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MIÉRT FOCIZNAK A FELZÁRKÓZÓ
TELEPÜLÉSEKEN?

A monori romatelepen zajló integrációs program váratlan 
eredményeket ért el 2011-ben, amikor is a szociális munkában 
új elemként jelent meg a labdarúgás. A közösséghez tartozás, 
a játékban átélt siker, a célokért végzett munka a telepen élő 
gyermekeket addig ismeretlen élmények egész sorozatával 
gazdagította. A focizni járó gyermekek körében megszűntek 
az iskolai bukások, korábban megközelíthetetlen kamaszok 
egyszercsak felbukkantak a helyi közösségekben. Az eredmé-
nyek megőrzésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013-ban 
sportegyesületet alapított. 

A Kormány 2019-ben hosszútávú programot indított az ország 
300 leghátrányosabb településének felemelésére. A Felzárkózó 
települések programban két kiemelkedő esélyteremtő kezde-
ményezés is teret kapott: a Máltai Szimfónia néven ismertté 
vált közösségi zeneprogram mellett a labdarúgás is általánosan 
alkalmazott eszközzé vált. 

A leszakadó településeken fokozottan igaz, hogy a sport képes 
közösséget teremteni, a közösen átélt élmények új világot nyit-
nak a gyerekek előtt, akiknek mindennapjai új, értéket közvetí-
tő normákkal egészülnek ki. A sport nem csupán testedzés vagy 
hobbi, a labdarúgás valójában esély egy teljesebb életre. 
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Az a gyerek, aki megtanul csapatban gondolkodni, aki képes lesz 
felelősséget vállalni, aki megérti és betartja a taktikát, aki megta-
nul szabályok szerint játszani, az a pályán kívül, otthon, az iskolában, 
és a későbbi életében is tudja ezeket a tapasztalatokat hasznosítani.
A program harmadik évében érintett 118 településen több mint 
36 000 gyermek él. Többségük hátrányos helyzetű, sokan ta-
nulási nehézségekkel és agressziókezelési problémákkal küzde-
nek. Nagy részüknek nehézséget jelent már a sorba rendeződés 
is, vagy végig menni egy vonal mentén. A közösségi élmények 
és programok hiánya miatt jobbára csak kallódnak, a céltalan-
ság könnyen a drog fogyasztás felé sodorhatja őket.
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PÁLYA A SZÁNTÓFÖLDÖN
A labdarúgás a monori Jelenlét programban épült be a szociális 
munkában. A gyerekek a szántóföldön fociztak, ahol két leszúrt 
karó jelentette a kaput. A tanodába érkező egykori roma válo-
gatott szociális munkás tartotta az első edzéseket, és vitte el 
őket az első kispályás tornákra is. A gyerekek előtt új lehető-
ségek nyíltak, a Szeretetszolgálat pályát bérelt, mezt és cipőt 
adott, edzésre viszont csak az jöhetett, aki előtte bemutatta a 
házi feladatát. Sokan a focicsapattal utazva életükben először 
jutottak el más településekre. Az első év után a focizó gyerekek 
iskolai eredménye másfél jegyet javult.
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A felzárkózó falvakban a célok és az álmok másban testesül-
nek meg. A Budapesten futballozó gyerekek világsztárokról ál-
modoznak és a Barcelonát szeretnék élőben látni. A felzárkózó 
településeken élő gyerekek vágyai teljesen mások: a „baranyai 
álmok” a budapesti hétköznapok. Nem az Aranylabdára vágy-
nak, inkább egy saját cipőre, amit meccs után nem kell visszaadni. 
Elmenni egy stadionba, ahol lelátók vannak és székek a közön-
ségnek. Egyszer Budapesten focizni.
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SZOCIÁLIS SPORTEGYESÜLET

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013 őszén sportegyesületet 
alapított, amely éveken át az NBII-es futsal bajnokságban is szerepelt. 
A labdarúgás több településen is beépült a leszakadó közössége-
kért végzett szociális munkába, rövid idő alatt már kétszáz gyermek 
játszott az egyesület helyi csapataiban. Az edzők minden eset-
ben mentorok és szociális munkások is voltak egyben, és a legtöbb 
helyen magától értetődő volt, hogy a fizikai terhelés előtt uzson-
nát kell adni a gyerekeknek. A kallódó fiatalok életébe a szervezett 
edzések megtartó közeget, célt és sikerélményt hoztak.  Akik dél-
utánonként rendszeresen megjelentek az öltözőben, később már az 
iskolapadból sem hiányoztak, és tanulmányi eredményeik is javulni 
kezdtek. A szociális munka részeként indult labdarúgó programok 
során futsal- és Bozsik-tornákon indultak a helyi csapatok.
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GRUNDON TÚLMAKA ISTVÁN
programvezető

„A srácok kihívtak egy szántóföldre a 
monori cigányteleppel szemben. Elosztottuk 
a csapatokat, két-két karót leszúrtunk a 
földbe és fociztunk. Így indult el az egész" 

Maka István focistának készült, játszott 
NB II-ben, NB I/B-ben és a Magyar Roma 
Válogatottban is, melynek tagjaként még 
Brazíliába is eljutott. A labdarúgó pálya-
futás helyett a szociális munkát válasz-
totta, és jelenleg a Felzárkózó Települé-
sek program sportszakterületi vezetője.
A sport nyolc éves kora óta tölt be fontos 
szerepet az életében, de tizennyolc éves 
korában döntenie kellett, hogy a tanulmá-
nyaira helyezi a hangsúlyt vagy sportoló-
ként próbál boldogulni. A főiskolát válasz-

totta, szociális munkás szakra jelentkezett, és a második évtől gyermekfelügyelőként már 
munkába is állt a Monori Gyermekotthonban. Azóta szociológus diplomát is szerzett.
2009-ben egy év önkéntes munka után a Máltai Szeretetszolgálat monori Tanodájának 
vezetője lett. Amikor a telepre érkezett, hamar híre ment a gyerekek között a focista 
múltjának, így felkérték, hogy segítsen nekik edzeni. Először a tizenhat-tizenhét éves 
korosztálynak kezdett edzéseket tartani, akiknek példáját később a kisebbek is követték. 
Növelni kezdték az edzések számát, a csapatlétszámot és egyre több tornára jártak. Az 
edzések látogatásához egy feltételt szabott: az vehet részt, aki bemutatja az elkészített 
házi feladatát. Két-három év után feltűnővé vált, hogy az edzésre járó gyerekek életé-
ben kialakult egy rendszer, amelyet az iskola és a sport határoz meg. Megalakult a Máltai 
Sportegyesület, amely azóta is stabil módszertani háttere azoknak a Jelenlét progra-
moknak, melyek a felzárkózó települések sportéletének meghatározó részei.



A REMÉNY VILÁGBAJNOKSÁGA
2017-ben a Máltai Szeretetszolgálat sportegyesülete képviselte 
Magyarországot a Varsóban megrendezett Gyermekotthonok 
világbajnokságán, másnéven a remény vb-jén. A MOL támo-
gatásával utazó telepen élő gyerekek életükben először repü-
lőgépre ültek, és külföldre utaztak. A címeres mezben játszó 
csapat a huszonnégy csapatos mezőnyben ötödik helyen zárt, 
de talán fontosabb, hogy a játékosok megtapasztalhatták mi 
mindenre képesek, ha hisznek bennük, és ők is hisznek magukban. 
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Amikor kiderült, hogy repülővel kell menni Varsóba, 
többen azt mondták, inkább gyalog mennek. 
Végül Magyarországot képviselni a világbajnokságon 
sorsfordító élmény lett számukra.
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ÚTON A PROFIZMUS FELÉ
A leszakadó településeken zajló edzések évről évre komolyabbak lettek, a közösségi 
élményeket mellett egyre nagyobb szerepet kaptak az edzőtáborok, az erőnléti 
edzések és a taktikai elemek is. A legtehetségesebb játékosok kétszer is szerepel-
hettek az olaszországi Perugiában, az ISM labdarúgó akadémián rendezett nemzet-
közi válogatón. A monori telepről indult Kolompár Márk a 2019-ben és 2020-ban 
négy alkalommal is szerepelt az U19-es korosztályos válogatottban, egy időre a 
Dunaújváros NBI-es futsal csapata is leigazolta.
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A Felzárkózó települések program keretein belül a Magyar 
Labdarúgó Szövetség közreműködésével harminc helyszínen 
adtak át modern, 22x40 méteres, LED-világítással rendelke-
ző multifunkcionális rekortán sportpályákat. Ezek felfestése 
a labdarúgásnak kedvez, de keresztirányban négy kosárlabda 
palánk helyezkedik el. A pályák kialakításánál fontos szempont 
volt, hogy a legtávolabbi országrészekben is ugyanaz a minőség 
érkezzen, mint Budapestre.
A rekortán pályák nemcsak az edzésekre adnak lehetőséget, 
hanem a közintézmények lehetőségeit is bővítették, hiszen 
a beton borítás helyett rekortán pályán lehet tornázni, amit 
a testnevelők ki is használnak. Számos településen az iskolai 
ünnepségek helyszíne is a sportpálya volt. 

ÚJ KÖZÖSSÉGI TEREK



GRUNDON TÚL



GRUNDON TÚL



A magyar fejlesztésű Teqball asztal a labdarúgáshoz szük-
séges képességeket és készségeket játék közben fejleszti, 
emiatt a Felzárkózó településeken is kedvelt eszközzé vált, eddig 
harminc helyszínen vették használatba a gyerekek.

TEQBALL
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A távolságok és a szűkös források miatt adódó hátrányokat 
online eszközökkel is csökkenti a program. A gyerekek fej-
lődése akár Budapestről is nyomon követhető egy online 
edzéselméleti, állapotfelmérő felületen, így a program műkö-
dése távolról is nyomon követhető. A FETE Online Coaching 
programja egyre átfogóbb adatbázissal rendelkezik a tele-
püléseken sportoló gyerekekről, ami az országos labdarúgó 
programokhoz csatlakozást is lehetővé teszi. 
A sportélet a koronavírus járvány alatt sem szünetelt a fezárkózó 
településeken, a gyerekek otthon végezték az edzőktől kapott 
feladatokat, melyeket a közösségi média felületeire feltöl-
tött videók alapján értékeltek ki. 2021 őszén online ügyességi 
versenyt is bonyolítottak, melyre 22 település 10 fős csapatai 
küldték el videóikat.

ONLINE TÉRBEN IS



A „Jegyet jegyért!” program a kisiskolás korosztályhoz szól. 
A résztvevő diákok vállalják, hogy egy fő tantárgyból legalább egy osztályzatot javítanak 
(kitűnő tanuló esetén ezt az eredményét megőrzi), és a sportprogramokban aktívan részt vesznek. 
Az akció egyik kézzelfogható tárgyi eszköze a fém gyűjtőalbum,  melyben  matricagyűjtő album 
található, amibe a teljesítéseikkel elért, jól ismert labdarúgókat ábrázoló matricákat ragaszthatják. 

JEGYET JEGYÉRT 
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Az Új Hidegkúti Arénában rendezett tornán tizenhat felzár-
kózó település labdarúgó csapatában összesen 322 gyermek 
vett részt. A Máltai Szeretetszolgálat, az MTK Budapest és a 
Hátrányos Helyzetű Falvak és Községek Fejlődéséért
Egyesület közös szervezésében megvalósult eseményen
igazi stadionban, profi pályán, valódi kupáért futballozhattak a 
gyerekek. Úgy, ahogyan a példaképeik teszik. 

ARANYKUPA
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Küzdelmek, cselek, nagy védések, önfeledt 
gólörömök és egymás tisztelete.
A foci szeretete összeköt.
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Valaki életében először lépte át a települése határát, de 
mindenki leküzdötte a saját korlátait. Kétszáz gyerek érez-
hette magát igazi futballistának, igazi stadionban, igazi 
kupáért küzdve.
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"Ezek a fiatalok valóban megtestesítik a reményt, hordoz-
zák, hogy minden helyzetből vezet út egymás felé. Ha az 
ember a közösségben megtalálja a helyét, akkor fölépül az 
élete. Fontos törekvésünk, hogy a sport segítségével is ezt 
az összetartozást, ezt az egymásra figyelést, ezt az egymá-
sért való küzdelmet elültessük a fiatalok szívében. Higgye-
nek abban, hogy van út egy teljesebb élet felé." 

Kozma Imre atya
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LABDARÚGÓ PROGRAM
A FELZÁRKÓZÓ TELEPÜLÉSEKEN

31 helyszín
2 edzés hetente

450 gyermek az edzéseken




