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Bajnoki címre újabb kupa
Horvátországban is jól szerepelt az U15

A feljutás okai
Egyházi Gergely értékelt

Egyik szemem sír, a másik nevet
Dani bácsi az ifi B csapat szezonjáról

Hat hónap után
Kristóf bácsi értékelte a legkisebbeket

A nemzetközi tornák tapasztalatai
Norbi bácsi értékelte az U11-et

A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
e r e d m é n y e i ko r o s z t á l y o n ké n t
eltérően jelennek meg. Kisebb korban
számszerű eredmények nélkül
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
nagypályás csapatainknál (U19, U17,
U15) már szerepelnek a számszerű
eredmények is. A hónap képe
Porecben készült az Amfora Cup-ot
megnyerő U15-ös csapatról.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Bronzérmes ifjúsági csapatunk tavaszi szezonját Gergő bá értékelte a Lelátónak.
- Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott félévet? Sikerült elvégezni a tervezett
edzésmunkát?
- A tavasz nagyon nehéznek ígérkezett, mivel a bajnokság alsó és felsőházra
oszlott. Így tavasszal a felsőházban szinte csak rangadó jellegű meccseket
játszottunk. Szerencsére a csekély keretünk ellenére sikerült minden meccsen
maximális odaadással játszanunk és minden résztvevőn a sikeréhséget éreztem!
Azt hiszem ez volt a jó szereplésünk első számú záloga. A tervezett edzésmunkát
nem sikerült mindig 100%-ig elvégezni, mert az amúgy is szűkös létszámunk az
idén érettségiző srácok egyéb elfoglaltságai miatt nem mindig tették lehetővé,
hogy az eltervezett edzést végezzük. Ennek ellenére a téli felkészülés folyamán
végzett munka nagyon jól sikerült, így azokat az elemeket kellett csak „ébren
tartanunk”, amiket akkor begyakoroltunk.
- Mi az, amiben a játékosok többsége, a csapat a legnagyobb mértékben
fejlődött?
- A fegyelmezettség terén léptünk hatalmasat előre. Sok olyan meccsünk volt,
ahol felnőtt csapatot idézően játszottak a srácok! A területek szűkítése, egymás
kisegítése, a futball tanulható elemeiben nyújtott játék volt a sikerünk fő záloga.
- Van olyan, amivel kapcsolatban hiányérzeted van, amiben nem sikerült elérni a
kitűzött célokat?
- Eredmény és játék terén nincs! Amint azt már említettem, a szűkös variációs
lehetőségek terén maradt bennem hiányérzet az évet illetően.
- Ki az, aki átlagon felüli ütemben fejlődött, akit ki lehet emelni a csapatból az
elmúlt 6 hónap edzésmunkája alapján?
- Az elmúlt évekhez hasonlóan Kárpáti Péter gólerős játéka volt a sikereink egyik
kulcsa. Peti idén 42 góllal az egész bajnokság legjobb góllövője lett! Ez nagyon
nagy szó! Ám rajta kívül nem szeretnék senkit kiemelni, mert a jó eredményeket a
csapategység hozta meg számunkra.
- Mikor kezdődik az új szezon a csapatod számára?
- A csapat fele kiöregedett az ifi futballból, így ez a csapat ebben a formában már
nem fog szerepelni a jövőben.
- A csapat az előzetes várakozásoknál is feljebb, óriási sikert elérve a 3. helyen
zárt a budapesti ifjúsági bajnokságban. Minek köszönhető és hogyan értékeled
ezt a sikert?
- Ez az eredmény tényleg várakozáson felüli! A siker leginkább annak köszönhető,
hogy pár év keresgélés után megtaláltuk az igazi játékunkat. A csapatot főleg
labdaügyes, „játszós” focisták alkotják. Az előző két évben ezért a kreatív játékkal
próbálkoztunk, de hiába rúgtunk mindig sok gólt, mellette sokat is kaptunk. Így
idén egy szervezett védekezésből kiinduló, gyors kontrákra épülő játékkal
próbálkoztunk. A 4-2-3-1-es felállásunkon nem változtattunk, de a hátsó régió
megerősítésével nem kellett 5-6 gólt lőnünk, hogy meccset tudjunk nyerni. Így
sikerült megcsípnünk a dobogó alsó fokát, mely nagy boldogságot okozott
mindannyiunk számára.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
- Mit üzensz a kiöregedő ifjúsági játékosoknak?
- Mielőbb vegyék fel a felnőtt bajnokság sebességét és ritmusát. Valamint
legyenek mindig ilyen elkötelezettek a foci iránt, bármilyen szinten is fogják űzni a
labdarúgást!
Budapesti U19-es bajnokság, végeredmény
Felsőház
1. Kelen SC
2. BKV Előre SC
3. II. Kerület UFC
4. ESMTK
5. Ikarus BSE
6. Szent István SE
7. Hegyvidék UFC
8. Ferihegy-Vecsés
9. Pénzügyőr
10. KISE
Alsóház
11. Testvériség SE
12. Szent Pál Akadémia
13. BVSC-Zugló
14. Ferencvárosi FC
15.1908 SZAC
16. Pestszentimrei SK
17.Csillaghegyi MTE
18. Nagytétény SE
Góllövőlista
1. Kárpáti Péter 42 gól
2. Petrányi Marcell 17 gól
3. Magyari Gábor 12 gól
4. Kovács Gergely 11 gól
5. Bálint Bertalan 3 gól
5. Kalós Péter 3 gól
6. Jobbágy Dömötör 2 gól
6. Máriás Bertalan 2 gól
6. Padányi Bendegúz 2 gól
7. Büki Benedek 1 gól
7. Erdélyi Bence 1 gól
7. Kocsis Attila 1 gól
7. Molnár Előd 1 gól

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Az elmúlt fél évről Dani bácsit kérdezte magazinunk.
- Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott félévet? Sikerült elvégezni az
eltervezett edzésmunkát?
- A legjobb megfogalmazás talán az egyik szemem sír, a másik meg nevet. Az
elmúlt két év eredményei alapján elégedettnek kéne lennem, hiszen az
eredmények alapján magasan túlteljesítettünk. De úgy érzem, több volt ebben
az évben. Sajnos rengeteg sérülttel és hiányzóval kellett számolni egész
évben, ősszel talán elég későn állt össze a csapat. Télen nagyon jó munkát
tudtunk végezni, az edzőmérkőzések is jól sikerültek, sajnos tavasszal az első
két mérkőzés nem úgy sikerült, ahogyan azt gondoltuk, a sok hiányzó és a
figyelmetlenségek miatt. A tervezett edzésmunkát sikerült elvégezni,
szerintem a folyamatos fejlődés látszott is a csapaton, mind egyénileg, mind a
csapatjátékban volt előrelépés.
- Mi az, amiben a játékosok többsége, a csapat a legnagyobb mértékben
fejlődött?
- A csapat egy olyan közösség lett, ahova a srácok szeretnek járni és tudnak
egymásért küzdeni és kiállni. Játékot tekíntve a támadások felépítése és a
befejezése, amiben nagy előrelépés volt. A játékosaimnál a legnagyobb
fejlődés abban van, hogy megtanultak nyerni. Megtanulták kezelni az
esélyesség terhét és visszatért beléjük a régen látott önbizalmuk.
- Van olyan, amivel kapcsolatban hiányérzeted van?
- Hiányérzetem a már említett cél, amit nem sikerült elérnünk, a felsőházba
kerülés. Ami ehhez kapcsolódik, az a rengeteg kapott gól, ebben benne van öt
olyan mérkőzés, ahol többször kapitulált a védelmünk, mint kellett volna.
Sokszor hangoztattam a “ha”-val kezdődő mondatot, de a futballban ilyen
nincs. Azért fogunk dolgozni a jövőben, hogy ezek a mondatok ne így
kezdődjenek.
- Ki az, aki átlagon felüli ütemben fejlődött az elmúlt 6 hónapban?
- Akit egyértelműen kiemelek a csapatból, az Bálint Berci. Hívhatnánk úgy is,
hogy a ledönthetetlen, mert Berci nem szeret elesni, végsőkig talpon marad
akkor is, ha fáj. A többieken nyugalmat érzek, ha ő a pályán van. Egy
korosztállyal feljebb is vezér tudott lenni. Kiemelném még Farkasch Jancsit,
aki a sok kapott gól ellenére tartást adott a csapatnak hátulról a védéseivel.
Például a Hegyvidék elleni meccsen az emberfeletti védései is kellettek a
győzelemhez. Ő is bemutatkozott az idősebbek között. Kiemelném Horváth
Norbit és Kocsis Attilát is, akik “hangulat játékosok”, de szerencsére sokszor
voltak a csapat húzóemberei és ők is játszottak a nagyobbaknál. Bene Zoli és
Hercik Robi akik - ahogy szokták mondani - szürkék voltak, de védekezésben
az ő alázatos munkájuk nélkül nem lett volna ilyen a csapat. Bodroghelyi Füli
és Dolgener Fábi egy-egy meccsen maradandót alkotott. De minden
játékosom kiemelhetném, akinek volt olyan pillanata ebben az évben, amivel
éppen ő vette a vállára a csapatot.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
- Mikor kezdődik az új szezon a csapatod számára?
- Az új szezon augusztus végén veszi kezdetét egy révfülöpi edzőtáborral,
ahol 23 játékos lesz jelen. Egy-két hiányzó lesz csak, így bízom benne, hogy
minőségi munkát tudunk végezni ott. Utána egy-két edzőmérkőzés és már
kezdődik is a bajnokság.
- Két, eredmények szempontjából kevésbé sikeres esztendőt követően ebben
az évben rengeteg gólt lőve az alsóház élén zárt a csapat. Minek köszönhető
ez a változás?
- Menekülés a győzelembe - ez volt a jelszó év elején. Az elmúlt két évben
szerintem a csapathoz méltatlanok voltak az eredmények. A csapat
adottságait tekintve arra törekedtünk , hogy minden meccsen a lehető legtöbb
gólt lőjjük. Edzéseken a rengeteg támadásvezetés, befejezések gyakorlása
meghozta az eredményét. Büszke vagyok a srácokra, hogy 125 gólt lőve 21
meccsen a bajnok Újpest után a második legtöbb gólt szereztük. Az
eredményt mint már mondtam a remek csapategységnek köszönhetjük.
- A jövőben a csapat összeolvad a kiöregedő U19-es csapat fiatalabbik, ‘96-os
felével. Mit vársz a közös munkától?
- Nagyon várom a következő évet, hiszen a keretbe kerülésért még nagyobb
harc lesz, senki nem élvez előnyt. Mindenkinek edzésen is maximálisan oda
kell tennie magát. Szerintem az csak előnyére válhat a csapatnak, ha egymást
ösztökélik játékosaim a jobb teljesítményre.
Budapesti U17-es bajnokság, végeredmény
Felsőház
1. Újpest
2. Ferihegy-Vecsés
3. Vízművek SK
4. Tabáni Spartacus
5. Pénzügyőr
6. Újpesti Haladás
7. Szent István SE
8. Gloriett SE
Alsóház
9. II. Kerület UFC
10. Kelen SC
11. Mátyásföldi LTC
12. Hegyvidék UFC
13. Ferencvárosi FC
14. Budatétény SE
15. Inter CDF

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A Lelátó elmúlt fél évet firtató kérdéseire Gábor bácsi válaszolt.
- Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott félévet? Sikerült elvégezni a tervezett
edzésmunkát?
- Januárban és februárban az edzéslátogatottság nem verdeste az eget, ezért
ezzel az időszakkal elégedetlen vagyok. Emellett az ősszel tapasztalt 25 fölötti
átlagos edzéslétszámunk miatt februárban minden hétre több edzőmérkőzést
lekötöttünk, hogy mindenki megfelelő játéklehetőséghez jusson. Ehhez képest
ismét több mérkőzést 11-en vagy 1-2 cserével voltunk kénytelenek végigjátszani
a bőven 30 fölötti keretünk ellenére. Erre még a sérülések, betegségek, síelések
sem szolgálnak megfelelő magyarázattal. Ezért március 1-jétől bevezettük az
50%-os szabályt, ami meghozta eredményét és az edzéslátogatottság
látványosan javult a márciustól kezdődő időszakban. Az eltervezett munkát
néhány téli edzést leszámítva sikerült elvégezni, ezért általában véve elégedett
vagyok.
- Mi az, amiben a játékosok többsége, a csapat a legnagyobb mértékben
fejlődött?
- Csapatszinten labdabirtoklásban nagyot léptünk előre. Emellett a korábban sok
problémát okozó területvédekezés sokkal jobban megy a játékosok egy
részének, de ennek a tanulása többéves folyamat, így csak egy lépcsőfok
megugrásáról beszélhetünk. A letámadás ízlik a csapatnak, ebben is nagyot
léptünk előre. A pontrúgások elleni védekezésünk is komoly javuláson ment át.
Határozottan fejlődtünk a fejelés terén, de itt is nagy a szórás. A legnagyobb
pozitívumot említem utoljára: a párharcok terén látványos javulás tapasztalható.
- Van olyan, amivel kapcsolatban hiányérzeted van, amiben nem sikerült elérni a
kitűzött célokat?
- A támadójátékunkat kritizálnom kell, sokszor fejetlenül rohanunk előre, sokkal
több labdajáratást, tudatos ritmusváltást szeretnék a jövőben látni. Emellett a
labda nélküli mozgás mind a három csapatrészben javításra szorul. Egyéni
technikai képességekben a kapáslövések és a droprúgások a következő
szezonban is nagy hangsúlyt kapnak, mert a csapaton belül elég nagy a szórás.
Nem teljesen ide illik, de meg kell említenem, hogy a játékvezetővel a pályán belül
nem szabad foglalkozni, az a pályán kívül elhelyezkedők dolga.
- Ki az, aki átlagon felüli ütemben fejlődött, akit ki lehet emelni a csapatból az
elmúlt 6 hónap edzésmunkája alapján?
- Az elmúlt fél évet tekintve Farkas Marco, Kövessy Noel és Uray Kristóf a
csapatátlagnál is nagyobb fejlődést produkált. Az egész évet tekintve meg kell
említenem Görgényi Botondot és Medgyesi Kornélt is.
- Mikor kezdődik az új szezon a csapat számára?
- Július 28-án kezdődnek az edzések, augusztus közepén pedig edzőtáborba
megyünk. Augusztus végéig heti négy edzéssel készülünk, szeptembertől
visszaállunk a három edzésre.
- A szezon rengeteg gyönyörű pillanatot tartogatott a számotokra. Melyik volt a
legemlékezetesebb, amire még évek múlva is emlékezni fogtok?
- A bajnoki címekre nyilván, ahogy az oda vezető rögös, ám rendkívül örömteli útra
is. A nemzetközi tornákon és az összes „ottalvós” bulin pedig a hihetetlen jó
hangulatra, amit a közösség teremt. Minden alkalommal legendák születnek…

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A bajnokságok utolsó mérkőzéseit követően a korosztályra a szezon utolsó
nemzetközi tornája várt, ezúttal Horvátországba utazott a csapat. A tornát a ‘99-es
évfolyam számára írták ki, a sorainkban viszont 7 ‘99-es játékos mellett 9 egy
évvel fiatalabb játékos is pályára lépett. Ott volt a sorainkban Mulder Attila is, aki
bajnokin sajnos nem léphetett pályára, de ezalkalommal ott lehetett velünk.
Tengerparti szállásunk és a körülmények tökéletesek voltak, mindössze az idén
még szokatlan meleg okozott gondot a mieinknek. Az Amfora Cup szombati
játéknapján először az osztrák ASK St. Valentin gárdájával mértük össze erőnket
és arattunk 3-0-ás győzelmet Jean Peti, Vincze Gera és Mulder Ati góljaival.
Délutáni mérkőzésünkön nagy csatában gólnélküli döntetlent játszottunk a horvát
NK Novigraddal. Másnap a német SF Troisdorf ellen kezdtük a meccsek sorát,
ahol paprikás hangulatban szintén gólnélküli döntetlennel zártak a felek. Az utolsó
csoportmeccsünket az osztrák DSV Leobennel játszottuk, 4-0-ás győzelmünkhöz
Jean Peti és Lénárd Andris mellett Józsa Tomi két góllal járult hozzá. A csoportkört
első helyen zártuk, így még két mérkőzés várt fáradó csapatunkra. Az
elődöntőben a házigazda Jadran Poreccsel csaptunk össze. Az első félidő elején
Jean Peti szerencsés találatával kerültünk előnybe, majd derekasan álltuk a hazai
rohamokat. A második félidőben rengeteg értékes tapasztalattal gazdagtunk a
nemzetközi mérkőzések hangulatát illetően, a nagy nyomás ellenére kihúztuk a
hármas sípszóig, ami a döntőt jelentette holtfáradt gárdánknak. A döntőben az
aznap mindössze egy mérkőzést játszó bécsi Austria XIII várt a mieinkre. Az első
percek stabil labdabirtoklása után az ellenfél hamar rájött, hogy sérültekkel és a
sorozatterheléstől teljesen elfáradt játékosokkal küzdő csapatunkat nagy nyomás
alá kell helyezni. A szerencsével sem álltunk hadilábon, így az ellenfél nagy
fölénye ellenére gólnélküli döntetlent követően büntetők következtek. A mieink
közül Erős Máté, Kerezsi Doma és Nagy Dávid sem hibázott, míg a “sógorok”
négyből egy büntetőt rúgtak csak be, így 3-1-re nyertünk. Ezen a tornán roppant
értékes tapasztalatokkal gazdagodtunk, más kultúrákkal mérkőztünk meg és a
szívünket-lelkünket kitettük a pályára. A tornán játékban, labdabirtoklásban amíg erővel bírtuk - minden csapatnál jobbak voltunk és ezt nagyon örömteli volt
látni.
Az U15-ös bajnokságban a házi versenyek eredményei:
Pályára lépések száma: 1. Benke András, Jean Péter, Vincze Gergely (18) 2.
Kövessy Noel, Tóbiás Marcell (17) 3. Lénárd András, Molnár Soma, Nagy
Dávid (16) 4. Farkas Marco, Józsa Tamás (14) 5. Uray Kristóf (13)
Házi góllövőlista: 1. Jean Péter (39) 2. Lénárd András (15) 3. Józsa Tamás,
Tóbiás Marcell (13) 4. Bacsek Bernát (7) 5. Kerezsi Dominik, Molnár Soma,
Tarkövi Ádám (6)
Gólpasszok száma: 1. Tóbiás Marcell (14) 2. Jean Péter (13) 3. Bacsek Bernát
(11) 4. Tarkövi Ádám (9) 5. Molnár Soma (7)

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Az elmúlt 6 hónapot Dévényi Dusán távozó vezetőedző értékelte.
- Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott félévet? Sikerült elvégezni az
eltervezett edzésmunkát?
- Nagyon hasznos félév van mögöttünk, sok játékos feklődött váratlanul gyors
ütemben. Bár az utolsó hetekre kidőltem sérülés miatt, Márk bácsi, Dani bácsi
és Tibi bácsi segítségével elvégezte az eltervezett munkát.
- Mi az, amiben a játékosok többsége, a csapat a legnagyobb mértékben
fejlődött?
- Ahogy az évek folyamán mindig, idén is technikailag sikerült nagyon sokat
előre lépni. Ugyanakkor taktikailag is előrelépésről számolhatok, be az esetek
többségében sikerült ellenfelünknél többet birtokolni a labdát, és a srácok
fejében elég sok panel is megvan. Az, hogy ezeket még tudatosabban
használják, az új edzőpáros feladata lesz.
- Van olyan, amivel kapcsolatban hiányérzeted van?
- Nyilván (asszem, mindenféleképp :)) a sportban soha nem lehet elégedett az
ember, így mi sem lehetünk azok. Agresszívitás és döntésgyorsaság terén
bőven van hova fejlődni.
- Ki az, aki átlagon felüli ütemben fejlődött az elmúlt 6 hónapban?
- Szerencsére most is sokakat kiemelhetek. Görgényi Zsombi és Nagy Máté
fejlődése töretlen, a tavasz nagy pozitívuma pedig Rozsondai Tomi. Dér Barni
és Józsa Marcell újra olyan lendületes volt, mint évekkel ezelőtt, év végére
nagyon kellemes meglepetést okozott Fekete Dani, Nikléczy Teó és
Szölgyémy Robi játéka. Az átlag feletti kiegyensúlyozott teljesítményért pedig
dicsérni kell Werner Andrist, Sándorfi Danit, Tóth Ábrahámot.
- Mikor kezdődik az új szezon a csapatod számára?
- Jelenleg erre nem tudok válaszolni.
- A nyáron a csapat - az egyesület képzési rendszerének megfelelően - új
edzőpárost kap. Mit üzensz a játékosoknak?
- Nagyon remélem, minél többen eljutnak minél magasabb szintre!
- A csapat megalakulásától fogva foglalkoztál a gyerekekkel, mik a
legkedvesebb emlékeid erről a közel 7 évről?
- Nem tudnék egy dolgot kiemelni. Nagyon érdekes visszagondolni, hogy
milyen életszakaszban voltak ők és voltam én, illetve hol tartunk most, és ezt
az utat kölcsönösen végigkísértük. De hogy ne kerüljem ki teljesen a kérdést: a
nemzetközi - és vidéki tornák nagyon sok közös élményt adtak az egész
társaságnak. Az a hétvége pedig, amikor Nyergesújfalról, tornáról kellett
elvágtassak a gyermekem születésére, örök emlék. És jó szívvel gondolok
arra, hogy ha közvetve is, de a csapat is részese volt ennek a csodás
élménynek.
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2003/2004-ben születettek
- Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott félévet? Sikerült elvégezni az eltervezett
edzésmunkát?
-Sokáig emlékezetes lesz számunkra ez a tavasz. Erős csapatokkal játszhattunk
edzőmérkőzéseket és két nemzetközi tornára is eljuthattunk. Sikerekben sem volt
hiány, mert a bécsi Wien Pokalon első helyet értünk el. Az edzéseken a kijelölt
feladatokat elvégeztük és az edzéslátogatottságra sem lehet panasz.
- Mi az, amiben a játékosok többsége, a csapat a legnagyobb mértékben fejlődött?
-A különböző irányban történő labdaátvételeket hónapokon át gyakoroltuk ezért
ebben végre sikerült nagyot előre lépni, de még mindig van hová fejlődni.
Látványos előrelépés volt még néhány ember esetében a fejelés terén. Sokat
bajlódtunk a támadásépítésekkel, de végre sokszor vezetünk a pálya szélén
támadásokat és ezekből gólokat is szerzünk.
- Van olyan, amivel kapcsolatban hiányérzeted van?
-Az edzéseken nyújtott teljesítmény sajnos sokszor nem megfelelő, pedig a
fejlődéshez maximális koncentrációra és odafigyelésre van szükség.
Folyamatosan küzdünk azzal, hogy a védelemben szereplőjátékosok csupán a
védekező feladatukra koncentrálnak és a támadásokban nem vesznek részt. A mai
futballban ez kevés, ezért ebben is előre kellene lépnünk.
- Ki az, aki átlagon felüli ütemben fejlődött az elmúlt 6 hónapban?
-Azt gondolom, hogy minden játékos a saját képességei által meghatározott
ütemben fejlődik, ezért nem is szeretnék kiemelni senkit. A csapat minden
játékosánál ki lehetne emelni olyan dolgot, amiben nagyot lépett előre, de ez egy
külön cikk lenne az újságban.
- Mikor kezdődik az új szezon a csapatod számára?
-Augusztus utolsó hetében kezdünk a szokásos napközis edzőtáborunkkal.
Szeptember elejétől pedig heti három foglalkozással készülünk a
megmérettetésekre.
- A szezon rengeteg gyönyörű pillanatot tartogatott a számotokra. Melyik volt a
legemlékezetesebb, amire még évek múlva is emlékezni fogtok?
-Több emlékezetes esemény is történt a csapat életében. Nagy élmény volt a bécsi
nemzetközi torna megnyerése. Ettől is emlékezetesebb pillanat volt azonban,
amikor Hannoverben a Benfica, az Inter és a Valencia csapatával szerepelhettünk
egy tornán. Az volt a hab a tortán, hogy a Valencia csapatával még mérkőzést is
játszhattunk. Szerintem ezt az élményt a gyerekek még nem most értékelik igazán,
hanem majd néhány év múlva...
- Ebben az évben rengeteg nagyon erős magyar és külföldi csapattal is
megmérkőztetek. Mik voltak ezeknek a meccseknek a tanulságai?
- Bizony a nemzetközi elittel való mérkőzéseken nem mi irányítottuk a játékot.
Olyan tempóban játszottak a hannoveri tornán a csapatok, amihez mi egyáltalán
nem vagyunk hozzászokva. Ezen túl amíg a mi csapatunkban van 2-3 olyan ember,
aki ezen a szinten is megállja a helyét, addig az ellenfeleink csapatának 90%-a
ilyen gyerekekből állt. Hatalmas élmény volt ez a torna, de nem szabad
elfelejtenünk azt, hogy kis utánpótlásnevelő egyesületként egyértelműen az a
feladatunk, hogy azokat a játékosokat, akiknek a képességeik lehetővé teszik és ők
is szeretnék, feljebb adjuk nagyobb egyesületnek, hogy karrierjük
kiteljesedhessen.
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2005/2006-ban születettek
A Lelátó kérdéseire Szeltner Norbert búcsúzó vezetőedző válaszolt.
- Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott félévet? Sikerült elvégezni az
eltervezett edzésmunkát?
- A téli időszak után nagy segítséget jelentett, hogy ismét nagyobb területen
edzhettünk, ekkor láthatóan a gyerekek is jobban élvezték az edzést. Egy
visszaesést éreztem a télen szinte az egész csapatnál, így én is kíváncsian
vártam a tavaszt, hogy lesz e pozitív változás. Szerencsére kijöttünk a gödörből,
sokat fejlődtek a srácok, ami annak is köszönhető szerintem, hogy sok új fiú
érkezett a keretbe. A „vérfrissítés” mindig jó hatással van egy csapat életére és
így volt ez nálunk is.
- Mi az, amiben a játékosok többsége, a csapat a legnagyobb mértékben
fejlődött?
- A szezon végére már kicsit bátrabban játszottunk, az erősebb ellenfelektől sem
ijedtünk meg. Ez régi problémánk volt, de úgy néz ki lassan kinövünk ebből, így
párharcban és támadásban is javult a játékunk. A labda nélküli mozgás, a
helyezkedés is sokat javult, végre megértették a srácok, hogy folyamatosan
mozogniuk kell. Ennek következtében az összjátékunk is fejlődött.
- Van olyan, amivel kapcsolatban hiányérzeted van?
- Sajnos van. Nem sikerült elérnem, bár talán nem is az én feladatom lenne,
hogy a fiúk az edzésgyakorlatok alatt is motiváltan játsszanak, úgy, mint a
meccseken. Ez belülről kell, hogy fakadjon, de valamiért a mai gyerekekben ez
nem annyira van meg.
- Ki az, aki átlagon felüli ütemben fejlődött az elmúlt 6 hónapban?
- Több játékost tudnék megemlíteni, mert szinte mindenki fejlődött, de Szöllőssy
Zsombi volt az, aki végre a támadásba is bekapcsolódott, ráadásul mindezt
eredményesen tette, ami számára sok sikerélményt okozott. Ő lett az év
játékosa is a csapatban.
- Mikor kezdődik az új szezon a csapatod számára?
- A szokásos augusztus végi napközis edzőtáborral kezdődik a szezon a
csapatnak, de már az új edzőpárossal. Nem fogok azonban eltávolodni a
csapattól, a jövőben is figyelemmel fogom kísérni a fejlődésüket.
- Mit üzensz a játékosoknak?
- Csak azt tudom üzenni, amit az évzárón is elmondtam nekik: egyrészt
próbálják meg élvezni a játékot, ne görcsösen, ne állandó
megfeleléskényszerben játszanak, másrészt pedig mindig 110%-ot nyújtsanak
az edzéseken is a saját fejlődésük érdekében.
- Mi volt a legemlékezetesebb élmény az együtt töltött évek alatt?
- Ez a legnehezebb kérdés, mert sok szép emlék maradt meg. Tavaly nyáron
amikor Manchesterbe utaztunk egy nemzetközi tornára, azt nem felejti el senki
aki ott volt. Repülővel mentünk, szállodában laktunk, minőségi pályákon neves
ellenfelek ellen játszhattunk és a MU stadionba is lejutottunk. Kell ennél több?
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2007/2008-ban születettek
Kristóf bácsi januárban érkezett a csapathoz, az elmúlt 6 hónap tapasztalatait ő
összegezte magazinunknak.
- Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott félévet? Sikerült elvégezni a tervezett
edzésmunkát?
- A szezon a korosztályban az egyének fejlődése mellett a gyerekek
toborzásáról szólt. Elsőszámú cél volt, hogy ügyes, lelkes gyerekekkel
növeljük meg a csoport létszámát. Úgy érzem ez sikerült, május végére elértük
a 30-as létszámot. A fiúk egy része szeptembertől a korosztályos, másik része
pedig a Lurkó csapatban gyakorolja majd a labdarúgás alapjait. Az
edzésmunkát nagy százalékban sikerült elvégezni, a gyakorlások
középpontjában az egyéni labdabirtoklás és a labdás ügyesség fejlesztése
volt.
- Mi az, amiben a játékosok többsége, a csapat a legnagyobb mértékben
fejlődött?
- A legnagyobb fejlődés a labdaérzékelés tekintetében történt, a játékosok
többségének sikerült megszereznie egy alap labdabiztonságot, amely jó
kiinduló alapot biztosít a jövőbeni gyakorlásokhoz. A csapatszintű gyakorlás a
korosztálynál a félév során elenyésző hangsúlyt kapott, így komolyabb
csapatszintű fejlődésről nem beszélhetünk.
- Van olyan, amivel kapcsolatban hiányérzeted van, amiben nem sikerült elérni
a kitűzött célokat?
- Hiányérzetem több téren is van, ezek abból is fakadnak, hogy heti 2 edzés volt
a gyakorlásra, így 1-2 dologra nem jutott idő. Fejlődni nekünk még mindenben
lehet és kell is, a mozgáskoordináció és a játékosok együttműködésének
fejlesztése a következő szezontól biztosan nagyobb hangsúlyt kap.
- Ki az, aki átlagon felüli ütemben fejlődött, akit ki lehet emelni a csapatból az
elmúlt 6 hónap edzésmunkája alapján?
- A félév során egyénileg mindenki sokat fejlődött, a leglátványosabb ez Oláh
Barni és Besnyi Andris esetében volt. Szinte egyikőjük sem mulasztott edzést a
tavaszi szezon folyamán, és labdás ügyesség mellett az agilitás terén is nagyot
léptek előre.
- Mikor kezdődik az új szezon a csapatod számára?
- Az új szezon az augusztus 25-i héten kezdődik, amikor is napközi jellegű
edzőtábora lesz a csapatnak. Itt a szakmai fejlődés mellett a csapatépítés is
előtérbe kerül, a következő héten, szeptembertől már heti három edzés során
gyakoroljuk majd a labdarúgás alapjait.
- A télen új edzőként kerültél a korosztályhoz, mi volt a legnehezebb feladat az
első hetekben, hónapokban?
- Eleinte nehéz volt, hogy 8-10-es létszám volt az edzéseken. Ez - hála a
Focisulis edzők munkájának is - áprilisra normalizálódott.
- Mit vársz a következő félévtől?
- A következő félévtől egyértelműen azt várom, hogy egy jó közösség alakuljon
ki, amely egymást segítve, lelkesítve folytatja a télen megkezdett útját a
fejlődésben. Eleinte biztosan nehézséget fog okozni a pályaváltás. A heti
három edzés lehetőséget biztosít majd az egyéni és csapatszintű fejlődés
felgyorsításához.
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BLSZ III.
Egyházi Gergely csapata megalakulása után 2 évvel bajnoki címet
ünnepelhetett és ezzel eggyel magasabb osztályba, a budapesti labdarúgás
második vonalába emelte egyesületünket. Gergő bát kérdeztük évzáró
interjúnkban.
- Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott félévet? Sikerült elvégezni a tervezett
edzésmunkát?
- Tavasszal felnőtt csapatunk veretlen maradt a bajnokságban. 11 győzelem
mellett 2 döntetlen volt a mutatónk. Erre azt hiszem, senki sem mondhatja, hogy
nem nagy dolog. Még ősszel fogalmaztam meg azt az állítást, hogy addig nem
beszélhetünk a bajnokságban domináns csapatról amíg „minden meccs
rangadó” Amíg az utolsó helyezett ellen is ki-ki meccset játszottunk, addig nem
lehetett elvárni, hogy menetelésről beszéljünk. Attól a perctől kezdve, amikor a
hátsó régióban szereplő csapatokat már biztosan 3-5 góllal vertük, onnan volt
energiánk a rangadókon is jó teljesítményt nyújtani. Az előre eltervezett
edzésmunkát 80% -ban sikerült véghezvinni, ami amatőr csapat esetén jónak
mondható.
- Mi az, amiben a játékosok többsége, a csapat a legnagyobb mértékben
fejlődött?
- Helyzetkihasználás és mentalitás téren sikerült jelentős előrelépést
produkálnunk.
- Van olyan, amivel kapcsolatban hiányérzeted van, amiben nem sikerült elérni a
kitűzött célokat?
- Nincs! Az első számú cél a bajnoki cím és vele a feljutás sikerült! A Többi csak
körítés és porhintés az elért eredmény önmagáért beszél!
- Ki az, aki átlagon felüli ütemben fejlődött, akit ki lehet emelni a csapatból az
elmúlt 6 hónap edzésmunkája alapján?
- Soha sem szerettem kiemelni egy játékost, mert én mindig csapatban
gondolkoztam. Idén több remek produkció is született, így most sem a
teljesítmény miatt mondanék egy nevet. Ráskai-Kiss Keve vívott egy külön
harcot idén, melyből győztesen jött ki, így a kiemelkedő képességeit sok
meccsen tudta csapatunk hasznára fordítani!
- Mikor kezdődik az új szezon a csapatod számára?
- Augusztus közepén már bajnoki meccsek lesznek, Ideális esetben egy hónap
felkészülésre lenne szüksége a csapatnak.
- A felnőtt csapat újjáalakulásától számított második év végén bajnoki címnek és
feljutásnak örülhet egyesületünk. Miben változott a csapat az első évhez képest?
- A kezdetekhez képest lényegesen erősebb lett a keretünk! Noha a kezdő
csapat lényegesen nem változott, de a meccsre általam nevezett 16 ember
sokkal erősebb lett. Idén már tudtam ugyanolyan néha jobb képességű játékost
a pályára küldeni a cserepadról. Tavaly sajnos a cserék lényegesen elmaradtak
játéktudásban a kezdőcsapat játékosaitól. Így nem volt akkora a variációs
lehetőség, mint idén. Illetve felvettük a Felnőtt bajnokság iramát és sokszor már
élveztük is a focit, ami igen örömteli volt az edző számára is.
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Hannoverben jártunk
A t a n é v v é g é n
Németországba utaztunk
az 56 csapatos Raddatz
Cup-ra. Két nap alatt 11
meccset játszottunk,
kizárólag erős ellenfelek
ellen. A tornán a világ 19
országa képviseltette
magát, köztük olyan
nagycsapatok is, mint a
Fenerbahce, a Valencia, a
Benfica vagy az Inter, hogy
csak a legnagyobb neveket
említsük. A fárasztó
buszozás ellenére a torna
óriási élmény volt
mindenkinek. Reméljük,
hogy a jövőben is
találkozunk majd ilyen erős
csapatokkal!

A Hannover stadionjában is jártunk

