrik: Csapat kata 3. hely 
Bukta Ildikó: Kata 4. hely 

Gratulálunk ehhez az eredményhez! 
 

Téli vizsga 2016.12.20. 

A 2016-os év utolsó edzésén került sor a téli, szokásos vizsgánkra. A vizsgáztató, 
ahogy az előző években mindig Juhász Ferenc Shihan volt. Az edzésen 19 fő vett 

részt, ebből 12-en vizsgáztak.  

A 2017-es évre is tartalmas programjaik vannak, aminek a kivitelezéséhez kitartást, 

és erőt, egészséget kívánok, Barczi Rita edzőnek, és tanítványinak. 

 

Pegazus-Andornaktálya SE 

Asztalitenisz  
 
A 2016-os év a Pegazus-Andornaktálya SE számára nagyon sok tartalommal és 

fejlődéssel telt. Az őszi és tavaszi szezon pont keresztezi a naptári évet, azonban jól 
körülhatárolható, hogy milyen események történtek. 
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Nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy a sportág feltételeit mennyiségben és 
minőségben is növelni tudjuk. Több iskolával kötöttünk együttműködési 

megállapodást, mely azt eredményezte, hogy professzionális felszereléssel 
edzhetünk, és rendezhetjük bajnoki fordulóinkat, versenyeinket 
Januárban Debrecenbe látogattunk, és NB-2-es versenyzőket győztünk le: 
. 
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2016 év elején indult a tavaszi szezon, és nagy csatában voltunk, hogy kivívjuk első 

számú csapatunkkal az első helyet az NB-3-ban, és feljussunk NB-2-be. A sors 
szerencsétlensége és az ellenfél csapatok felállása, egymás elleni játéka sajnos azt az 

eredményt hozta, hogy 1-1 ponttal lemaradva a dobogó harmadik helyén zárva, 
bronzérmet szereztünk. 
 

Megyei I. osztályban induló csapatunk a középmezőnyben zárt, és a Megyei II. 
osztályban induló együttesünk is megállta helyét. 

Andornaktálya adott otthont a hivatalos, nagy megyei egyéni és páros versenynek, 
melyen szép eredményt értünk el: 
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Tavasszal az országos szövetségnek segítettünk, és ápoltuk a kapcsolatokat – 

felszerelést és személyi segítséget nyújtottunk: 
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A nyári felkészülési időszakban már körvonalazódott, hogy be kell indítanunk az 

utánpótlás nevelést. Ez el is indult, és a Heves Megyei Asztalitenisz Szövetséggel 
kötött támogatói szerződés értelmében az edző személyi költségeinek egy részét 

támogatásként sikerült megszerezni. 
Az őszi bajnoki szezont nagy lendülettel kezdtük, több csapatot is nagyarányú 
győzelemmel pipáltunk ki, tartva az előkelő pozíciónkat. 
 

 

Ősszel rendezte a Heves Megei Szövetség a pénzdíjas nyílt versenyét, melyen extra 
ligás játékosok is asztalhoz álltak. Bravúr volt, hogy párosban a Pegazus-

Andornaktálya képviseletében érmet szereztünk: 

 
Fejlesztettük a teremben történő elhelyezkedésünket, térelválasztókat csináltattunk, 
és így már összesen 8 asztalon folyik az edzésmunka. 

 
Az utánpótlás újonc gyerekek szép eredményt értek el a Diákolimpián, Lipusz Dávid 
és Lipusz Réka képviseli megyénket 2017-ben, az országos diákolimpia döntőjében. 
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További szép eredmény, hogy Lipusz Réka az U11 kategóriában a régiós ranglista 

versenyen 3. helyezést ért el. 
A 2016-os szezon őszi kezdetét már nem 3, hanem 4 csapattal indítottuk, egy 

Megye-II, két Megye-I és egy Nb-3 összeállításban. Egyik Megye-1-es csapatunk a 
dobogón áll, küzd a minél jobb helyezésért, NB-3-as csapatunk pedig egy nagyon 
megerősödött bajnokságban áll úgy a 3. helyen, hogy gyakorlatilag két NB-1-es 

csapat is bekerült hozzánk (ők menni fognak feljebb, de végig kell járniuk a 
ranglétrát). 

A teremben további fejlesztéseket végeztünk, felújítottuk, megerősítettük és 
megszépítettük a sötétítő függönyt, melyet már két oldalra szét lehet húzni, és 

kifejezi köszönetünket támogatóink felé. 
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Célunk, hogy tovább fejlődjünk, és sűrűsödjenek az edzések, az edzői munka 
bővítését szeretnénk, és a heti 2 edzést heti 3-ra szeretnénk bővíteni, melyben kérjük 

a fenntartó segítségét. Jelenleg 17-20 óráig tartjuk az edzéseket, ha pénteken 
lehetséges lenne 18-20 óráig bővíteni, az az eredményekben is mutatkozni fog. 

 

  
 

 
Költségvetésünk stabil, - köszönjük szépen - természetesen nem dúskálunk, hiszen a 

csapatokat mozgatni, versenyeztetni és a minimális felszereléseket biztosítani nem 
olcsó, viszont ahol tudjuk, mi is hozzátesszük pluszban azt az anyagi áldozatot, mely 

segíti a csapatokat a jobb eredmény elérése érdekében, Andornaktályán színesíti a 
sportolási lehetőséget, a megtekinthető programokat, és jó hírét viszi a településnek. 

 
Szeretném a köszönetemet kifejezni, Lipusz Péter Szakosztályvezetőnek, hogy 
felkarolta, és ilyen eredményessé tette az asztaliteniszezők táborát Andornaktályán! 
 

 
Sakk szakosztály 

 
 

2015/16 bajnoki szezon: 
 
A 2015/16-ös NB II-es szezonban az Adornaki csapat a biztos bennmaradást tűzte ki célul az 

NB II. Erkel csoportjában, amit kisebb küzdelmek után a megerősödött 12. csapatos 
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bajnokság 8. helyével sikerült teljesíteni. A csapat kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtott, 

a kiesés fenyegetettségétől végig tisztes távolban volt, csatlakozott a középmezőny alsó 
feléhez. 
 

A 2. csapatunk az összevont Heves-Nógrád megyei bajnokság 12 csapatos mezőnyének 11. 

helyével bár papíron elmaradt az elvárástól, de a 10 táblából rendszeresen 7 ifjúsági 

játékossal szerepelt, ami biztató a jövő évre nézve. 
 
A serdülő csapatunk a 6 csapatosra szűkülő Heves-megyei bajnokság 2. helyén végzett, 

lényegesen idősebb versenyzők között szerepelve. Végig harcban voltak a bajnoki címért, 
amiről csak a rivális csapatok inkorrekt felállása miatt maradtak le. 

 

2016/17 bajnoki szezon: 
 

Az évek óta folyamatosan gyengülő keretet végre sikerült jelentősen megerősíteni, és 
bár keretünk még mindig elég szűkös, a középmezőnyhöz felzárkózás volt a szakmai 

elvárás. jelentősen meggyengült, az első két táblás játékosát vesztő Andornaknak 
megint csak a bennmaradás lehet a célkitűzése. Ennek ellenére a tovább erősödő 
mezőnyben az 5. forduló után a utolsó előtti, 11. helyen áll a csapat, amely szereplés 

keserű csalódás. A hátralévő fordulókban magunk mögött kell hagyni a kieső zónát, 
és felzárkózni a középmezőny végéhez. A cél mostmár a 8. hely. 

 
Közben 2. csapatunk az összevont Heves-Nógrád megyei bajnokság 10 csapatos 

mezőnyének 7. helyén áll, továbbra is az ifjúsági játékosokra támaszkodva, helyezésük 
megfelel az elvárásoknak! 

 

Diákolimpia országos döntőben: 

3. hely: Simon Milán I. kcs. Fiú (amatőr)! 

A döntőkben szereplő versenyzők még: 

1. hely: Kópiás Anna II. kcs. Lány (amatőr) 

Paál Márton IV. kcs. Fiú (értékszámos) 

Czajner Gábor V. kcs. Fiú (értékszámos) 

Pap Tamás Zalán II. korcsoport (amatőr) 

 
Saját rendezésű versenyeink: 

 
2016. Január Kempelen emlékverseny (rapid), Andornaktálya: 52 résztvevő 
A csoport: 2. hely: Paál Attila, 7. Vaskó Imre, 9. Czajner Gábor 

B. csoport: 1. hely Pap Tamás, 3. hely: Simon Milán 

 
Eger város 2016. évi, sakk csapatbajnoksága ( 8 csapat ) : 1. hely 
 
Agria Park Tavaszi Sakkfesztivál (Nemzetközi verseny) 

 
A csoport: 2. hely: Paál Attila, 5. hely: Czajner Gábor 

 
Célunk a hátralévő 2016/17 szezonban: 
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Az NB II-es csapatunk biztos bennmaradása, lehetőség szerint 1-2 ifi játékos alkalmankénti 

szerepeltetése. 
A megyei bajnokságban a 7. hely megtartása, és az ifjúsági játékosok minél nagyobb 
számban való résztvétele. 

Rapid versenysorozat beindítása, a Kempelen rapid mintájára, negyedévente, a hazai 
játékosok versenyzési lehetőségének bővítése érdekében. 

A rendszeres edzéseink látogatottságának bővítése, az ifjúsági sakkozóink létszámának 
növelése. 

 

Testépítő szakosztály 
 

Az Andornaktálya Testépítő Klub idén is eredményes évet zárt. Habár rengeteg 
konkuráló sportággal kell felvenni a versenyt, az edzőterem látogatottsága ez évben 
is magas volt: a régi tagok mellett egyre több, főleg a településen élő fiatal tér be 

hozzánk, hogy kipróbálja magát ebben a sportágban is.  Büszkék vagyunk arra, hogy 
az elmúlt év során egyre több fiatal hölgy csatlakozott hozzánk, akik mondhatni 

családias környezetben ismerkedhetnek meg a súlyzós edzések alapjaival.  
Az edzőteremet folyamatosan igyekszünk karbantartani és lehetőségeinkhez mérten 

a kínálati palettát tovább színesíteni, bővíteni. Kialakításra került egy bokszolásra 
alkalmas, zsákkal felszerelt helység, így a súlyzós edzések mellett már ezen sport 
iránt érdeklődőket is szívesen látunk. Célunk, javítani az emberek egészségén, hogy 

edzés közben egy olyan környezetben lehessenek, ahol kellemesen érzik magukat, 
ahova örömmel járnak.  

Köszönjük az Önkormányzat eddigi támogatását. Tekintettel a korábbi 
versenyeredményekre, valamint a bővülő sportkínálat és a gyarapodó taglétszámnak 

köszönhetően az edzőterem mára kinőtte jelenlegi helyét, így a tartós fennmaradás 
és bővülés érdekében mindenképpen szükségünk lenne egy nagyobb teremre. Az 
Andornaktálya Testépítő Klub továbbra is sok szeretettel várja a sportolni és 

versenyezni vágyó új tagok jelentkezését! 
 

 
Labdarúgó szakosztály 
 

A Megye I-es csapatunk, továbbra is Marshall ASE néven szerepel a 
pontvadászatban. Köszönhető ez annak, hogy továbbra is szponzorál bennünket, az 

Ablakgyártó vállalkozás. Mint a legutóbbi beszámolóban leírtam, a 2014-2015-ös 
bajnoki idényben, a harmadik (Bronzérem!) helyig eljutó gárda, a 2015-2016-os 

bajnokság végtábláján, az előkelő, negyedik helyen végzett. Azért nevezem előkelő 
helynek, mert a minket, megelőző csapatokat, megyénk legnagyobb városai adták 
sokkal, nagyobb lehetőséggel, és költségvetéssel. 

A mostani, 2016-2017-es idény talán még nehezebb, ha azt nézzük, hogy még egy 
NB III.-as csapat, Felsőtárkány, is visszakerült a Megye I. osztályba, és a győztes 

Gyöngyösi AK, sajnos nem jutott fel a magasabb osztályba. Mind ennek ellenére, 
bizakodva vártuk a bajnoki mérkőzéseket. A csapat nagy része együtt maradt, és 

több utánpótlás korú, fiatal játékost igazoltunk. Az edző, továbbra is Szabó László, 
akivel meg van elégedve, a vezetőség, és a játékosok is elfogadják. Kiemelném a 
Novák testvérek, Tamás, és Zoltán munkáját, amely nagyban hozzájárul az 

eredmények, és a hangulat, pozitív alakulásában. 
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Az őszi idény végére, a Marshall ASE. a hetedik helyen áll. A csapatban legalább 5, 

de inkább 8 pont benne maradt, a 2016-2017-es őszi idény végére. A Gyöngyös 
ellen, a 80. percig vezettünk, aztán a végén kikaptunk. Mentálisan (fejben) nem 

bírtuk a küzdelmet. Egerszalókon, szinte megismétlődött a Gyöngyösi meccs, 75-80-
percig vezetünk, aztán örültünk a döntetlennek. Itthon a Heves ellen, vezettünk, és 
rengeteg lehetőség (kapufák, 11-es kihagyása) ellenére 1 góllal kikaptunk. A tavaszi 

idényre három új igazolást terveztünk, melytől reméljük, hogy biztosabban tudjuk 
tartani, az elért eredményt, a bajnoki mérkőzéseken. A tavaszi felkészülést, 2017-01-

10-én kezdtük, és hetente kétszer találkoznak a fiúk. Az MLSZ által rendezett Téli 
Kupa, 2017-01-22.-én kezdődik, amelyre neveztünk, és a 4. helyezést értük el ebben 
a megmérettetésben is. Ezt a versenyt, nagyon jó felkészülési lehetőségnek tartjuk, a 

tavaszi idényre. 
Az labdarúgó szakosztály, a 2016-2017-es tavaszi idényt, nagy valószínűséggel, nem 

tudja a hazai pályán kezdeni, és ez vonatkozik minden korosztályra, mert az öltöző 
felújítási munkálatai elkezdődnek. A hazai mérkőzéseket, az I.-es csapatnál 

Füzesabonyba, a többi csapatnál, Maklárra tettük át. 
 
Az Andornaktálya II.-es csapata, az ifjúsági csapatból, kiöregedett, és az itt 

nevelkedett hazai kötődésű fiatalokból áll, és akikkel nagyon régóta ismerjük 
egymást. Ezért is volt nagyon nehéz, olyan döntést hozni, hogy ne legyen II.-es 

csapata Andornaktályának. A józan ész azt mondta, hogy az élőfüves pályánk, amire 
több milliót költöttünk, a TAO adta lehetőséggel élve, és annyi rengeteg munkát 

fektettünk, nem bírja el ezt a sok mérkőzést, és a sok edzést. De aztán mégsem a 
józanészre hallgattunk, hanem az egyesületünk alapszabályában megfogalmazott 
céljára, amely kimondja, hogy minél több fiatalnak adjuk meg a lehetőséget a 

mozgásra, a szervezett keretek közt történő versenyzésre. 
 

A II.-es csapat, a 2015-2016-os bajnokság végére, a 37 levont pont ellenére is, az 5. 

helyet szerezte meg, a Megye IV. osztályban.  
 A 2016-2017 idényben, a csapat a Megye III. osztályban indult. Az őszi idény végén, 
a tabella első helyén végzett! A Varga József edzette legénység, megérdemelten 

nyerte meg az őszi idényt, és remélhetően a folytatás, is ehhez hasonló szép 
eredményt hoz majd.  

A tavaszi idényt a II-es csapat is a Téli Műfüves tornán való részvétellel kezdte, és az 
edzéseket a tornateremben, és a műfüves pályán végzi. 

Most érezzük csak igazán, hogy milyen jó, hogy van ez a műfüves pályánk, mert 
nélküle egyáltalán nem lehetne a szabadban edzeni. 
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Szeretném idézni, Kollár Tamás, az U-14-es csapatunk edzőjének a szavait: 

 
„Nagyszerű eredményeket produkáltak a 14 éves labdarúgóink!” Ezekkel, a 

szavakkal kezdtem az előző beszámolómat. Akkor ugyanis arról számolhattam be, 

hogy őszi bajnok a csapat. A kemény áldozatos munkának köszönhetően sikerült a 

mindvégig kiélezett bajnokságban, (amely csak az utolsó fordulóban dőlt el) minden 

meccset megnyerve az első helyen végezni.  
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Óriási büszkeséggel tölt el, hogy ilyen tehetséges gyerekekkel foglalkozhatok. 

Külön kiemelném, hogy 4 labdarúgónkat Marsa Benjámint, Juhász Leventét, 

Krisztián Zsombort, és Cseplye Gábort meghívták a megyei válogatott 

edzéseire! 
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GRATULÁLUNK!!! 

 

 Ebben a korosztályban az őszi idénytől nem indult csapatunk, a gyerekek 

magasabb korosztályban 16 évesek között szerepelnek, több, kevesebb sikerrel. 

Biztos vagyok benne, hogy a következő idényben, amikor beérnek a korosztályba, 

hasonlóan sikeresek lesznek. 

Az ifjúsági csapat a várakozások alatt teljesített. Mivel nem sikerült az év 

elején kitűzött 1-5. hely egyikén végezni. Ennek okai a sérülésekkel tarkított tavaszi 

idény, az edzéslátogatottság sem volt megfelelő. Ugyanakkor köszönet jár minden 

játékosnak, hogy a mérkőzéseken részt vettek, ezzel biztosítva a Sportegyesület 

bajnoki osztályának feltételeit. Az őszi idénytől a korosztályt Póka Zsolt irányítja. 
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   U16-os keret, Póka Zsolt irányítja 

 
9. helyen végeztünk a bajnokságban 36 ponttal.  

11 győzelem, 3 döntetlen, 14 vereséggel zártunk. Büntetőpontot nem vontak le 
tőlünk, minden mérkőzésre megfelelő létszámmal álltunk ki. 18 igazolásunkból sajnos 
nagyon kevesen vannak helybeli játékosok. A megye több településéről , sőt Borsod 

megyéből is vannak játékosaink. Ez sajnos az edzéslátogatottságban nagy gondot 
jelent. Nehézségekkel jár a játékosok koordinálása és utazása az edzésekre és a 

hétvégi mérkőzésekre. Ezek ellenére nagy eredménynek tartom, hogy sikerült a 
játékosokat megtartani és nem igazoltak el. Ezért stabil csapatot alkotunk a 
megyében. Egyelőre nem küzdünk játékosgondokkal ebben a korosztályban. Így a 

meglévő serdülőkorú játékosok az ifi csapatot is erősítik játékukkal.  
2016 őszén átvettem az ifi csapat (U19) irányítását. Nagy tervekkel indultam és nagy 

nehézségekbe ütköztem.  Nagyon sok számunkra meglepő és kedvezőtlen változást 
hozott az MLSZ. Túlkoros játékos csak 5 játszhat mérkőzésenként, ez nagy 

nehézséget okozott, hiszen a csapat többsége ilyen korú játékos. Ezt nagyon nehéz 
volt elfogadtatni a játékosokkal, hiszen egyik percről a másikra felbomlott a 
csapategység, ráadásul nem volt meg a régi összeszokott gárda, mivel a serdülő 

csapat kiöregedett játékosai aktív szereplői lettek a mérkőzéseknek. Megpróbáltam 
minden túlkoros játékosnak lehetőséget adni, ezért minden héten más 

összeállításban álltunk ki. Ezt azért tettem, hogy megtartsam a jó játékosokat, de így 
nem volt egységes a csapat és konfliktusokat szült. Vannak kiemelkedő képességű 

játékosaink, akiket folyamatosan megkeresnek más klubok, és nagyon nehezen 
tudom itt maradásra bírni őket. De azért mi is tudtunk igazolni Egerből igen jó és 
korban megfelelő játékost. Az idei szezonra is kaptam ígéretet és meg is kerestek 

játékosok. Remélem sikerül őket is leigazolni, ezzel is erősíteni a csapatot. 11. helyen 
végeztünk ősszel, a csapat már kezd összeállni, nagy vereségeink nem voltak. Sok 

volt a döntetlen és sajnálatos módon az 1-2 gólos vereség.  6 ponttal vagyunk 
lemaradva az 5. helyezettől. Remélem sikerül összekovácsolni a csapatot, és a 
tavaszi szezonra ütőképes egységet alkotunk 

 
Az U-6/7, U-8/9, U-10/11 és az U12/13-as korosztályok nevelését, továbbra is 

a már felnőtt csapatnál szóba került Novák Zoltán, Novák Tamás és Béres Mihály 
végzi. A megyénkben közismert szakemberek nagy odaadással szervezik az 

utánpótlás edzéseit, a Bozsik programon belüli versenyeztetést. Az elmúlt évhez 
viszonyítva sokkal jobb eredményeket értek el a gyerekek a 2016-2017-os őszi idény 
végére. A szülők segítségét is meg kell, hogy említsem, mert az ő támogatásuk, 

szurkolásuk nélkül sokkal nehezebben működne az utánpótlás nevelés. A TAO 
támogatásnak köszönhetően, minden utánpótláskorú játékos ingyen vehet részt az 

edzéseken, térítés nélkül kapnak cipőt, melegítőt és játékos mezt.  
Továbbra is nagy öröm számunkra, hogy az egyesület  U7,U9,U11,U13 –as 

korosztályai heti két alkalommal rendszeresen látogatják az utánpótlás edzéseit. A 
jóízű, színvonalas tréningek jó hangulatot varázsolnak a minden téren szépülő 
létesítményünkbe. Érzik ezt a szülők is, és lelkesedésük, szeretetük az egyesület iránt 

töretlen. A korosztályok versenyeztetése a Bozsik tornákon történik. Büszkék vagyunk 
az ott elért eredményeinkre, és a legnagyobb, leglelkesebb szülői 

szurkolótáborunkra.  
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Az egyesületünk minden szezon után bankettel, és ajándékokkal kívánja még 

szorosabbá, mondhatni családiasabbá tenni a kapcsolatunkat. Célunk az, hogy egyre 
több gyerekkel szerettessük meg a labdarúgást és fedezzünk, majd neveljünk ki 

olyan tehetségeket, aki később magasabb szinten is megállják a helyüket. 
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TAO program eredményei 
 

 
Egyesületünk a Társasági Adó adta lehetőséget kihasználva még 2015-2016-os 

évadban is sikeres pályázatot tudhat maga mögött. Az utánpótlás nevelés jogcím 
alatt, 8.089.866.-Ft támogatást kapott. Ebből tudtuk, az edzők bérét, annak 

közterheit, a felszerelést, cipőt, terembérletet, és az utánpótlással kapcsolatos 
feladatokat ellátni. 
A tárgyi eszköz beruházás jogcím alatt, 5.600.947.-Ft támogatást kaptunk, amiből 

sikerült a 200 férőhelyes lelátót, a világítás korszerűsítését, és a kerítést megépíteni.  
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 - 23 - 
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A 2016-2017-es idényre, megpályáztuk az öltöző felújítását, és bővítését, aminek a 

költségvetése 135.000.000.-Ft lett volna. Sajnos a döntéshozók, nem támogatták a 
tervünket, illetve, csak jóval, kevesebb összeggel. 

Ennek ellenére is, szerintem nagyon szépen zárult ez a pályázat is. 
A következő terveinket tudjuk megvalósítani, ebben a pályázati ciklusban. 
 

Utánpótlás-nevelési feladatok:   8.264.557.-Ft 
 

Tárgyi eszköz beruházás, Fűnyíró traktor:    933.677.-Ft  
                                             Cserepad: 1.021.760.-Ft 
                                        Eredményjelző: 771.128.-Ft 

                          Élőfüves pálya felújítás: 2.755.140.-Ft 
                                Edzőpálya felújítás: 4.815.307.-Ft 

                 és az öltöző felújítás bővítes: 18.586.243.-Ft.  (I-es ütem) 
 

 
 

A 2017-2018-as évre, az öltöző épület bővítésének II. ütemét, a belső berendezés 
korszerűsítését, labdafogó hálót, az edzőpálya köré, nagy teljesítményű mosó, és 
szárítógépet, a lelátó előtti terület, és a parkoló térkövezését, szeretnénk 
megpályázni, remélhetően, sikerrel. 

És végül szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását, és hozzáállást, 
amivel az egyesületünket segíti, a kitűzött céljaink megvalósításában. 

 
Andornaktálya, 2017. 04. 14. 
 

                                                        

                                                                                                  Tuza László Egyesület Elnök 
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