
Helyzetelemzés

Clubunk 1927. február 27-én alakult, ellenfelek a környező községek csapatai voltak, majd 1929-
ben  már  Duna  Szakasz  bajnokságot  nyert  a  focicsapat.1934-ben  sikerült  megismételni  ezt  a 
bravúrt.1946-47 évi Bánhidai II. bajnokságot megnyerte az Ácsi Kinizsi SC., ezután a csapatot a 
győri I. osztályban indítják az 1947-48. évi bajnokságban.

Az  1948.  április  8-án  tartott  közgyűlés  elfogadta,  hogy az  egyesület  új  neve  Ácsi  Cukorgyári 
Sportegyesület legyen. Közben a csapat a Győri I. osztályban 7. helyen végzett. 1952 őszén az ácsi 
csapatból került az Üllői útra a Fradihoz Pataki István és olyan játékosokkal játszott együtt, mint 
Kispéter, Rudas, Mészáros, Dékány stb. A következő bajnoki címre 1960-61-ig kellet várni, ehhez a 
csapat megnyerte a Komárom megyei  I. oszt. bajnokságot és felkerült az NB III.- ba. Az anyagi 
hátteret a Cukorgyár biztosította,  de a 2-3000 állandó szurkoló buzdítása kevés volt, sajnos egy év 
után kiesett a csapat az észak-nyugati csoportból. 
1962-ben vendégeskedett Ácson a Ferencváros első csapata és 6:2-re nyert a hazaiak ellen. 
1964.  május  26-án a  Kubai  Olimpiai  válogatott  szerepelt  Ácson.  1966.  január  21-én Dr.  Lakat 
Károly  és  Bene  Ferenc  tartott  élménybeszámolót  az  Ácsi  Kinizsi  SC.  vendégeként  a  tokio-i 
Olimpiáról. Még ebben az évben újra a megyei I. osztály bajnoka lett focicsapatunk, és az NB III.  
észak-nyugati  csoportjába  került.  Itt  minden  hazai  mérkőzésen  1000-3000  néző  zsúfolódott  a 
salakos pálya köré, sajnos a bajnokság végén újra kiesett a csapat ( a 8. helyről!) a 16 csapatos 
bajnokságból.  Ezután  még  kétszer  szerepelt  a  csapat  az  NB  III.-  ban,  mindkétszer  a  Duna 
csoportban. Először 1986-ban, de egy év után ismét kiesett, majd 2003-ban került be ismét az 
NB III.-  ba,  ekkor már ütőképes  csapattal.  A középmezőnyben végezve a  következő évet  is  itt 
folytattuk, egy év múlva stabil NB III-as csapatunk volt. Sajnos a 6. helyen végzett csapatot az 
egyesület vezetése visszaléptette az anyagi háttér hiányára hivatkozva, nagy törést okozva ezzel a 
szakosztály és az egyesület életében is. Sajnos 2 év alatt 2 osztályt esett vissza a csapat -  a megyei 
II.  osztályba.  Kitartó  munkával  és  a  régi  sportemberek  bevonásával  sikerült  visszaküzdeni 
magunkat a megyei I. osztályba. Jelenleg csapatunk stabil  szereplője a megyei I. osztálynak és 
bízunk benne, hogy a következő években még lehetőségünk lesz továbbfejlődni.

Céljaink

Céljaink között  szerepel  ,  hogy minél  több fiatalt  ismertessünk meg a labdarúgás  szépségeivel, 
egészen kicsi kortól. A gyerekeket több, korosztályos bajnokságban kívánjuk szerepeltetni. A felnőtt 
csapatunknál szintén fontos szempont minél több fiatal beépítése a csapatba.
Terveink  között  szerepel  a  már  2  éve  sikeresen  működő  focitábor  (7-14  éves  fiúk  és  lányok 
számára)  kiszélesítése  az  óvodáskorú  gyerekek  részvételével  a  jó  adottságokkal  rendelkező 
sportlétesítményünkben. 
 A felnőtt  csapat  keretét  is  bővíteni  szeretnénk,  az  U  19-ből  kikerülő  fiatalokat  már  az  első 
csapathoz  irányítjuk.  A  megyei  bajnokságban   1-2  éven  belül  az  első  helyért  szeretnénk 
versenyezni, ami a feljebb jutás lehetőségét hordozza. Tudjuk, hogy ez hosszú folyamat, melynek 
sikeressége az utánpótlás nevelés előtérbe helyezésén múlik. 
A fiatalok megnyeréséhez nem elég a meggyőzés, kell hozzá a megfelelően, kulturáltan kialakított 
létesítmény  kiszolgáló  helységekkel,  füves  focipálya,  labdák,  mezek,  kiegészítők,  és  nem 
utolsósorban edzők. Ezeknek a létrehozásával,  megtartásával,  folyamatos bővítésével céljaink is 
könnyebben elérhetőek a különböző bajnokságokban. 
A felnőtt csapatunknál a cél, hogy a helyi fiatalokkal minél előbb megszerezzük a megyei bajnoki 
címet. Az igazán tehetséges játékosokat átirányíthatjuk magasabb osztályba, hiszen a példa adott a 
gyerekek számára Szalay Tamás személyében is, aki a Fradi játékosaként clubunk neveltje volt.



A megvalósítás eszközei

Alkalmanként kispályás tornákat szervezünk, ahol játékosaink, szurkolóink alakítanak csapatokat és 
bajnoki rendszerben játszunk mérkőzéseket.
A gyerekekkel már az óvodában külön edző foglalkozik,  így az iskolába kerülve a megszerzett 
alapokkal  további  fejlődhetnek  a   heti  rendszerességgel,  szintén  szakember  vezetésével  tartott 
edzéseken. Az utánpótlás nevelés gondját és a kiválasztást egyesületünknél tevékenykedő edzőink 
látják el, akik rendelkeznek az MLSZ által szervezett képzések valamelyikével 
(UEFA „B”; MLSZ „D”), de a testnevelő tanárok is részesei a gyerekek versenyeztetésének.
Jelenlegi edzőink közül többen is szeretnének részt venni a magasabb fokozatot adó képzéseken, 
mint  pl.  UEFA „A”  licenc.  Labdarúgó  szakosztályuknál  többen  is  rendelkeznek  játékvezetői 
vizsgával vagy játékvezető múlttal,de szeretnénk ezen a téren is fiatalokat képezni. 
A szakosztály jelentős múltú nemzetközi kapcsolattal is rendelkezik, hiszen a Csallóközaranyosi 
Clubbal már több mint 40 éves a kapcsolat, amit oda-vissza alapon megismételünk.
A  jövőben  szélesíteni  szeretnénk  a  bérleteseink  körét,  tervezzük  egy  honlap  megnyitását 
szurkolóink jobb tájékoztatásához; egyesületünk megismertetése érdekében.
A  megyei  sajtóval  jó  és  állandó  kapcsolatot  ápolunk,  így  a  szurkolók  követni  tudják 
eredményeinket.  Mérkőzéseinken  illetve  sikereinken  keresztül  sok  örömöt  tudunk  szerezni 
szurkolóinknak és játékosainknak egyaránt. Ahhoz, hogy minél szélesebb körben szerettessük meg 
a  labdarúgást  fiataljainkkal  és  szurkolóinkkal,  már  az  iskolában  el  kell  kezdeni  a  10  évesnél 
fiatalabb  fiúk  és  lányok  sportra  nevelését,  hogy  az  egész  családot  érdekelje  a  gyerek 
sporttevékenysége.
Az egyesület létesítményeinek korszerűsítésével  nagyban hozzájárulhatunk egy erős tömegbázis 
kialakításához  valamint  a  fiatalokat  megfelelő  játéklehetőséghez  juttathatjuk  jól  előkészített 
pályáinkon.
Az egyesület anyagi hátterét jelenleg az önkormányzat, és pár szponzor biztosítja; gazdálkodását 
egy ellenőrző bizottság végzi a könyvelő által napra készen vezetett naplófőkönyvből.


