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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
eredményei korosztályonként eltérően
jelennek meg. Kisebb korban
s z á m s z e r ű e r e d m é n ye k n é l k ü l
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
bajnokságban szereplő csapatainknál
(U19, U16, U14) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe Székesfehérváron készült, U10-es
gárdánk a rangos Főnix Kupán járt.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Ifi A csapatunk őszi szezonjáról a Lelátó Roller Dani bácsit kérdezte. U19-es
gárdánk fél éve az egyik legizgalmasabb volt az összes közül, érkezőkkel és
távozókkal, hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel.
- Nyáron egyesült a tavalyi U18-as és U17-es csapat, milyen változásokat hozott
ez a keretben? Kik távoztak, kik érkeztek a csapathoz?
- Volt kisebb jövés és sajnos menés is, “három és fél” játékos érkezett a ‘96osoktól. Döme, Előd és Beni nagyon hasznos tagjai a csapatnak, a sérűlt Lőrinc
Máté meg akár húzóembere is lehetne a csapatnak, de sajnos ő idén már nem
játszik. Három játékos máshonnan érkezett: Yann Guermeur kiváló adottságokkal
rendelkezik, látszik rajta a francia futballiskola, Salomon Jr. Byuma lehet a csapat
első afrikai légiósa, Gyenes Dávid a harmadik érkező, ő régebben már játszott az
egyesületben. Három játékos távozott is: Jaszenovics Bálint távozása végleges,
Hammerle Márk és Schlappa Marvin csak egy időre hagyta abba.
- Hogy sikerült az új játékosok beilleszkedése?
- Nagyon jól sikerült. Szerintem ebbe a társaságba amennyire nehéz, annyira
könnyű is beilleszkedni. Nagyon összetartó társaság, de szerintem az újaknak
sikerült kivívni a tiszteletet. Mondjuk a ‘96-os csapattal már nagyon jól ismertük
egymást. A beilleszkedést jól mutatja, hogy Jobbágy Döme az öltöző egyik
hangulatfelelőse lett.
- Hogyan értékeled a nyári felkészülést? Hol voltatok edzőtáborban, hogyan
sikerült?
- A nyári felkészülést nagyon jónak értékelem, hiszen egy ember kivételével
mindenki ott volt az edzőtáborban Révfülöpön. Így egy eseménydús, dolgos hét
volt mögöttünk.
- A szezon első felében kifejezetten jól szerepeltetek, a tabella élén is álltatok, ám
a november nem sikerült a legjobban. Mi volt ennek az oka?
- Sejtettem , hogy előjön majd ez a kérdés. Megfogadtam, hogy nem foglalkozom
a játékvezetésel... Magunkban kell először a hibát keresni. Sajnos rengeteg sérült
volt, nem mindig volt 100%-os a csapat. Igazából nem is mindig volt 100% a
koncentráció sem, hiszen minden mérkőzést megnyerhettünk volna a helyzetek
alapján. Míg az ellenfeleink nagyon jó arányban használták ki a helyzeteiket,
nálunk ez alig érte el novemberben a 20%-ot. Nyilván ebben benne volt, hogy
szerda-szombat ritmusban játszottunk, ami nem megszokott.
- Mik a terveitek a tavaszi szezonra, eredményesség és csapatjáték
szempontjából is?
- A cél nem változott: a bajnokság előtt a legjobb 4 csapat közé szerettünk volna
kerülni, ahogyan jöttek az eredmények, úgy nőtt az étvágy is. Nyilván a csapat
minden tagja tudja, hogy hol lenne a helyünk. Játék szempontjából mindenképpen
a védekezést kell összerakni, de nagyon... Sajnos ez a nagyon gyenge pontja a
csapatnak. Elöl is van mit csiszolni, meg kell próbálni sokkal hidegebb fejjel
játszani, kegyetlennek lenni és minden lehetőséget kihasználni. Emellett egy új
játékrendszert is kipróbálunk, de ezt nem árulom el, nehogy az ellenfelek fel
tudjanak készülni ellene.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
- A következő szezontól NB II-es bajnokságban szeretnénk indulni, mit vársz az
országos bajnokságtól?
- Elsősorban egy jobban megszervezett bajnokságot. Tisztességes és korrekt
játékvezetést valamint tisztességes és korrekt ellenfeleket, akik sportemberhez
méltóan viselkednek. A bajnokságtól magasabb színvonalat. Mi abban a
bajnokságban is a kicsik leszünk, hiszen most is a csapat nagy része 2 évvel
fiatalabb a többi csapatnál.
- Hogyan alakul a téli felkészülésetek, mi szerepel a programban?
- Télen kemény alapozás lesz, edzőmeccsekkel teletűzdelve. Szeretném
folyamatosan játekban tartani a srácokat. Szeretnénk tavasszal minden meccset
megnyerni. De előtte most jön egy fontos része a télnek: a pihenés, a bejglizés és
a regenerálódás. Rengeteg sérültünkre vár kezelés, felépülés. Az egész csapat
nevében szeretnénk mindenkinek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új évet kívánni.

Az őszi szezon zárásaként gárdánk két csapattal indult el felnőtt csapatok között a
Hidegkút SC által rendezett többfordulós teremtornán. Egyik csapatunk
továbbjutott a selejtezőkörből és felnőtt csapatok között az előkelő harmadik
helyet szerezte meg!

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A két bajnokságban szereplő csapat őszéről a Lelátó Vidéki Gábort kérdezte.
- Hogyan sikerült a nyári edzőtábor?
- Nyári edzőtáborunkat idén Balatonberényben rendeztük meg augusztus első
felében. Az edzőtábor jól sikerült, az egyetlen negatívum Bagyi sérülése volt.
Sajnos a tábor után derült ki, hogy Görgényi Boti még az edzőtábor előtt
összeszedett sérülése is komoly, így ők hosszabb kihagyásra kényszerültek. A
fenti két szomorú hírtől eltekintve szakmailag és közösségépítés szempontjából
is jól sikerült az edzőtábor.
- Mik voltak az elsődleges célok az őszi szezonra nézve?
- Először is fontos volt az újonnan érkező játékosok beépítése a közösségbe.
Fontos volt a gyerekek motivációs és koncentrációs bázisát fenntartani az előző
kifejezetten sikeres szezont követően. A két elsősorban mentális cél mellett
szűken vett szakmai értelemben a technikai elemek és így a játék felgyorsítása,
valamint az egyéni technikai hiányosságok pótlása volt kiemelt jelentőségű. Az
egész szezonra kitűzött fő taktikai cél a területvédekezés és az új játékrendszer
elsajátítása.
- Miben sikerült elérni a kitűzött célokat és miben maradtatok el a céljaitoktól?
- Mindkét mentális célt egyértelműen sikerült megvalósítani. Új játékosaink
beilleszkedtek, ami egyrészt annak köszönhető, hogy értelmes, közénk való
gyerekek, másrészt korábbi edzőiktől remek képzést kaptak. Nagy
általánosságban a gyerekek hozzáállása is rendben volt, bár az életkorra
jellemző hullámvölgyek felbukkantak, ezeket azonban nekünk kell kezelnünk,
ami sikerült is. A technikai és taktikai célokat nagyobb részben elértük, bár ez
egyénenként változó.
- Kik azok a játékosok, akik az elmúlt hónapokban kiemelkedően fejlődtek és
miben?
- A játékosok többsége szépen fejlődik és a játék helyenként már-már a felnőtt
futballt idézi, nyilván az életkornak megfelelő hibákkal. A kérdés alól azonban nem
szeretnék kibújni: Bagyinszki Kristóf, Benke András, Czipó Ádám és Tóbiás
Marcell a csapatátlag fölött fejlődött. Kristóf nyáron került hozzánk és fokozatosan
mutatott magából egyre többet. Nagyon jó példája, hogy ésszel, gondolkodó
futballal lehet kompenzálni a kevésbé jó fizikai adottságokat. Benke Andrisra
nagyon jó hatással volt Nagy Dani érkezése, a két kapus húzza egymást felfelé,
emellett a fejlődése nagyban köszönhető Máté bácsi kapusedzői munkájának is.
Czipó Ádi az egyik olyan játékosunk, aki még nem serdült be, mégis minden
párharcba belemegy, az ilyen mentalitású játékos minden edző álma. Tőle soha
nem hallani, hogy ezt nem tudom megcsinálni vagy ő jobb nálam. Tóbiás Marci
rengeteget fejlődött labdaszerzésben és a párharcok megnyerésében, amik
korábban a gyengéi voltak.
- Mi az, amiben a csapat többsége, egésze a legtöbbet fejlődött a nyár óta?
- A játék helyenként már a felnőttekét idézi, a gyerekek nagy többsége próbál
gyorsan játszani és megértette, hogy miért fontos minél nagyobb sebességgel
játszani. Emellett több játékosunk is javított hiányosságain, gyengeségein. A
területvédekezést is egyre többen értik és alkalmazzák mind többször helyesen.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
- Mi az, amiben elmarad a többség az elvárásaitoktól, amiben a következő
hónapokban a legtöbbet kell fejlődnötök?
- A többség ugyan nem marad el ettől az elvárástól, de a vesszőparipám az, hogy
a szemléletünket, hozzáállásunkat minden játékos átvegye és addig nem leszek
elégedett, ameddig nem sikerül mindenkinek. Sajnos még mindig több olyan
játékos van, akiből nem sikerült kiírtani a rossz beidegződéseket, akár technikai,
akár taktikai, akár mentális értelemben. Emellett a gondolkodó játék sem megy
még mindenkinek sajnos, akik mivel nem értik, nem olvassák előre a játékot,
sokkal több rossz döntést hoznak játék közben.
- Milyen változások voltak a keretben az ősszel?
- Hat játékos érkezett a Vasas Akadémiáról, Nagy Dani kapus, Körtvélyessy
Csanád és Hajnal Balázs védők, Mohamed Zeid középpályás, míg Szakács Ábel
és Bagyinszki Kristóf támadók. Tóth Jancsi és Piukovics Domi az előző
szezonban nagyon kevés edzésen vettek részt, ezért tőlük elköszöntünk a
nyáron. Rönky Boldizsár szezon közben abbahagyta a labdarúgást magánéleti
okok miatt és novemberben a Junior csapatba tért vissza.
- Mik a téli terveitek?
- Felkészülés, alapozás nem lesz, mert mindössze bő két hét szünet van a
srácoknak és amúgy sem tartom helyesnek a szezononkénti két alapozást.
Rengeteg barátságos mérkőzést fogunk játszani, amik jól szolgálják majd a
következő két hónapban kitűzött taktikai célokat, a 4-4-2-es játékrendszer
alapjainak elsajátítását. Nekünk már az erősebb, országos bajnokságra kell
készülnünk, az ellenfeleinket is ennek szellemében választjuk ki a télen.

Nemzetközi tornán Debrecenben jártunk

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A Lelátó kérdéseire a nyáron érkező edző, Moldován Tibor válaszolt.
- A csapatot nyáron vettétek át, igaz, Márk bácsi korábban is dolgozott a csapat
mellett. Hogyan sikerült az edzőtábor, milyenek volt az első élmények?
- Az átvétel problémamentes volt, hiszen tavasszal már helyettesítettem többször
is Dusán bácsit és Porecbe is kísértem a csapatot, így a gyerekekkel már
megismertük egymást. Mindkettőnk nevében mondhatom, hogy az edzőtábor
nagyon jól sikerült, lefektettük a következő évek szabályait és a közös munkát is el
tudtuk kezdeni napi két edzéssel. Játékban más volt az elvárásunk mint amihez
hozzá voltak szokva, ez nehézségeket okozott, azonban egyre inkább kezdenek
ők is azonosulni az új elképzelésekkel.
- Mik voltak az elsődleges célok az őszi szezonra nézve?
- Az őszi szezonra a fő célunk párharcokban megerősödni és a kombinatív
passzjátékra átállni. Ezek a dolgok természetesen nem mennek egyik napról a
másikra, főleg, hogy az eddigi években az egyéni megoldásokra volt kihegyezve a
játékuk. A célunk továbbra is az, hogy ezekben szépen lassan lépjünk előre.
- Miben sikerült elérni a kitűzött célokat és miben maradtatok el a céljaitoktól?
- Nagy fejlődést értünk el, hiszen játékosaim nagy részén látom, hogy egy
labdaátvétel után elsődlegesen a passzt keresik és nem a csel lehetőséget,
amivel a játékunk gyorsasága fejlődött. Ezen kívül elkezdtek a pályán egymással
kommunikálni, ami szintén hatalmas segítséget jelent a társnak, de a legnagyobb
előrelépés talán a labdanélküli mozgásokban alakult ki.
- A bajnokságban féltávnál előkelő helyen szerepel a társaság, hogyan ítéled meg
az őszi szezonotokat?
- A legtöbb mérkőzésünkön sikerült jól teljesíteni, de az ellenfeleink nagy része
nem tudott nagy ellenállást tanúsítani. Sokat elárul, hogy rangadóinkon a srácok
nem tudták magukból kihozni a maximumot, mert sok helyzetben ijedten,
kapkodva játszottak. Azonban nyárhoz képest rengeteg fejlődést látok mind
egységben, mind játékban, úgyhogy maximálisan pozitívan gondolok az őszi
teljesítményükre.
- Kik azok a játékosok, akik az elmúlt hónapokban kiemelkedően fejlődtek és
miben?
- Talán a legszembetűnőbb nekem Szölgyémy Róbert fejlődése, aki a kezdetektől
párharcerős, sok labdát szerez, de már az ellenfél kapuja előtt is komoly
fenyegetést jelent. Rókusfalvy Márkó gyorsan megszokta a középpálya tengelyét
és magához ragadta az irányítást. Kapitányunk, Werner András szerintem egész
ősszel nem vesztett párharcot.
- Mi az, amiben a csapat többége, egésze a legtöbbet fejlődött a nyár óta?
- Passzjátékban, labda nélküli mozgásban és a kommunikációban. Szerencsére
ők is érzik magukon a fejlődést, így nem is félnek a középpálya tengelyében apró
passzokkal történő labdakihozataltól és ez rengeteget dob a játékunkon.
- Mi az, amiben elmarad a többség az elvárásaitoktól, amiben a következő
hónapokban a legtöbbet kell fejlődnötök?
- Egyértelműen a párharckészség. Van 3-4 játékosunk, aki keményen ütközik és
nem ijed meg senkitől, de sajnos a csapat nagy része még mindig kiteszi a kezét,
visszahúzza a testét, amik a félelem jelei. Ezen próbálunk változtatni, biztos
vagyok benne, hogy lesz előre lépés a következő hónapokban.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Magazinunk kérdéseire Huczik Norbi bácsi válaszolt.
- Hogyan sikerült a nyári edzőtábor?
- A szokásoknak megfelelően napközis rendszerben zajlott le az edzőtáborunk
augusztus utolsó hetében. Az időjárásra egy szavunk sem lehet, mert szikrázó
napsütésben telt el az öt nap. Az edzéseken átismételtük a korábban tanult
technikai és taktikai elemeket, míg a déli órákban az elméletben próbáltunk
elmerülni. A tábort a Hali Kupával zártuk, amelyen sikerült első helyezést elérni.
- Mik voltak az elsődleges célok az őszi szezonra nézve?
- Egyértelműen a 8+1-es játék megismerése és alapjainak megtanulása volt az
elsődleges cél. Igyekeztünk megtalálni a gyerekeknek az a posztot, ahol a
leginkább kiteljesedhetnek. Ezen túl a labdatartást és a támadásvezetést
gyakoroltuk.
- Miben sikerült elérni a kitűzött célokat és miben maradtatok el a céljaitoktól?
- 8+1-es felállásban már egészen jól tudják a srácok, hogy melyik poszton, milyen
feladatokat kell végrehajtani. Labdatartásban azonban van még hova fejlődni.
- Kik azok a játékosok, akik az elmúlt hónapokban kiemelkedően fejlődtek és
miben?
- Szokásomhoz híven most sem szeretnék kiemelni senkit, mert minden egyes
játékosnál tudnék olyat mondani amiben fejlődött és olyat is, amelyben le van
maradva.
- Mi az, amiben a csapat többsége, egésze a legtöbbet fejlődött a nyár óta?
- Mivel sokat gyakoroljuk a labdatartást, ezért ebben mindenki előrelépett, de
azért van még hova fejlődni...
- Mi az, amiben elmarad a többség az elvárásaitoktól, amiben a következő
hónapokban a legtöbbet kell fejlődnötök?
- Az átvételek és átadások még mindig nem mennek tökéletesen, illetve a
gólhelyzetek kihasználása sem úgy megy, ahogyan kellene.
- Milyen változások voltak a keretben az ősszel?
- Távozott a csapattól Demeter Marcell, Szabó Csanád, Falvay Dénes, Cseh
Botond, Kopházi Norbert, Sági Krisztián és Pozsony Bendegúz. Szerencsére az
érkezők névsora sem rövid: Margitics Máté, Fejes Kristóf, Balázs Benjámin,
Bajomi Máté.
Jobbra egy tipikus őszi
Bozsik-torna látható sállal,
sapkával és kesztyűvel. Lent a
Valencia játékosaival barátkoznak a a srácok.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
U10-es gárdánk irányítását nyáron vette át Mayer Bence, aki “régi bútordarab” az
egyesületben, hiszen ő maga is zöld-fehér színekben kezdett ismerkedni a
labdarúgás alapjaival. Az edzéseken rendkívül határozott Bence bácsi a Lelátó
kérdéseire is hasonló határozottsággal válaszolt.
- A csapatot a nyáron vettétek át, milyenek voltak az első élmények, hogyan
sikerült az edzőtábor?
- Izgalmas és egyben nehéz is volt átvenni egy csapatot, akiket előtte még látni
sem láttam. Nagyon jó alkalomnak gondoltam az edzőtábort, mert bíztam benne,
hogy egy hét elég lesz az ismerkedésre. Utólag visszagondolva jónak értékelem
az edzőtábort, mivel jó hangulatban sikerült eltöltenünk azt a hetet. Az ígéretemet
is sikerült megtartanom, hogy péntekre fogom tudni mindenkinek a nevét. Az első
benyomásaim jók voltak, de éreztem, hogy sok dolgunk lesz. Bizakodva és
lelkesen vártam az első közös szezonunkat.
- Mik voltak az elsődleges célok az őszi szezonra nézve?
- Az ismerkedés. Megismerni a srácokat és megismerni a többi csapatot. Viszont a
legfontosabb célként egy hosszú távú folyamat megkezdését tűztem ki.
- Miben sikerült elérni a kitűzött célokat és miben maradtatok el a céljaitoktól?
- Elégedett vagyok az első közös félévünkkel. Véleményem szerint a kitűzött
célokat elértük és sikerült megtalálnunk a közös hangot. Úgy gondolom, sok szép
pillanatot fogunk még együtt megélni.
- Kik azok a játékosok, akik az elmúlt hónapokban kiemelkedően fejlődtek és
miben?
- Nem emelnék ki senkit külön. Csapatszinten jó ütemben fejlődünk és minden
játékos megteszi a tőle telhető maximumot, ami alap feltétele a fejlődésnek.
- Mi az, amiben a csapat többsége, egésze a legtöbbet fejlődött a nyár óta?
- A technikai elemekre helyeztük és ezek után is erre fogjuk helyezni a legnagyobb
hangsúlyt, mivel ha az alapokat nem tanulják meg ebben a korban, bármi amit
később tanulnak rossz alapokon lesz. Az átadások és átvételekben érzem a
legnagyobb fejlődést, de a cselek terén is sokat fejlődtünk.
- Mi az, amiben elmarad a többség az elvárásaitoktól, amiben a következő
hónapokban a legtöbbet kell fejlődnötök?
- Az akaraterőben és a harcosságban érzek lemaradást. Igyekezni fogunk ebben
is kellőképpen fejlődni.
- Milyen változások voltak a keretben az ősszel?
- Némileg átalakult a keretünk. Azt gondolom edzőváltás után ez természetes,
hiszen minden edző a maga elképzelési alapján alakítja ki a keretet. Ennek
megfelelően voltak távozóink és páran érkeztek is. Nagy a keretünk, sok játékos
van egy-egy posztra, de mindenkinek megvan a lehetősége odakerülni a
legjobbak közé.
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2007/2008-ban születettek
Legkisebb csapatunkról Gallatz Kristóffal beszélgetett a Lelátó. A csapatban a
nagycsoportos óvodásoktól kezdve másodikos “nagyfiúkig” játszanak gyerekek.
Az egyesület jövőjét jelentő gárda egyre több tornán vesz részt, egyre több
tapasztalattal gazdagodik és egyre többet tud a futballból.
- Hogy sikerült a nyári edzőtábor?
- Augusztus utolsó hetében 18 fővel vágtunk neki az edzőtábornak, ami a fejlődés
mellett jó alkalom volt a gyerekek közösséggé formálására. Rengeteg játék, és
gyakorlás jellemezte az edzéseket, a nap többi részében a közösségi
programokon volt a hangsúly. Az edzőtábor az új játékosok beilleszkedését
jelentősen megkönnyítette, mindenki sok új élménnyel gazdagodott.
- Mik voltak az elsődleges célok az őszi szezonra nézve?
- Az őszi szezon során 3 fő célt kívántunk megvalósítani: egyrészt olyan fiúkat
kerestünk a focisuli csoportokból, akik a korosztályos csapatban is megállják a
helyüket. Alapvető cél volt, hogy jó hangulatú légkört teremtsünk az edzéseken,
ami az edzéslátogatottságra is hatással lesz. Szakmai célként egy magasabb
szintű labdabiztosság megteremtését tűztük ki és azt, hogy a gyerekek az
edzéseken kívül is sokat foglalkozzanak a labdával.
- Miben sikerült elérni a kitűzött célokat és miben maradtatok el a céljaitoktól?
- Két fronton van apró hiányérzetünk: egyrészt a focisuli csoportokban még több
olyan ügyes fiú is van, akiknek a szülei egyelőre nem tudják megoldani a gyerekek
edzésre hordását. A másik dolog, amiben fejlődni kell, hogy a gyerekek a
foglalkozásokon kívül minél többet focizzanak, ezt különböző motivációs
versenyekkel próbáljuk elérni.
- Kik azok a játékosok, akik az elmúlt hónapokban kiemelkedően fejlődtek és
miben?
- Magához képest mindenki előre lépett, külön Zézét a labdás ügyesség, Bercit a
labdás ügyesség és bátorság, valamint Lélfai Zalánt kapusjátéka miatt emelném
ki.
- Mi az, amiben a csapat többsége, egésze a legtöbbet fejlődött a nyár óta?
- A legnagyobb előrelépés a labda nélküli koordinációban, a labdás ügyességben
történt, de sokat fejlődtünk a játékhelyzetek felismerésében és a csapatként való
működésben is.
- Mi az, amiben elmarad a többség az elvárásaitoktól, amiben a következő
hónapokban a legtöbbet kell fejlődnötök?
- Az elkövetkezendő hónapokban az átadásokban és az átvételekben sokat kell
fejlődnünk, emellett tovább kell csiszolnunk a labdás ügyességet. Abban is előre
kell lépnünk, hogy a mérkőzésekbe - legyen az edzésen vagy tornán - nagyobb
akarattal, erőszakosabban vessük be magunkat.
- Milyen változások voltak a keretben az ősszel?
- Az ősz során nagy volt a jövés-menés, a tavalyi csapathoz képest 11 új játékos
érkezett, a legtöbben a Budenz és a Szabó Lőrinc iskolákból.
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Kölyök
A Lelátó kérdéseire Tibi bácsi válaszolt.
- Milyen változások voltak a keretben az ősszel?
- Szeptemberben a 2001-es születésű gyerekek már a Junior csapatban kezdték
meg az edzéseket, így többek között Ajtony és Peti is Dani bácsinál folytatta a
labdarúgás örömeit. Szomorkodnunk azonban nem kellett, legalább 10 gyerek
érkezett Norbi bácsi keze alól a Lurkó csapatból. Ezen kívül sokan kezdték el idén
a focit egyesületünknél vagy váltottak a focisuliról az egyesületi életre.
- Mik voltak az elsődleges célok az őszi szezonra nézve?
- Elsődlegesen 1-1 elleni játékokat játszottunk, hogy a gyerekek a Coerver
gyakorlatok során tanult finom labdaérintéseket gyakorolhassák nyomás alatt is.
Ezeket a gyakorlatok csináltuk egy kapura, két kapura illetve három kapura is,
szerencsére amellett, hogy fejleszt, a gyerekek is nagyon élvezik. Emellett a 2-1
elleni játékokat is sokat gyakoroltuk, hogy azért a passzolástól se szokjanak el
teljesen.
- Miben sikerült elérni a kitűzött célokat és miben maradtatok el a céljaitoktól?
- Céljaink közül sikerült elérnünk, hogy a játékosok egymás közötti játék
szituációban is a megfelelő cselt válasszák, illetve jól hajtsák végre, valamint
egyre többször tudnak jó döntést hozni a passz és a csel megválasztás a között.
Sajnos azonban még mindig küszködünk a labdavesztés utáni
visszatámadásokkal és a támadó játékosok visszazárásával. Lesz tavasszal hova
fejlődnünk.
- Kik azok a játékosok, akik az elmúlt hónapokban kiemelkedően fejlődtek és
miben?
- Nagyot lépett előre Szalóczy Balázs védekező játéka, rendre visszaér és
megpróbálja megállítani az ellenfelek támadását. Ugyancsak sokat fejlődött
Szűcs Balázs 1-1 elleni játéka, valamint Várkonyi Dániel cselkészsége.
- Volt olyan játékos, aki átkerült a kiemelt csapatba?
- Igen, Feiner Dániel november hónapban felkerült a 2001/2002-es kiemelt
csapathoz.
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Lurkó
A Lurkó csapat őszi félévéről Norbi bácsi nyilatkozott magazinunknak.
- Milyen változások voltak a keretben az ősszel?
- Rengetegen léptek egyel feljebb a Kölyök csapatba és rengeteg új érkezőnk van,
de a hely szűkössége miatt nem szeretnék mindenkit felsorolni.
- Mik voltak az elsődleges célok az őszi szezonra nézve?
- A legfontosabb cél a Lurkó csapatban mindig az, hogy az újonnan érkező
gyerekek gyorsan beilleszkedjenek a közösségbe és örömmel járjanak az
edzésekre. Ezen túl a labdás ügyességfejlesztést tűztük ki célul.
- Miben sikerült elérni a kitűzött célokat és miben maradtatok el a céljaitoktól?
- Az edzéseket rendszeresen látogató gyerekeknél rohamos a fejlődés. Sajnos aki
kevesebbszer jár, annak nehezebben megy egy-egy mozdulat megtanulása.
- Kik azok a játékosok, akik az elmúlt hónapokban kiemelkedően fejlődtek és
miben?
- Soha nem szoktam senkit kiemelni, ezért ezt most sem teszem. Aki lelkesen járt
edzésre, az előrelépett bizonyos területeken, de mindenkinek van lehetősége a
fejlődésre.
- Volt olyan játékos, aki átkerült a kiemelt csapatba?
- Jelenleg Gödölle Dénes, Pfisztner Gergő és Dudás Fülöp van próbajátékon a
kiemelt csapatnál, nekik lehetőségük van átkerülni.

Junior
A Junior csapat élete a megszokott mederben zajlott, Dani bácsi nyilatkozott.
- Milyen változások voltak a keretben az ősszel?
- Páran jöttek a Kölyök csapatból és páran tanulás miatt hagyták abba. Picit
csökkent a csapat létszáma, de egy biztos mag megmaradt.
- Mik voltak az elsődleges célok az őszi szezonra nézve?
- Az új játékosok beépítése a csapatba. A jó közösség fenntartása és új játékosok
toborzása, továbbá minden játékos megfelelő képzése. Utóbbihoz szorosan
kapcsolódik, hogy akik kilógnak a csapatból és motiváltak, azokat a játékosokat a
kiemelt csapatainkba szeretnénk irányítani.
- Miben sikerült elérni a kitűzött célokat és miben maradtatok el a céljaitoktól?
- Minden kitűzött célt sikerült elérni, leszámítva, hogy kiemelt csapatba ősszel
nem került át egy játékos sem sajnos.
- Kik azok a játékosok, akik az elmúlt hónapokban kiemelkedően fejlődtek és
miben?
- Minden gyerek fejlődése szembetűnő, amiben előrelépés volt, a három játékos
együttműködése. Oláh Joci régóta van az UFC-ben, de most látványosabbat
fejlődött, előrelépése a csapaton belül is mindenki számára szembetűnő.
- Volt olyan játékos, aki átkerült a kiemelt csapatba?
- Idén sajnos még nem volt olyan gyerek, aki megérett volna a kiemelt csapatra.
Többen a határán állnak a kiemelt csapatnak, talán a következő félévben.
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Felnőtt
Felnőtt gárdánk újoncként a budapesti II.osztály 11.helyét foglalja el az őszi
szezont követően. Jaskó András vezetőedzővel Vidéki Gábor készített interjút.
- Bandi bácsi, nyáron vetted át a csapatot, milyen változások voltak a keretben és
mennyi játékossal számolhattál az ősszel?
- A nyár nem hozott lényeges változást, a kapott kerettel terveztem az idényt, sőt
úgy gondolom a jövőt is, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet más a keret
összetétele, partnerség kérdése az egész.
- Voltak hiányposztok a csapatban, ahol kevés játékossal számolhattál illetve
kényszerből kellett játszatni valakit az adott poszton?
- Minden posztra legalább két játékosom volt, így hiányban nem szenvedtem, de
el tudtam volna képzelni néhány helyen jobb játékost. Volt mikor azt hittem, hogy
kényszerhelyzetben vagyok, de Papp Bandira minden esetben számíthattam.
- Mely posztokon volt a legnagyobb verseny a csapatba kerülésért?
- Versenyről nem beszélhetek, mert az adott poszton kezdőként játszók egy
kicsivel jobbak voltak riválisaiknál. Több poszton több játékost próbáltam ki,
ugyanis néha valakit odaláttam, ma már talán mindenkinek tudom a helyét.
- Újoncként a gárda stabil teljesítménnyel, pozitív gólaránnyal a 11. helyen áll,
hogyan értékeled az őszi szezont az eredmények fényében?
- A teljesítményünk inkább hullámzó volt, ellenben az osztályváltás "fényében"
szereplésünk elfogadható, bár többet reméltem. Valóban az ősz egyetlen
pozitívuma a gólarányunk volt.
- Az összes őszi vereségünk egygólos vereség volt, van ennek valamilyen
egyértelmű oka?
- Az ok a fociban mindig összetett, de két komponenst kiemelhetek: vagy őrizni
akartuk a vezetésünket vagy futottunk az eredmény után, ezek pedig rosszul
megválasztott döntéseknek bizonyultak, mert a mérkőzés többi ideje
haszontalanul telt el..
- Mivel, kivel vagy elégedett az őszi szezonban?
- Semmivel nem vagyok elégedett és remélem a fiúk sem. Mindenkinek volt egykét jó mérkőzése, Kovácsnak és Bede-Fazekasnak több is. Ami dicséretes Papp
Bandi majdnem hibátlan, szó szerint elsöprő lendületű, példamutató játéka,
valamint Királyvölgyi gólerőssége, Zöld és Konecsni partnersége, némi fény
Padányi, Lakatos és Kárpáti ígéretessége, de ezt még “szidolozni” kell.
- Mi az, amiben a tavasszal a legtöbbet kell fejlődni?
-Bátorságot belevinni a játékba, a párharcokba, mentalitást erősíteni.
Játékhelyzeteket felismerni, a játékot olvasni, a szellemiségét befogadni,
alázatot tanulni és nem utolsósorban a csapategységet kialakítani, már "csak"
ezekben kell fejlődjünk.
- Milyen szereplést vársz a tavaszi szezonban a gárdától?
- Az előbb felvázoltak alapján sokkal jobbat.
- Milyen felkészülés vár a csapatra a télen? Várható, hogy ifjúsági játékosokat is
kipróbálsz a télen?
- Sok edzőmérkőzésünk lesz, mely alapján elemzünk, taktikát alakítunk és a
korábban említetteket elsajátítjuk. Az ifiből vannak kiszemeltjeim, erről már
egyeztettem Roller kollégával és az érintettekkel is.
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2014 Karácsonyán a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása
mellett döntöttünk, így ezúttal tartós élelmiszer és vegyiáru gyűjtést
szerveztünk. Egyesületünk ezúttal is megmutatta erejét,
jelmondatunknak megfelelően egyesült erővel nagy mennyiségű
adományt sikerült összegyűjteni, amit december 18-án adtunk át
Vásárhelyi Tamásnak, az alapítvány elnökének.
Az 1993-ban
létrehozott alapítvány jelenleg Hargita, Kovászna, Bihar, Temes,
Hunyad, Maros, Fehér és Arad megyékben működtet gyermekvédelmi
intézményeket, összesen 74 kisebb-nagyobb otthont, kollégiumot,
iskolaházat és gyermekvédelmi központot.
Emellett az egyesület kisebb összeggel idén télen is támogatta az
Ökumenikus Segélyszervezetet is, így két fronton is támogatva a
rászorulókat, erősítve az egyesület sportolóinak közösségi
gondolkodását.
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