
Tárgy: Tájékoztató a Békési Futball Club 
helyzetéről 

Sorszám: 2 

Előkészítette:  
Bíró Péter 
Szakmai igazgató 
Békési Futball Club 
 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerű szótöbbség 

  
 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
2015. február 17-i ülésére 

Tisztelt Bizottság! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 420/2014. (XII. 08.) 
határozatával jóváhagyta a 2015. I. félévre vonatkozó munkatervét, mely szerint az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság a 2015. februári ülésén tárgyalja meg a Békési Futball Club 
munkájáról szóló tájékoztatót. 

Bíró Péter szakmai igazgató, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített 
tájékoztató anyagot, melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk. 

 
Kérem a T. Bizottságot, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megvitatni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága a Békési Futball Club munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök 
 
 
Békés, 2015. február 12.  
 
 
        Deákné Domonkos Julianna sk. 
                   bizottsági elnök 
 
 
 



A Békési Futball Club helyzete 2014-ben 

 

 

 

A 2014-es év a Békési FC számára az előző évekhez hasonlóan januárban, a XII. Békés – Körös 

Kupa nemzetközi ifjúsági teremlabdarúgó torna megrendezésével kezdődött. Az elmúlt 

éveknek megfelelően az idén is vendégül láttuk a felvidéki Dunaszerdahely csapatát. A XII. 

Békés Körös Kupát a Békési FC korosztályos csapata nyerte meg. 

 Februárban utánpótlás csapataink Szolnokon a XI. Kolláth Béla emléktornán vettek részt, 3. 

és egy 4. helyet megszerezve, közben csapataink lelkesen készültek a bajnoki rajtra. 

Márciusban megkezdődött a 2013/14-es bajnoki év tavaszi fordulója. Ennek 

eredményeképpen felnőtt csapatunk a Megyei II. osztályban a 4. helyet szerezte meg. 

Ifjúsági együttesünk a 2. helyet érte el. Serdülő csapatunk a Megye I-ben bajnokságot nyert, 

még az U.11, U.9 és az U.7-es csapataink a Bozsik Programban vettek részt. A mérkőzések a 

tavasz folyamán 8 fordulós tornarendszerben kerültek lebonyolításra. Ezekben a 

korosztályokban nincs díjazás, nincs eredményhirdetés. 

A bajnokság befejeztével a nyári időszakban csapataink különböző felkészülési tornákon és 

mérkőzéseken szerepeltek. A serdülő és ifjúsági korú játékosaink 5 napos edzőtáborban 

vettek részt a Bihari – hegyekben. Túráztak a Csodavárban, kirándulást tettek a Szkerisóra – 

jégbarlangban, a verespataki aranybányában, valamint megtekintették az egykori magyar 

települést, Abrudbányát.   

A 2014/15-ös bajnoki évet a Békési FC felnőtt és ifjúsági együttese a Megyei I. osztályban 

kezdte meg. Az U.17 és U.14-es csapataink a Megyei I. osztályban, az U.13, U.11, U.9 és az 

U.7 továbbra is a Bozsik program keretein belül a megyei bajnokságban vesznek részt. A 

felnőtt játékosaink 99 %-a helyi illetőségű, az utánpótlás korú játékosaink pedig teljes 

egészében békési lakosok! A felnőtt együttes a szezon felénél a 16. helyen, az ifjúsági 

együttes a 7. helyen telel. Az U.17 jelenleg 2. a bajnokságban az U.14 viszont meggyőző 

fölénnyel vezeti a tabellát. A felnőtt korúaknál, a 19 éveseknél, valamint a 17-es 

korosztálynál Bíró Péter edző irányítja a szakmai munkát, a 14 és a 13 éveseknél valamint a 

legkisebbeknél a foglakozásokat Puskás Károly edző vezényli. 

A téli időszakban csapataink felkészülnek a tavaszi idényre. Utánpótlás csapataink több 

labdarúgó tornán is részt vettek (Újszász, Mezőberény, Szolnok, Szeged stb.) A 

legjelentősebbek közé az ifjúságiak számára Dunaszerdahelyen megrendezett torna tartozik, 

amin csapatunk nagyszerű helytállással a bronzérmet szerezte meg. A torna színvonalát 

emeli, hogy a Szlovák első ligás FK DAC 1904 korosztályos csapatai ellen kellett megküzdenie 



srácainknak. A békésiek menetben kirándulást tettek Pozsonyban ahol megtekintették a 

várat és sétáltak az egykori magyar királyok koronázási útvonalán a történelmi óvárosban. 

Magyarország egykori fővárosa felejthetetlen emléket nyújtott a srácoknak, ahol többek 

között láthatták a Grassalkovich – palotát (ma szlovák elnöki palota), a Koronázási 

templomot (Szent Márton Dóm), Prímás Palotát, Mihály – kaput, a Magyar Országgyűlés 

épületét stb..  

Hazafelé jövet pedig a Groupama Arénába látogatott a békési csapat, ahol két órás idegen 

vezetés keretében vehették górcső alá a fradi stadiont. Megtekintették a 

kiszolgálóhelyiségeket, öltözőket, bemelegítő csarnokot, VIP termeket, sajtó szobát, fradi 

múzeumot stb.. Összességében a három napos felvidéki kirándulás jól és hasznosan telt a 

békési fiataloknak.  Az elmúlt években már több NB.I-es Stadiont és Akadémiát is sikerült 

meglátogatni a békési fiataloknak, így járhattak már a Puskás Ferenc Stadionban, az FTC 

pályán, Újpesten, Győrben, Kispest Honvéd Stadionban és Akadémián, Felcsúti Puskás 

Akadémián és a Székesfehérvári Stadionban.  Törökszentmiklóson nyolccsapatos 

teremlabdarúgó tornán vett részt a Békési FC ifjúsági együttese. A IV. Miklós Kupán az 

előkelő 2. helyet szerezte meg a békési csapat. 

 Januárban a XIII. Békés – Körös Kupával indította az évet a Békési Futball Club. Az elmúlt 

évek alatt kialakult sportbarátság jegyében újra városunkban láthattuk vendégül 

Dunaszerdahely csapatát. Az idei tornán együttesünk a 2. helyet szerezte meg.  

 

 

 

Békés, 2015. február 7. 

 

 

 

 

        Bíró Péter, szakmai ig. 

 

 

 


