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Klubunk 1938 óta íródó történetének egyik legtartalmasabb évét zártuk 2017-ben - a szakmai munka 

szélesítésével és bővítésével párhuzamosan jó néhány változás is történt az esztendőben. 

Időrendi sorrendben haladva érdemes megemlítenünk, hogy 2017 első hat hónapjában a korábbi 

struktúra mentén, hat fiú utánpótlás (U7, U9, U11, U13, U16 és U19), két felnőtt (női és férfi) és egy 

öregfiúk csapatot foglalkoztattunk szakszerű képzés és versenyezetés keretein belül. Sportolói 

létszámunk az első félév során stagnált, az újonnan érkezők és időközben távozók aránya megegyező 

volt, így 120 sportolóval dolgoztunk napi rendszerességgel az alábbiak szerint: 

 

Korosztály Edző neve Heti edzésszám Versenyeztetés Helyezés 

U7 Minik Gábor 2 Bozsik Egyesületi 
Program 

Nincs helyezés 

U9 Szathmári Márton 3 Bozsik Egyesületi 
Program 

Nincs helyezés 

U11 Tábori Zoltán 3 Bozsik Egyesületi 
Program 

Nincs helyezés 

U13 Majzik Bertalan 3 Bozsik Egyesületi 
Program 

Nincs helyezés 

U14 Tábori Zoltán 3 MLSZ PMI II. oszt. 
U14-es bajnokság 

2.hely 

U16 Tábori Zoltán 3 MLSZ PMI U16-os 
I.oszt. bajnokság 

3.hely 

U19 Minik Gábor 3 MLSZ PMI U19-es 
I.oszt. bajnokság 

4.hely 

Női felnőtt Szathmári Márton 2 MLSZ PMI Női 
Kispályás 
bajnokság 

3.hely 

Férfi felnőtt Nenad Pozder 3 MLSZ Pest megyei 
I. oszt. bajnokság 

9.hely 

Öregfiúk Gazsi Krisztián 1 MLSZ PMI 
Öregfiúk 
bajnokság 

5.hely 

  

A 2017. január 1-február 28-ig közötti időszak edzéseinek helyszíne a tápiószecsői Széchenyi István 

általános iskola sportcsarnoka volt, utánpótlás korosztályaink heti 2x1 órás lehetőséget kaptak edzés 

céljából. A téli időszak versenyezetését az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága által szervezett futsal 

sorozatok gyakorlatilag teljes egészében biztosították, több korosztályunkat (U11, U13, U16, U19, 

Női) is beneveztük a sorozatra.  



A tavaszi időszakban a Sági úti pályákat használtuk rendszeresen edzésekre és mérkőzésekre, 

emellett az általános iskola alsó tagozatának műfüves pályájának bérlésére is lehetőségünk nyílt – ez 

utóbbi a 6-10 éves sportolóink számára volt rendkívül előnyös. 

Utánpótlás korosztályaink edzéseit a játékossá válás „építőköveinek” mentén tartottuk, kiemelt 

szempontként kezelve az életkori sajátosságokat, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni koordinációs 

bázis és labdás ügyesség megteremtésére, emellett a csapatjáték kialakítására is nagy figyelmet 

fordítottunk. 

Ahogyan az a fenti táblázatból is látható, az U7, U9, U11 és U13 korosztályainkat a Bozsik Egyesületi 

Program keretein belül versenyeztettük, U14, U16, U19, Felnőtt Női és Férfi, valamint Öregfiúk 

korosztályainkat az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága által szervezett bajnoki rendszerekben 

szerepeltettük. (Női csapatunk a megfogyatkozott létszám miatt az elmúlt szezont kispályás 

bajnokságban játszotta végig.) 

Felnőtt férfi csapatunk a 2016 őszi gyenge szereplést feledtetve, Nenad Pozder játékos-edző 

irányításával végül gond nélkül maradt bent az I. osztályú bajnokságban. 

Az eredmények és végső helyezések alapján sikeresnek mondható szezont 2017 júniusában, az utolsó 

felnőtt bajnoki mérkőzés napjával egybekötve, közös Családi Nappal és éremátadással zártuk le. 

A közel egy hónapos nyári szünidőben került sor 2017 júniusának utolsó hetében a szokásosnak 

mondható napközis focitáborra – az idei szervezés különlegességét adta, hogy 50 gyermek vett részt 

az egyhetes programon: a napi két edzés mellett stadiontúrán is jártunk.  

Az új, 2017/2018-as szezon előtt személyi változásokra került sor a klubnál: az eddigi utánpótlás 

szakágvezető és több korosztályos csapatunk edzője, Tábori Zoltán 2017 augusztusától az Újpest FC 

utánpótlásában folytatta edzői tevékenységét. Nenad Pozder, felnőtt csapatunk sikerkovácsa 

munkahelyi elfoglaltsága miatt nem vállalta tovább a vezetőedzői feladatokat, így a Tápiószecső FC 

elnöksége Szathmári Márton kérte fel a két feladat ellátására. Új edzőként csatlakozott az 

utánpótlásban dolgozók stábjához Németh István, így összesen négy fő edzővel kezdtük el 

korosztályos edzéseinket 2017 augusztusában. Új koncepció mentén, stábban dolgozva, közös 

tervezéssel, végrehajtással és kontrollal igyekszünk valamennyi korosztályunk és játékosunk 

fejlődését segíteni. Ennek értelmében kedden, szerdán és pénteken délután közös edzésprogram 

alapján végezzük edzéseinket. A klub körüli teendők, a napi operatív működéssel összefüggő 

intéznivalók koordinálását is edzőink végzik a továbbiakban.  



Az őszi idény során Potóczki Zsolt személyében újabb fiatal csatlakozott az edzői stábhoz, tovább 

erősítve létszámunkat és szakmai munkánkat. 

Továbbra is kardinális kérdésnek tartjuk az utánpótláskorú sportolóink létszámának emelését, a 

szakmai munka minőségének növelését, edzőink képzését, továbbképzését. Az MLSZ által 

jóváhagyott sportfejlesztési programunk keretén belül mozogva és gazdálkodva igyekszünk 

biztosítani a napi működéshez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételeket, illetve a szövetség 

által megjelölt és elvárt korosztályok képzését és versenyeztetését. 

 

 

 


