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A sport- és szabadidős tevékenység alakulásáról,
különös tekintettel a község ifjúságának helyzetére

A Szajol Községi Labdarúgó Klub alapszabályában az egyesület céljai és
feladatai között szerepel ,,a lakosság sport iránti igényeinek felkeltése, a
versenyeztetés, a rendszeres sportoltatás, az ilyen irányú igények felkeltése…’’,
az egyesület ,,gondoskodik a település lakosságának rendszeres testedzéséről és
sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak
sporttevékenységét.’’
Mivel 2003 óta a klubnak csak labdarúgó szakosztálya van, a sportolás,
testedzés, a versenyeztetés alatt kizárólag a labdarúgást kell érteni. A
labdarúgáson belül ketté kell választani a versenyszerű és az ,,amatőr’’, csak
kedvtelésből űzött játékot. Az amatőr minősítés a szó valódi értelmében persze
az igazolt, bajnokságban szereplő labdarúgókra is igaz, hiszen ők is mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejükben űzik ezt a sportot.
A Szajol Községi Labdarúgó Klubnak jelenleg 6 sportcsoportban, 7
korosztályban – U-7, U-9, U-11, U12, U-16, U-19 és felnőtt – több, mint 100
igazolt, aktív labdarúgója van. 2012 tavaszán női csapatot is alakítottunk, ősszel
beneveztünk velük a megyei bajnokságba is. A három legfiatalabb
korosztálynak heti 2, a többieknek heti 3 edzésük van. A foglalkozásokat
márciustól novemberig a sporttelep két füves pályáján tartjuk, a 7-12 évesek a
téli időszakban a Kölcsey Iskola újonnan elkészült tornatermében edzenek. A 712 éves korosztály még nem szerepel bajnokságban, hanem tornákon vesz részt,
ezek száma változó. Évente 6 tornát szervez részükre a Magyar Labdarúgó
Szövetség, ezeken kötelező a részvétel, emellett kb. ugyanennyi meghívásos
rendezvényre nevezünk be. Az MLSZ tornáinak egyik helyszíne évek óta Szajol,
mindenki nagy megelégedésére. A meghívásos tornák helyszíne nagyon változó,
általában a Szolnok környéki tornákat látogatjuk, de voltunk már Monoron és
Budapesten is. Az U-13-as és annál idősebb korosztályok már a megyei
Labdarúgó Szövetség által kiírt és szervezett hivatalos bajnokságokban
indulnak. A felnőtt és az ifjúsági csapat - a tavaly kiharcolt bennmaradásnak
köszönhetően - az év második felében is a megyei I. osztály mezőnyében
játszott, célunk az, hogy a megye I-es színvonalat még hosszú évekig
megtartsuk. Játékosaink amatőrök, munka és iskola után járnak edzésre. A
felnőtt keret tagjai Szajolból és Szajol környékéről – Tiszatenyő, Szolnok,
Törökszentmiklós, – járnak edzésre. Az ifjúsági csapat játékosainak zöme
szintén szajoli, de itt is foglalkoztatunk a környékről érkező fiatalokat, a fent
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említett településeken kívül Tiszasülyről, Besenyszögről igazoltunk néhány
fiatal focistát. A fiatalabb korosztályok edzéseit szinte kivétel nélkül szajoli
gyerekek látogatják. Bátran mondhatom, hogy utánpótlás nevelésünknek
megyeszerte igen jó híre van, gyerekeinket szívesen látják más csapatok is,
akikkel eljuthatnak olyan rangosabb tornákra, ahová egyébként nem. Tavaly a
Ferencváros, a Szolnoki MÁV és a gyulai Grosics Akadémia vitt el tőlünk
játékosokat, bizonyítva azt, hogy az itt nevelkedett gyerekek magasabb szinten
is megállják a helyüket.
Szorosan nem tartozik hozzánk, de szólnék a nem egyesületi keretek között
sportoló fiatalabb és idősebb korosztályról is. Vannak a településen baráti
közösségek, alkalmi csapatok, akik több-kevesebb rendszerességgel lejárnak a
pályára és hódolnak kedvenc sportjuknak. Évente 4-5 alkalommal – május 1.,
augusztus 20., Falunap, Karácsony, Farsang – lehetőségük van egy-egy tornán
összemérni az erejüket. Ezek a tornák általában jó hangulatban, baráti jelleggel
zajlanak, nagy szükség van rájuk. Mint minden évben, 2012-ben is
megrendeztük családi sportnapunkat, ahol reggeltől estig gyerek, szülő, edző és
szurkoló együtt rúghatta a labdát, vagy a közös ebéd után beszélgethettek egy
nagyot, amire máskor ritkán van lehetőség.
2012 áprilisában ismét benyújtottuk pályázatunkat a látvány csapatsportok
támogatásáról szóló TAO-s pályázatra. A Magyar Labdarúgó Szövetség
támogatásra érdemesnek tartotta a benyújtott szakmai anyagot, és 1,8 millió
forint támogatást szavazott meg a Labdarúgó Klubnak, kizárólag az utánpótlásnevelés céljaira. 2012. december 31-ig ebből az összegből mind az 1,8 millió
forintot sikerült is realizálni. Ezt az összeget legnagyobb részben felszerelés
vásárlására, ezen kívül teremtornák nevezési díjaira, utaztatásra, az utánpótlásedzők díjazására fordítottuk.
Decemberben az Önkormányzat segítségével Leader-pályázatot nyújtottunk be a
pálya és kiszolgáló helyiségeinek felújítására, a pályázat eredménye még nem
ismert.
Szajol, 2013. február 11.
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