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A Kiskunhalasi Szilády Református 
Futball Club MLSZ Alközpont 

Szakmai koncepciója 
2018-2019 

8. évad/ 8. változat 

                                                                  2018. március 30.  

1. Egyesület rövid bemutatása 

A Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club (továbbiakban: Szilády RFC), hivatalosan 2011. február 
09.-én lett megalapítva és bejegyezve, 21 alapító taggal. 2015. március 02.-án tisztújító közgyűlésen 
Zsellér Pál elnök leköszönt, helyére a közgyűlés Horváth Anikót választotta elnöknek. A változást az 
illetékes törvényszék átvezette. A tagság létszáma 30 fő. 
2018. áprilisi tisztújító közgyűlésen Horváth Anikó elnök benyújtja, benyújtotta lemondását, helyét 
Kárászné Botka Nóra foglalhatja el a közgyűlési határozat alapján. 
Az elnökségből Laskovics Norbert és Édes Árpád alelnök urak is bejelentették távozási szándékukat, 
helyettük szintén a közgyűlés választ új alelnököket. 
Első alelnök jelöltünk Paor Katalin aki a pénzügyekért felelős pozíciót töltheti be. 
Vincze Attila alelnök, klubigazgatóként dolgozhat tovább, feladatköre az első és up. csapatok 
ügyeinek intézése, a folyamatban lévő igazolások lebonyolítása, beruházások felügyelete, az 
egyesület működésének feltételeinek biztosítása, TAO források, cégek, támogatók felkutatása. 
Szakmai Igazgatói feladatokat Kárász Zsolt Bozsik csoportvezető láthatja el.  
Takács Gizella titkárként, aszisztensként dolgozik tovább, természetesen a közgyűlési határozat  
iránymutatása alapján. 

2. Célkitűzés 

A Szilády RFC (alközpont) elsősorban utánpótlás korú fiú gyerekekkel foglalkozik, U-6 - U-16-ig.  
Az egyesület céljai többrétűek: 
Elsődleges célunk a gyerekek sportolásra, mozgásra való ösztönzése, a sport, ezen belül is a 

labdarúgás iránti szeretet kialakítása az edző, a csapattárs, az ellenfél tiszteletének megtanítása.  
Másodsorban, célunk, hogy a gyerekek korosztályuknak, képességeiknek, fizikai adottságaiknak 

megfelelően - szervezett és rendezett formában - versenykörülmények között is kipróbálhassák 
magukat, vagyis a versenyszellem megismertetése a gyermekekkel. 
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Harmadsorban célunk az, hogy a tehetséges gyerekek ne kallódjanak el Kiskunhalas utcáin, ne 
számítógépezéssel töltsék idejüket, hanem csatlakozzanak egy kiváló gyerek és szülői közösséghez, 
amely a sport, a labdarúgás, a mozgás, a tanítás iránt elkötelezett, egyszóval közösségi 
szemléletformálás. 

Negyedsorban, fontos célkitűzésünk, hogy a létszámunkat évről-évre megmaradjon, ezzel minél 
több tehetséges gyermeknek lehetőséget és keretet biztosítva, hogy egyre több tehetséges fiú és 
leány játékos jusson magasabb osztályú klubokba, akadémiákba és ezzel is hozzájáruljunk a sportág 
jövőjéhez. 

Munkánk és a gyermekek oktatásának érdekében harmonikus kapcsolat ápolunk a helyi 
és más oktatási intézményekkel és szervezeteikkel. Kiemelkedően jó együttműködés alakult 
ki a KRK Szilády Áron Gimnázium által alapított Diák Sport Egyesülettel (továbbiakban: DSE), 
amely eredményesen szerepelt a diáksport rendezvényeken, REFISZ kupákon hazai és 
nemzetközi tornákon és bajnokságokban! Előremutató a kapcsolatunk a helyi 
városvezetéssel, illetve a kecskeméti régiós központtal! Szindikátusi szerződésünk van a 
VASAS Kubala Akadémával és a KLC-KTE Régiós központtal, magas szintű partneri 
kapcsolatot ápolunk a PAKSI FC KFT csapatával! Mindhárom egyesületben játszanak tőlünk 
kikerült utánpótlás korú játékosok! 

 

Munkánk gyakorlásakor fontosnak tartjuk a gyermekek fizikai fejlődését, de legalább 
ilyen fontosnak tartjuk a szellemi fejlődést, tanulási előmenetelt is! 

 

3. Szakmai  felépítés 

 

3.1. Létszámok alakulása, szakmaiság, közösség bevonása 

Egyesületünk a 2018/19-as évadra 125 utánpótlás + 22 felnőtt igazolt játékossal tervez. Ez a 
létszám az előző évhez (2017/18) képest nem jelent, nem tartalmaz növekedést, sőt jelentős 
csökkenéssel számolunk. 

 
Létszámok alakulása az egyes évadokban:  2011/2012:   89 fő 
 2012/2013: 103 fő 
 2013/2014: 192 fő 
 2014/2015: 147 fő 
 2015/2016: 172 fő 
 2016/2017: 209 + 25 fő felnőtt 
            2017/2018: 173 fő +25 fő felnőtt 

                  2018/2019: 125 fő + 22 fő felnőtt 
 

 
Létszámok Tényleges alakulása az egyes évadokban, kor- és nem szerinti bontásban 

Évek U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U16 U17 
futs. 

U19 
futs
. 

MIII  Összes 
     fő 

2017
-18 

15 15 15 15 20 15 15 12 15 15 
 

10 23  173 

 

Tervezett létszámok 2018/2019-as versenyévadra! 
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Év U7 
2012 

U-8 
2011 

U-9 
2010 

U-10 
2009 

U-11 
2008 

U-12 
2007 

U-13 
2006 

U-14 
2005 

U-15 
2004 

U-16 
2003 

 M-III Össz fő 

17-18 8 10 12 15 15 25 8 8 12 12  22 125+22 

 
Lány csapat bajnoki szereplésével, nem számolunk. 
A korosztályokat tekintve széles palettát ölelünk fel: az óvodás kortól egészen a felnőtt 

korosztályig. Nagy hangsúlyt fektetünk a legfiatalabb korosztály létszámának növekedésére, ezzel is 
megteremtve az alapokat a magasabb színvonalú és évről évre szélesebb körű utánpótlásképzéshez. 
Az óvodai és a kisiskolás (első, második osztály) létszám gyarapodásához mind az edzők, mind a 
szülők önkéntes toborzómunkát végeznek.   

Nyáron két alkalommal HIRDETETT TOBORZÓT rendezünk. Edzőink az oktatási intézményeket 
járva, bemutató edzéseket tartanak és évente két alkalommal toboroznak. Nagy segítséget jelent, 
hogy munkánkat a szülők is segítik ismeretségi köreikben ajánlják, népszerűsítik egyesületünk 
tevékenységét. Nagy örömünkre az önkormányzat a felsővárosi és a Kuruc téri óvodában 1-1 db 
ovifoci pályát építtetett, illetve folyamatban a Szilády utcai oviban is egy a TAO pályaépítési 
programot kihasználva, remélhetőleg a 2018-as évben elkészül a harmadik is. 

 
A szülők és a szülői munkaközösség jelentős szerepet vállal az egyesület életében. Jelen vannak 

és segítséget nyújtanak a versenyek lebonyolításában, szervezésében. Munkájuk nagy támogatást 
jelent az egyesület számára. Nem csak az egyesület számára, de a sportoló gyermekek számára is 
pozitív többletet jelent ez a segítség. A szülők mérkőzéseinket folyamatosan szép számmal látogatják, 
buzdítják sportolóinkat, lelkesítve a csapatokat, játékosokat és így közösségformáló tevékenységük is 
jelentős. Kiemeltem fontosnak tartjuk a saját rendezésű „Apa-fia” tornát, amit hagyományosan 
minden szezon zárásaként rendezünk meg. 2017-ben ez a torna júniusban, minden korcsoportban 
egyszerre, fesztivál jelleggel, közös étkezés és tombola játék mellett kerül megrendezésre. 

 
Szoros kapcsolatot ápolunk a Vasas Kubala Akadémiával, a Fazekas általános iskolával, 

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumával, ahol edzőink testnevelő tanári 
tevékenységet is végeznek, ezzel is népszerűsítve a labdarúgást, a testmozgást, szervezett szabadidős 
programokat. Együttműködésünk kétirányú. A gimnázium a sportpályájának, eszközeinek 
rendelkezésre bocsátásával, erkölcsi iránymutatásával támogatja egyesületünket, egyesületünk pedig 
a gyermekek iskolán kívüli nevelésében, orientálásában segíti az intézményeket.  

 
Egyesületünk, mint alközpont folyamatosan tartja a kapcsolatot a környező, 2000 főnél kisebb 

települések iskoláinak, klubjainak, testneveléstanáraival, edzőivel, illetve a Soltvadkerti és a 
Bácsalmási Bozsik csoporttal! Munkánkkal segítjük a labdarúgásra irányuló tevékenységüket 
edzésekkel, szakmai támogatással, kommunikációval, tornameghívásokkal és szervezéssel. Ennek 
köszönhetően egyesületünkhöz 20-40 km-es vonzáskörzetből érkeznek sportoló gyermekek, 
Tompától, Kecelen, Bácsalmáson át Kiskunmajsáig, de szeretnénk nyitni az alközponthoz tartozó 
soltvadkerti csoport irányába is! 
 

3.2.  Versenyeztetés 

Az egyesületen belül a gyerekek számára szervezett formában, heti rendszerességgel vannak 
megtartva az edzések. Az előkészítő és U-7 csoportnak heti 3 alkalommal egy – egy órában van 
edzése. 

A többi korosztálynak szintén heti három alkalommal van 1,5 órás edzése, minden korosztálynak 
az életkori sajátosságainak megfelelő feladatokkal. Kvalifikált edzőink folyamatos képzésben vesznek 
részt. A 2017/2018 évadban 5 edző kerül beiskolázásra, mindannyian UEFA C tanfolyamra, Az edzők a 
korosztályok adottságait, sajátosságait figyelembe véve tervezik és tartják meg az edzéseket. Az MLSZ 
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utánpótlás instruktorainak előírásait figyelemmel kísérjük, versenyeinket, tornáinkat az előírásaik 
alapján rendezzük, szervezzük, mint kijelölt ALKÖZPONT! 

 
U-6 (előkészítő csoport) és U-7 (2012-2013): Ez félévente legalább 4 fesztivált jelent, tekintettel 

arra, hogy ebben a korosztályban még nem a versenyeztetés a cél, hanem a labdarúgás 
megszerettetése, a gyerekek labdakezelés és alapvető mozgáskultúra játékos formában történő 
megismertetése, a FUNINO játékok alapján! A tervezett létszám 8 fő előkészítő sportoló. 

 
U-8, U-9, (2011-2010): Ez a kettő korosztály 22 gyermeket ölel fel. Itt már a versenyeztetés is 

előtérbe kerül. MLSZ által rendezett utánpótlás fesztiválokon, Bozsik programban részt vesznek 
gyermekeink. A Bozsik programban legkevesebb 4-4 őszi-tavaszi, fesztivál kerül kiírásra! 2010 és 2011 
a Bozsik Fesztiválokon vesz részt! 

Népszerű a gyermekek és a szülők körében a Kölyökliga is, ha szerveződik, akkor beadjuk a 
nevezésünk. 

 
U-10, U-11 (2009-2008) Ez a kettő korosztály közel 30 fő. Az U-11-es (2008) csapatunk a Bozsik 

Régiós B tornán, míg az U-10 (2009) a Bozsik alközponti C tornán szerepel! Népszerű a gyermekek és 
a szülők körében a Kölyökliga is, ha indul, nevezünk. 

 
U-12-U-13 (2006-2007): A korosztály 28 gyermeket foglal magába. E korosztály szintén az MLSZ 

által kiírt és szervezett programokon, tornákon így a Bozsik alközponti versenyein szállnak versenybe. 
Itt 5-5 torna kerül megrendezésre ősszel, és ugyanennyi tavasszal, vagy az alközpontok részére kiírt 
10-12 csapatos Dél – Keleti Nemzeti Bajnokságban I.o.  szerepelnek! Tervezzük a megyei téli futsal 
versenyen való részvételt is. 

 
U-14  (2005): Ez a korosztály  8 fő az idei évi Bozsik versenyek, U-16-es megyei bajnokság  illetve 

téli futsal versenyeken tervezzük az indulásukat. 
 
U-15-U-16  (2004-2003): ez a korosztály 24 fő U-16-os megyei bajnokságban fogunk szerepelni,  
illetve a téli futsal tornákon is indulunk. 

      
       Férfi felnőtt csapat 22 fő megyei III. o. felnőtt bajnokságba nevez a 2018-19-as bajnoki évadban 
is, folytatva azt az igényt, amit a szövetség régóta kér, illetve szorgalmaz! 
 

Az alábbi táblázat a korosztályonkénti és bajnokságonkénti összefoglalást mutatja megvalósított 
programok és tevékenység szerint. 

A Szilády RFC-ben sport keretében foglalkoztatott gyerekek sportolásra, mozgásra való 
ösztönzése a labdarúgás sportág iránti szeretet kialakítása, fenntartása, népszerűsítése és az edző, 
csapattárs, az ellenfél tiszteletének megtanítása. E szemléletben szervezett saját, illetve Ifjúsági 
egyesület támogatásával megrendezett kupák így a VII. Déli-Városkapu, VII. Kebpro, az Apa-Fia, VII. 
Merkbau,  IV. BD-Trader, IV. Fiat kupa, VII.Szilády RFC kupa mind ezt tükrözik. Továbbá az iskolai, 
hazai rendezésű Szilády kupa, mely január elején kerül megrendezésre, a IX. Kárpát kupa, melyet 
december elején rendezünk Kiskunhalason a 2003-2004-es korcsoport részére. 

 
Az edzések alatt a fizikai képességek, felkészülés szervezett formában való megvalósítása, a 

versenyszellem és tisztelet, valamint az iskolai nevelés alátámasztását valósítják meg az edzők. A 
sportversenyekben való részvételek alkalmával a szociális elkötelezettség, közösségi szemlélet és a 
közösségi érdekek egyéni ambíciók háttérbe szorításával történő megvalósulása kerül előtérbe. 

A Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesülettel közösen sikeresen bekapcsolódtunk, bekapcsolódunk a 
szemétszedés, környezet tisztántartására ösztönző országos rendezvénybe (TE SZEDD) a kórházi 
beteg gyermekek ajándékozásába, így fejlesztve a társadalmi felelősségvállalás és szociális 
gondoskodás igényét. 

A szülői munkaközösség részére minden évben, így idén is megköszöntük az egész éves munkát 
és anyagi és erkölcsi támogatást, mely nagy sikert aratott. A több mint 260 fővel megrendezett 
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szülők, támogatók bálján bemutatásra került az éves munka, valamint ismertettük a működésünk 
alapjait jelentő TAO támogatási rendszert, valamint kiemeltük az MLSZ munkáját is.  

3.3.  Feltételek 

Jelenleg a tavaszi és az őszi edzéseket, sportrendezvényeket a városi sportpályán tudjuk 
megtartani, ahol rendelkezésünkre áll 2 db füves és 1 db nagyméretű műfüves futballpálya, 
öltözőkkel, illetve egy új rekortán palánkos pálya. Télen, a Szilády Áron Református Gimnázium fedett 
műfüves pályáját, a Központi ált. iskola illetve a Kertvárosi és Felsővárosi általános iskola tornatermét 
tudjuk használni.  

Kora nyártól a városi sportpálya „B” játékterén, illetve a műfüves játéktéren dolgozunk! 
Az egyesület vezetésének és a városvezetésnek azonos volt az elképzelése a nagyméretű, 

világítással ellátott műfüves pálya megvalósításában, mely 2017 év végére realizálódott. 
 A Sportintézmény területén jelenlegi raktár mellett tervezzünk egy minden igényt kielégítő 

öltöző, kiszolgáló épület, edző iroda, büfé, parkolók felépítését. Hiszen az alközponti státusz 
indokolja a további fejlesztéseket! Első ütem kiviteli munkái megkezdődtek, július közepére 
elkészül. A második ütem a 2018-19-es évben épül meg, ha találunk rá forrást. A fedett lelátó 
építési engedélyei és tervei kész vannak, 2018-2019-es pályázatban próbálunk forrást találni rá. 

Szeretnék kettő db Ford 9 személyes kisbuszt is pályázat útján beszerezni, pályázat lehetőséget 
biztosít a beszerzésére. 

3.4. 2016/2017. évi TAO támogatás felhasználása 

 
A 2017/2018 évadban a Kiskunhalasi Szilády RFC által pályázott és elnyert 1996. évi LXXXI., 

Társasági- és osztalékadóról szóló törvény (továbbiakban: TAO) által megvalósuló látvány-csapatsport 
támogatás keretében 29.2 millió Forintot nyert, igényelt utánpótlás nevelés jogcímen. 

2018-2019 –es évadra szóló Tao összeállítása folyamatban van. 

 
Teljes költségvetés 

    Önerő Támogatás Teljes költség 

Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 

Tárgyi eszköz 280 800 655 200 936 000 

Képzés 0 0 0 

Utánpótlás 2 751 534 24 763 806 27 515 340 

Felszerelések / sporteszközök 750 590 6 755 310 7 505 900 

Gyógyszer / diagnosztikai eszköz 0 0 0 

Személyszállítás költsége 419 200 3 772 800 4 192 000 

Verseny nevezési költsége 0 0 0 

Rendezési költségek 0 0 0 

Versenyengedélyek díja 0 0 0 

Sportpálya bérleti díjak 379 440 3 414 960 3 794 400 

Szállás / étkezés 0 0 0 

Személyi jellegű ráfordítások 1 202 304 10 820 736 12 023 040 

Logisztikai költségek 0 0 0 

Közreműködői díj (2%) 53 459 454 921 508 380 

Szövetség és EMMI (1%) 26 729 227 461 254 190 

Összesen 3 112 522 26 101 388 29 213 910 
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3,5Edzők, tervezett beosztása 

 

Az edző meghatározó fontosságú egy sportegyesület esetében. Nem csak szakmai tudása, de a 
munkához való hozzáállása, a gyermekek iránt való elkötelezettsége, egyesületünk esetében pedig az 
értékrend felvállalása is kiemelten fontos. A 2018/19-as szezonra, az egyesület sportolói létszáma 
indokolja az edzők létszámát, mely 10 fő szerződéssel rendelkező edzőből és egy klubigazgatóból áll. 

Az U-7 (2012-2013) és pályakezdő csoporttal Zákány Sándor folytatja a munkát, UEFA B 
végzettsége van!  

Az U-8 (2011) korosztállyal egy edző, Kárász Zsolt foglalkozik. Vállalkozó szellemű, lendületes 
személyiség. Lelkes rajongását a nála edző fiatalok átveszik. MLSZ  C végzettsége van.  

Az U-9 (2010) korosztályt egy edző, Ács László vezeti, aszisztens edzőként. 

Az U-10 (2009) korosztályt Gillich Tamás vezeti! Vállalkozó szellemű lendületes személyiség! 

MLSZ C végzetsége van. 

 Az U-11 (2008) korosztályt Pozsár Mátyás vezeti aszisztens edzőként. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a 9 éves korosztálytól a kapusképzésre komoly hangsúlyt fektetünk és 
egyéni speciális edzéseket tartunk játékosainknak, Pozsár Mátyás és Gerner Dániel kapusedző 
vezetésével, mint aszisztens edzők! 

Az U-12 (2007) korosztályt egy edző, Rencsár József vezeti, MLSZ C  edzői végzettsége van! 

Az U-13 (2006) korosztály egy edző Rencsár József vezeti, MLSZ C végzettsége van edzőként! 

segítője: Bisztrovics Róbert MLSZ C végzettsége van. 

Az U-14-15-16 (2003-2004-2005) csapatot Velez Attila UEFA A végzettséggel vezeti. 
Testnevelési egyetemet végzett. 
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      Férfi felnőtt Megye III -as csapat edzője Bisztrovics Róbert MLSZ C edzői végzettsége van. 

 

Két edzőnk a Bács-Kiskun megyei utánpótlásért is felelős instruktori szerepkört tölt be, illetve a 
megyei csapatok utánpótlását is felügyelik. 

 

IV. Sportszervezet kapcsolatrendszere 

 
Szoros kapcsolatot ápolunk a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumával, és 

a Központi Általános Iskolával, ahol edzőink testnevelő tanári tevékenységet is végeznek, ezzel is 
népszerűsítve a labdarúgást, a testmozgást, szervezett szabadidős programokat. Együttműködésünk 
kétirányú. A gimnázium a sportpályájának, eszközeinek rendelkezésre bocsátásával, erkölcsi 
iránymutatásával támogatja egyesületünket, egyesületünk pedig a gyermekek iskolán kívüli 
nevelésében, orientálásában segíti az intézményeket.  

Egyesületünk, mint alközpont folyamatosan tartja a kapcsolatot a környező, 2000 főnél kisebb 
települések iskoláinak, klubjainak, testneveléstanáraival, edzőivel. Munkánkkal segítjük a 
labdarúgásra irányuló tevékenységüket edzésekkel, szakmai támogatással, kommunikációval, 
tornameghívásokkal és szervezéssel. Ennek köszönhetően egyesületünkhöz 20-40 km-es 
vonzáskörzetből érkeznek sportoló gyermekek, Tompától, Kecelen át Kiskunmajsáig! Remek a 
kapcsolatunk az alközponthoz tartozó Soltvadkert és Bácsalmási körzet edzőivel, egyesületeivel! 

Szindikátusi szerződésünk van a VASAS Kubala Akadémával és a KLC-KTE Régiós központtal, 
magas szintű partneri kapcsolatot ápolunk a PAKSI FC csapatával! Mindhárom egyesületben 
játszanak tőlünk kikerült utánpótlás korú játékosok! 

 
 
 

V. Fejlesztési tervek 2018-2019-ben 

 
Az egyesület vezetésének és a város vezetésének határozott szándéka, hogy kiskunhalasi 

sportpályán megépüljön egy rekortán futópálya (nyertes pályázata van a városnak), egy öltöző és 
fedett lelátó elsősorban a Szilády RFC sportolói, szurkolói részére, 2019 év végére készülhetnek el a 
beruházások, amennyiben sikerül a TAO támogatásokat öszegyűjteni. 

VI. Egyéb (a sportszervezet által relevánsnak tartott) információk 

Az edzések alatt a fizikai képességek, felkészülés szervezett formában való megvalósítása, a 
versenyszellem és tisztelet, valamint az iskolai nevelés alátámasztását valósítják meg az edzők. A 
sportversenyekben való részvételek alkalmával a szociális elkötelezettség, közösségi szemlélet és a 
közösségi érdekek egyéni ambíciók háttérbe szorításával történő megvalósulása kerül előtérbe. 

A Kiskunhalasi Ifjúsági Egyesülettel közösen a korábbi években sikeresen bekapcsolódtunk a 
szemétszedés, környezet tisztántartására ösztönző országos rendezvénybe (TE SZEDD) a kórházi 
beteg gyermekek ajándékozásába, amely programokkal nem csak példát mutattunk a gyermekek 
számára, hanem be is vontuk őket, így erősítve bennük a fenntartható fejlődés iránti 
elkötelezettséget, a társadalmi felelősségvállalást és a szociális gondoskodás iránti igényt.  

A szülői munkaközösség részére minden évben, így idén is megköszöntük az egész éves munkát 
és anyagi és erkölcsi támogatást. A több mint 210 fővel megrendezett szülők, támogatók bálján 
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bemutatásra került az éves munka, valamint ismertettük a működésünk alapjait jelentő TAO 
támogatási rendszert, valamint kiemeltük az MLSZ munkáját is.  

Az Szilády RFC elnöksége folyamatosan azonosítja saját adottságait és lehetőségeit, 
ugyanakkor igyekszik azonosítani a hiányosságokat és lehetséges veszélyeket. A sportolói létszám 
egyre inkább megkívánja a saját iroda és edzői központ létrehozását. Szükségesnek mutatkozik egy 
olyan, az egyre növekvő igényeknek megfelelő egyesületi tér kialakítása, amely az adminisztratív 
igényeknek megfelel, ugyanakkor lehetőséget biztosít az edzők  és az egyesület elnöksége számára, 
hogy feladatait könnyebben lássa el. Fontos a központi iroda kialakítása azért is, hogy az egyesület 
csökkenteni tudja a más intézményektől, egyesületektől való helyszín iránti függőséget. 

2016-ban megtörténtek az első lépések, amelyek biztosítják ezt az igényt. A 2017. év feladatai 
között szerepelt a megkezdett út és munka további egyengetése és a projekt elképzelés 
megvalósítása, tervek, engedélyek, közműfejlesztés, parkolók kiépítése. 

2018 nyarára elkészülhet az első ütem, majd 2019-ben a második, illetve a III. ütem és a fedett 
lelátó. 

 
Kiskunhalas, 2018. 04. 02. 
 
 Vincze Attila 
 
 


