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A sport- és szabadidős tevékenység alakulásáról, 

különös tekintettel a község ifjúságának helyzetére 
 

 
A Szajol Községi Labdarúgó Klubnak tavasszal 9, majd a nyári átszervezésnek 
köszönhetően jelenleg 8 csapatban – U-7, U-9, U-11, U13, U-16, U-19, felnőtt férfi és 
női – több, mint 100 igazolt, aktív labdarúgója van. Női csapatunkat a 2015/16-os 
szezonban is beneveztük a megyei bajnokságba. A három legfiatalabb korosztálynak 
és a lányoknak heti 2, a többieknek heti 3 edzésük van. A foglalkozásokat márciustól 
novemberig a sporttelep két füves pályáján tartjuk, a 7-11 évesek a téli időszakban a 
Kölcsey Iskola tornatermében edzenek. A 7-13 éves korosztály még nem szerepel 
bajnokságban, hanem tornákon vesz részt, ezek száma változó. A Bozsik Egyesületi 
Program keretében évente 10 tornát szervez részükre a Magyar Labdarúgó Szövetség, 
ezeken kötelező a részvétel, emellett kb. ugyanennyi meghívásos rendezvényre 
nevezünk be. A meghívásos tornák helyszíne nagyon változó, általában a Szolnok 
környéki tornákat látogatjuk. Az U-16-os és annál idősebb korosztályok már a megyei 
Labdarúgó Szövetség által kiírt és szervezett hivatalos bajnokságokban indultak. A 
felnőtt csapat továbbra is a megyei I. osztály mezőnyében játszik, célunk az, hogy a 
megye I-es színvonalat még hosszú évekig megtartsuk. Játékosaink amatőrök, munka 
és iskola után sportolnak. A felnőtt keret tagjai Szajolból és Szajol környékéről, főleg 
Szolnokról járnak edzésre. A 2014/15-ös bajnokság végén az utóbbi tíz év legjobb 
helyezését értük el, a 4. helyen végeztünk. Mellette májusban megnyertük a megyei 
Magyar Kupát, és bejutottunk az országos főtáblára. Az ifjúsági csapat játékosainak 
zöme szintén szajoli, de itt is foglalkoztatunk a környékről érkező fiatalokat. 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. Legjobbjainkat a Szolnoki MÁV igazolta le, ők 
magasabb szinten űzhetik a sportágat.  
Az U9-11-es és az U16-os korosztálynak ezen a nyáron is sikerült edzőtábort 
szerveznünk, a kicsik Balatonkenesén, az iskolai táborral együtt, a nagyobbak 
Balatonszemesen önállóan töltöttek el 5-5 napot. 
2015 áprilisában ismét benyújtottuk pályázatunkat a látvány csapatsportok 
támogatásáról szóló TAO-s pályázatra. A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásra 
érdemesnek tartotta a benyújtott szakmai anyagot, és 2,4 millió forint támogatást 
szavazott meg a Labdarúgó Klubnak, főleg az utánpótlás-nevelés céljaira. 2015. 
december 31-ig a Borovi Faipari Zrt. jóvoltából a teljes összeget sikerült realizálni.  A 
támogatási összeget legnagyobb részben felszerelés vásárlására, ezen kívül 
teremtornák nevezési díjaira, utaztatásra, az utánpótlás-edzők díjazására fordítottuk és 
fordítjuk az elkövetkezőkben. 
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