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A Türjei Sportegyesület legutóbbi beszámolójára két évvel ezelőtt került sor. Az 

azóta eltelt időszakban jelentős sikereket értünk el mind az eredmények, mind a 

sportpálya infrastruktúrájának javítása terén. Mindezt sok munkával, harccal, 

kitartással, de legfőképp összefogással sikerült megvalósítani. 

 

 

Eredmények 

Az előző beszámoló 2011-ben történt. Sajnos a vezetés akkor nem tudta 

megmenteni a csapatot a megyei II. osztályból való kieséstől. (A felnőtt csapat 

2010/11-es szezont 30 mérkőzés után 6/1/23 mérkőzés végeredménnyel, 27 lőtt és 84 



kapott góllal, 19 pontot szerezve az utolsó helyen zárta). Az ifjúsági csapat is csak az 

utolsó előtti helyezést tudta kivívni magának.  

Majd egy évadot eltöltöttünk a megyei III. osztály keleti csoportjában, immár egy 

csapattal. Sok játékos eligazolt a környékbeli csapatokhoz, a korábbi utánpótlás 

korosztályból néhányan abbahagyták a sportot. Így az alacsonyabb osztályban is csak 

egy középcsapat tudtunk lenni. (A 2011/12-es szezont 30 mérkőzés után 10/4/16 

mérkőzés végeredménnyel, 62 lőtt és 88 kapott góllal, 34 pontot szerezve a 10. helyen 

zárta) 

Komoly döntést kellett hoznunk! Vagy maradunk a keleti csoportban és 

utánpótlás nélkül próbálunk meg feljutni a településhez méltó megyei II. osztályba, 

vagy a fiatalok visszacsábításával és jól képzett játékosok igazolásával megpróbáljuk 

az indulást a nehezebb északi csoportban. Az utóbbi mellett a legfontosabb érv az 15-

18 éves korosztály számára biztosítható sportolási lehetőség volt. Végül is a 

Zalaegerszeg környéki bajnokságba neveztünk egy felnőtt és egy tartalék csapattal. Az 

igazolt játékosok száma 40 fölé emelkedett.  

A nevezéskor kockáztattunk, hiszen ütőképes csapatunk még nem volt. A sok 

utána járás és a célokban való hit végül meghozta gyümölcsét: a zalaszentgróti ifjúsági 

csapatból sikerült jó igazolásokkal erősíteni a csapatot. Végül egy mindenki számára  

emlékezetes szezon után sikerült megnyerni a bajnokságot. Ilyen eredményt utoljára 

két évtizede értek el a türjei labdarúgók. (A 2012/13-es szezont a felnőtt csapat 32 

mérkőzés után 25/2/5 mérkőzés végeredménnyel, 106 lőtt és 37 kapott góllal, 77 

pontot szerezve az 1. helyen zárta). A türjei csapat adta a csoport gólkirályát is (Vasas 

Gergő 41 góllal) A tartalék csapatunk, ahol lényegében csak helyi játékosok 

futballoztak szintén szép eredményt ért el, a középmezőny elején végeztek. (A 

2012/13-es szezont a tartalék csapat 32 mérkőzés után 19/3/10 mérkőzés 

végeredménnyel, 94 lőtt és 65 kapott góllal, 60 pontot szerezve a 7. helyen zárta) ilyen 

eredményekkel úgy gondolom méltón képviseltük településünket 

 



 

 

Az első helyezés megszerzése lehetőséget adott a megyei II. osztályba való 

felkerülésre. Bíztunk abban, hogy a csapatot sikerül egyben tartani. A három 

eligazolást 6 új igazolással ellensúlyoztuk. A bajnokság kezdete óta sérülések és 

munkahelyi elfoglaltságok miatt újabb igazolásra kényszerültünk. Ezzel sajnos 

felborult az eddig őrzött türjei/külsős egyensúly. Az eredményesség jelenleg kárpótol 

bennünk (vezetőség, tagság, közönség), de az „idegenlégiósok” megőrzése hosszú 

távon nehéz feladat. A jelenleg zajló utánpótlás-nevelés azonban biztató jövőképet 

mutat. (A 2013/14-es szezonban jelenleg a felnőtt csapat 7 mérkőzés után 5/0/2 

mérkőzés végeredménnyel, 28 lőtt és 9 kapott góllal, 15 pontot szerezve a 3. helyen 

áll; A 2012/13-es szezonban az U19-es csapat 7 mérkőzés után 2/1/4 mérkőzés 

végeredménnyel, 14 lőtt és 14 kapott góllal, 7 pontot szerezve a 10. helyen áll) 

Célként a felnőtt csapat száméra a 5-7. helyezést jelöltük meg. Eddig jó úton 

haladunk, de a bajnokság vége még nagyon messze van. 

 



Infrastruktúra 

A csapat eredményes szerepeltetése mellett nagy gondot fordítottunk a sportpálya 

fejlesztésére. Első lépésként a volt pályagondnoki lakás felújítását, klubhelyiséggé 

történő átalakítását történt meg. A kivitelezés nagyobb részt önkormányzati és 

támogatói hozzájárulásból, egyesületi tagok, sportbarátok, szurkolók társadalmi 

munkájából sikerült megvalósítani. Két évvel ezelőtt a megszépült helyiségek 

felavatására is sor került. Azóta „belaktuk” a teret: asztalok, székek, TV, csocsó asztal, 

cserépkályha kerültek beszerzésre. A felújítás becsült értéke egymillió forint felett van. 

Egy újabb közösségi tér létesült ezzel a településen, ahol bárkit szívesen látunk 

körünkben.  

További bővítést jelent az öltözők bejárata elé épített előtető. Így a lecserélt 

játékosok és szurkolók is menedéket találhatnak a zord időjárás elől. A megvalósítás 

szintén önkormányzati-, szurkolói-, támogatói hozzájárulásból társadalmi munkában 

készült. 

Az eddigi legnagyobb projektünk a pályavilágítás megvalósítása volt. 

Szükségességét megkérdőjelezni nem lehet, hiszen munkahelyi és iskolai 

elfoglaltságok végett kora tavasszal és ősszel szinte lehetetlen eredményest edzést 

tartani. Hasznosságát az elkészülte óta igazolta leginkább. A tavaly megjelent Türjei 

Kalendáriumban megjelent cikk részletesen bemutatja a kivitelezés történetét, illetve 

egyben köszönetnyilvánítás is a megvalósítást bármilyen módon támogatók felé. Újra 

csak köszönetemet tudom kifejezni mindenki felé, hiszen az összefogás jó példáját 

mutattuk meg szűkebb környezetünknek. A beruházás értékét csak becsülni lehet. 

Árajánlat kéréskor 3.600.000 Ft- összegről kaptunk költségvetést. A pályázati 

elszámoláskor kalkulált megvalósulási összeg – ami számszerűsíti a nem pénzbeli 

támogatásokat is: 1.938.231 Ft 



 

2013. májusában pályázati és támogatói keretből két darab 25 méter hosszú, 5 

méter magas labdafogó háló került kivitelezésre 495.082.- Ft értékben.  

Az új, 2013/14 évi TAO pályázat keretében „előfinanszírozással megvalósítandó 

tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen 2.990.636.- Ft értékű beruházás 

megvalósítására van módunk. (ebből közvetlen támogatási összeg 2.087.121.- Ft; 

önrész összege: 903.515.-Ft) A pályázott összeget az előminősítésekor leadott 

anyagnak megfelelően kell felhasználni: 

- 2 db cserepad 

- „éjszakai áram” bekötés, vízvezetés felújítás, bojler beszerzés és áthelyezés 

- szertár kialakítás 

- pályafüvesítés 

- laptop beszerzés 

Jelenleg megkezdődött a cserepadok építése. A pályázat megvalósításának 

időpontja 2014 június 30.  

A játéktér gondozásához nagy segítséget jelet az Önkormányzat által biztosított 

fűnyírás. Köszönjük a támogatást! A nyári nagy aszályban sokat kellett öntözni a 

pályát. A fúrt kútból viszonylag olcsón tudjuk biztosítani a vízutánpótlást. A 

villanyszámlánk még a világítás és az öntözés többletfogyasztásával sem emelkedett a 

korábbi évhez képest. 



A fejlesztések révén Sporttelepünk méltó helyet biztosít a község 

rendezvényeinek is. Álmaink még lennének, de a település és az egyesület anyagi 

helyzete a kisebb javításokon kívül mást nem engedhet meg magának.  

 

Felszerelés 

Támogatóknak és az előző vezetésnek köszönhetően 2003 és 2010 között  

9garnitúra szerelés került az egyesület tulajdonába. (a korábbi évekből megmaradt 3 

garnitúrát főleg edzéseken hordják a játékosok)A folyamatos használat és igénybe 

vétel miatt a régebbi szerelések hiányosak, kopottak. Az elmúlt két évben csak a 

szerelések pótlása, kiegészítése történt meg, illetve 1 db új szerelést kaptunk. 

Legégetőbb pont a nagy igénybevételnek kitett sportszárak folyamatos és 

elkerülhetetlen beszerzése.  

Az előző szezon végén ugyancsak TAO-s keretből (utánpótlás-nevelési feladatok 

ellátása) és külsős támogatásból nyílt lehetőség a ruházat megújítására. Beszerzésre 

került a csapat tagjai számára egy komplett tréningruha szett, 1 garnitúra felnőtt és egy 

garnitúra gyermek (általános iskolás korosztály) szerelés. A „melegítőket” átvételi 

elismervény aláírásával, használati jogok feltűntetésével személyenként mindenki 

átvette. A csapattól való eligazoláskor természetesen visszaszolgáltatási kötelezettség 

él.  

Ugyancsak ehhez a pályázathoz kapcsolódik 15 db edző labda beszerzése, illetve 

a téli felkészüléskor igénybe vett hévízi műfüves pálya bérleti díja. A pályázatban 

elnyert közvetlen támogatás 584.410.- Ft volt, melyhez 65.590. Ft önrésszel kellet 

kibővíteni. (összesen 650.000.- Ft bruttó értéket jelent)  

A labdarúgó cipők beszerzését a klub saját forrásokból oldotta meg. Az idei 

évben beadott további TAO-s (utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása) pályázatban 

mintegy 495.040 Ft értékben kifejezetten a „lábbelik” beszerzését tervezzük 

megvalósítani. A pályázat további tartalma:  - egészségügyi termékek, edzési 



eszközök (labda, háló): 70.720.- Ft  - személyszállítási költségek 141.439.-

Ft 

- Sportlétesítmény bérleti díja 84.852.-Ft 

- Felkészülés, edzőtábor: 212.158.-Ft 

 Mindösszesen: 1.004.209.- Ft (ebből az önrész mértéke: 101.333.-Ft)A 

pályázati összeg leigényléséhez az egyesületnek kell támogatót keresni. Várhatóan a 

tavalyi felajánlást nyújtó két cég (ÉLSPED KFT és a ZAL-AGRO) az idei évben is 

támogatni fogja a Türjei Sportegyesületet. Az egyetlen hátrány, hogy az utalás 

legkorábban decemberben történik, felhasználni, tehát csak a tavaszi szezonban tudjuk. 

(Az idei TAO-s pályázatok összességében tehát: 2.989.997.-Ft támogatást és a hozzá 

tartozó 1.004.848.- önrészt jelentik. Bruttó megvalósulási összeg várhatóan: 

3.994.845.-Ft) 

Összességében szerelések és egyéb eszközök tekintetében az egyesület jól 

ellátott.  

 

Működés 

Az egyesületben folyó munka célja alapvetően a labdarúgó bajnokságban való 

részvétel és az arra való felkészülés. A kiadásainkat két részre bonthatjuk. Egyik a 

pálya és környékének fenntartása, közművek kifizetése és a megvalósult fejlesztések 

finanszírozása. A másik csoportba a bajnokságban való részvétel - nevezési költségek, 

játékengedélyek, orvosi vizsgálatok, játékvezetői díjak és az utazás tartoznak. Az 

utóbbi csoportból az útiköltségek jelentik a legnagyobb tételt. 30-35 fő utaztatása 

komoly összegeket emészt fel. Az utazás egyébként többnyire saját gépjárművel 

történik, üzemanyag elszámolással. Ezen költségek a tavaszi szezonban majd a TAO-s 

pénzből csökkenthetők lesznek. 

 



 

 

Az edzéseken való részvétel többnyire kielégítő. Ebben sokat segít a 

pályavilágítás, hiszen a kezdési időpont így későbbre tehető. Az edzéseket – heti két 

alkalommal - a felnőtt csapatnál mintegy három éve társadalmi munkában Guitprecht 

László végzi. A tartalék/ifi csapatnál Guitprecht Ferenc majd Tóth Sándor végezték a 

felkészítést. Az idei évtől a már U19-es csapatot és a Bozsik Programot Czémán Imre 

irányítja. A Bozsik Program edzéseire és versenyire korábban Orbán Kálmán kezei 

alatt készültek az ifjak. Az idei évtől elkészítésükbe besegít Majdán Nimród jelenlegi 

testnevelő is.  

A felkészülés során jövőre is szeretnénk igénybe venni a helyi tornatermet, 

illetve az időjárástól függően a hévízi műfüves pályát is. Továbbá néhány napos 

edzőtábor megvalósítását is tervezzük. Ezek anyagi feltételeit szintén az említett TAO-

s pályázatból fogjuk finanszírozni.  

Az öltöző tisztán tartásában (mosás, takarítás, pálya meszelés stb.) az 

Önkormányzat vállal kiemelkedő szerepet. Szeretnénk ezt a segítséget is megköszönni.  

A mérkőzések alatti folyadék-utánpótlást helyi vállalkozó segíti. 

Számos alkalommal rendezvények szervezésével, rendezvényeken való 

részvétellel járultunk hozzá a kulturális élethez. Hagyományos a decemberben és 



júniusban megrendezésre kerülő évadzáró összejövetelünk, ahol többek közt a 

szurkolókkal, támogatókkal búcsúztatjuk az adott szezont. Próbálunk nagy hangsúlyt 

fektetni a támogatások ellentételezésére: köszönetnyilvánítás keretében.Amikor 

tehetjük a meccsek után meleg étellel várjuk a játékosokat, s közösen elemezzük ki a 

játéktéren történteket.  

 

Alkalmunk volt átadó ünnepségeket rendezni (klubhelyiség, előtető, 

pályavilágítás) Utóbbinál a ZTE csapatát láttuk vendégül, a környék 

polgármestereivel, intézményi vezetőivel és neves személyiségekkel egyetemben. 

Ezen az ünnepségen régi focistáinkat is búcsúztattuk. A bajnoki győzelmet először 

klubszinten, majd a Juniális keretein belül a település lakosságával együtt is 

megünnepeltük. Az itt megrendezésre kerülő kispályás labdarúgó tornát a megyei 

bajnoki címmel járó éremátadás követte. Mindezek mellett hétről-hétrepróbáljuk 

kielégíteni a szurkolni vágyó családokat.  

Az elnökség rendszeresen ülésezik. Erre szükség is van, hiszen a feladatokat fel 

kell osztani egymás között. Lehetőségeihez képest mindenki kiveszi a részét a 

munkából (akkor is, ha fizikai munkáról van szó. Pl.:alapásás, öntözés, kaparás, 

festés). Az elnökség 2010 óta alig változott: Pacsi Krisztián (elnök), Nagy Ferenc 

(alelnök), Gál Imre, Guitprecht László, Pál Zsolt, Dömötör József, Guitprecht Ferenc, 

Nyirő József - Varga János helyett; Pál József (elnökségi tagok) 

 



Bozsik Program 

Az elmúlt évekhez hasonlóan (a pályázatok alapfeltétele is!) egyesületi keretek 

közt működik az U7, U9, U11 és az idei évtől az U13-as korosztályokkal a  Bozsik 

Program. Az edzéseket – együtt működve az iskolai programmal - jelenleg Czémán 

Imre és Majdán Nimród tartják. Az MLSZ részéről félévente 60.000.- Ft külön 

támogatás érkezik erre a célra, melyből az edzések megtartását, tornákon, központi 

edzéseken való részvételt, sportorvosi vizsgálatokat (félévente kötelező! 1000 Ft/fő) és 

felszerelés vásárlását kell megoldani. Az átlag létszám 30 – 35 fő között mozog (az 

U13-as gyerekeknek most indult először torna). Az utaztatásban segítségünkre vannak 

a szülők is. Sok szép sikert kívánunk a jövő focistáinak.  

 

Összegzés 

A labdarúgással kapcsolatos mondás „kis pénz kis foci, nagy pénz, nagy foci” ma 

is igaz. A megfelelő körülmények megteremtése és a magasabb osztályban való 

szereplés anyagi kiadásokkal jár. Az elmúlt években befektetett munka meghozta 

gyümölcsét. Szép eredményeket értünk el a pálya létesítményeit és a bajnoki 

eredményeket tekintve. Pihenni, hátradőlni azonban nem lehet, a színvonalas 

működtetés folyamatosmunkával jár.  

 

 

2013. 10. 01. 

Tisztelettel: Pacsi Krisztián   

 SE elnök 

 



 


