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2020. nyarán a következő célokat tűztük ki magunk elé: 

 

 Az edzői gárda frissítése tapasztalt, rutinos és fiatal tanulni vágyó edzőkkel 

 A szakmai munka egységesítése, az azonos gondolkodás megteremtése, erősítése 

 A rövidtávon akár eredményes, bizonyos korosztályokban egy–két játékos képességére 

alapozó eredmény centrikus játék helyett az egész csapat részvételével történő kreatív 

játékra való törekvés kialakítása. Elsősorban az edzők, másodsorban a játékosok 

gondolkodásának alakítása, formálása. 

 A létszám növelése, különösen a legalsó korosztályokban. 

 Az óvodai repertoárunk bővítése, az óvodákból hozzánk irányított játékosok számának 

növelése (ezt egyelőre a koronavírus helyzet és a pályahiány miatt eltoltuk). 

 A tehetséges játékosok felfelé történő áramoltatása (akár az ezt akadályozó edzőkkel 

történő konfliktusok felvállalásán keresztül). 

 Az egy csapatra jutó két edző megoldása továbbra is. 

 Javítani kell az edzők egymás közötti kommunikációját a rokon korosztályok között 

különösen, de a kapusedző - csapatedző, fitness edző – csapatedző, adott esetben 

csapatedző- szakmai vezető tekintetében. 

 A szűkös pályahelyzet megoldása okos beosztással, ill. néhány külső pálya bérlésével. 

 

 

 



2020. augusztusában a szakosztály helyzete az utánpótlásban a következőképpen alakult: 

 

 152 igazolt labdarúgóval rendelkeztünk. 

 Ellentétben az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest, egy játékos sem távozott a 19 év 

alatti korosztályokból. 

 Az eddigi – nem mindig pozitív tapasztalatokból fakadóan – létrehoztam egy, az edzésekre 

és mérkőzésekre vonatkozó házirendet, valamint meghatároztam néhány alapvető 

nevelési elvet, melyet a jövő érdekében követendőnek gondolok 

 

Döntéseket kellett hozni a korosztályos edzők tekintetében, ami adott esetben 

változásokat is jelentett  

 

 U7-től U11–ig maradtak a korábbi edzők. 

 Az U11–ből kiöregedő U12 – es korosztály élére az edzői papírral még nem rendelkező 

Király Márkot bíztam meg, majd néhány héten belül a C licenc–es Jelencsik Márk került 

mellé segítő edzőnek. 

 Az U14 MLSZ edzője Mészáros Ferenc lett, akinek korábban ilyen kaliberű feladatban nem 

volt része, az U15MLSZ csapatot pedig Gálvölgyi István vitte tovább. 

 Az U14 és 15–ös BLSZ csapatot összevontuk edzésen, ők a bajnoki mérkőzésen váltak 

ketté, amikor is Nyíri Sándor a fiatalabbakat, Gombos László az idősebbeket vitte 

mérkőzésre. 

 Az U17–hez szintén egy új, B licenc–et végzett edző lépett be Seres Zsolt személyében, 

segítője pedig – a folyamatosságot biztosítva – Kovács Zoltán lett. 

 Az U19 vezetésére Csámpai Gyula kapott megbízást, amely döntés mögött sokat nyomott 

a latba a játékosok Gyulához való kötődése. 

 

Segítőedzők tekintetében és a „fiatalításban „is sokat léptünk előre, hiszen több megbízható, 

nyitott, intelligens fiatalemberrel gyarapodtunk. Jelencsik Márk, Katz Balázs, Király Márk, 

Malya Bence és most már Horváth Dávid is új lendületet, frissességet hozott klubunk életébe, 

akiket előbb- utóbb igazi SZAC–os edzőnek nevelhetünk.  

Köszönet Hargitai Lacinak, hogy ezt a folyamatot a háttérből hatékonyan segítette. 



A kapusedzők (Hajdú Lajos, Almási Gábor) és az erőnléti edző (Csepeli Aliz) személye nem 

változott. 

 

Az igazi változást Ágoston Zoltán belépése jelentette, akit a PUMA cég klubunkat felszerelő 

képviselőjeként ismertünk meg, de a fokozatos összeismerkedés és együttes munka során a 

klubunk sportigazgatójává nevezték ki. 

 

Zoli óriási lelkesedéssel és fanatizmussal, a futball világából hozott életszerű meglátásokkal,  

(többek között a ZTE csapatánál szerzett) vezetői tapasztalatokkal vetette bele magát a 

munkába. Közös megbeszélésünk alapján minden korosztálynál bekapcsolódott a gyakorlati 

munkába, így egyre nagyobb betekintést nyert csapataink életébe. 

Szándékosan nem mondtam el neki minden információt, hagytam, hogy kívülről jövőként 

önállóan formáljon véleményt. Itt elsősorban az edzők személyiségére ill. a játékosok, 

csapataink tudásszintjére gondolok. 

 

Kis idő után hamar átlátta milyen erényekkel rendelkezünk, miben kell változtatnunk, milyen 

irányban kell fejlődnünk. Lényeges véleménykülönbség nemigen akadt közöttünk. 

Fontos lépés volt, amikor leültünk egymással és „összefésültük „egymás elképzeléseit. 

A már eddig is működő 6 hetes periodizációs ritmusba – mely hetekre lebontja a fizikai, taktikai 

és technikai munkát – beleillesztettük Zoli elképzeléseit is. 

Minden ilyen kiegészítés a SZAC–nál kialakítani kívánt labdabirtokló stílust szolgálja. 

 

Többek között ide tartozik a „bemelegítés bemelegítéseként „bevezetett edzésre ráhangoló, 

de már azonnal éles jellegű cicajáték („az első perctől kezdve ne veszíts labdát!” ), néhány, a 

korosztályokra lebontott létszámspecifikus kisjáték alaptípus, melyeket szinte minden 

edzésen alkalmazunk. Ezek az állandó jellegű gyakorlatok – amelyeket egyébként az új 

debreceni stadionban a Real Madrid bemutatóedzésén is láttam – segítik a gyors gondolkodást 

labdabirtoklásban, védekezésben, a váltásokra történő gyors reagálást, egyúttal a csapat 

tengelyének összedolgozásában is hasznosnak bizonyulnak. 

 

 



A taktikai napon megváltoztattuk a 6 hetes, a különböző számú heteken eddig változó 

tananyagot és ráálltunk 2x6 hetes periódusban – de, ha szükséges még tovább is – a 

visszatámadásból indított labdaszerzésekre, ill. ennek sikertelensége esetén a labda mögé 

történő visszazárásokra, a megfelelő sűrűségben létrehozott négyesláncok kialakítására. 

Letámadást egyelőre csak bizonyos jelekre indítunk, de az egész pályás, pláne az egész 

mérkőzésre vonatkozó magas pressinget nem oktatjuk. Ez majd egy későbbi tananyag részét 

képezheti. 

 

Hangsúlyt helyezünk a labda mindenáron történő megtartására, a szorult helyzetekből való 

kijövetelre, a labda tömegből történő kihozatalára, a súlypontáthelyezésekre, a 

labdajáratásból fakadó támadólehetőségek keresésére. Ilyen esetekben a védőjátékosoktól 

sem kérjük a folyamatos labda felé védekezést, sokkal inkább a mélységi passzok lezárását, a 

szoros távolságok betartását, ill. a letámadási jelekre történő reagálást. 

 

Egészen más a védőjátékosok feladata a fizikai napon, ami gyakorlatilag a játékosok 

kondícióját fejleszti a különböző – kis, közepes és nagylétszámú – tempójátékok által. 

Ilyenkor meghatározott területen, létszámban és ideig kötelező a folyamatos labda felé 

védekezés, mely biztosítja a megfelelő terhelést, pulzusszámot, kialakít a játékosokban 

egyfajta egészséges agresszivitást, ugyanakkor a labdabirtokló csapatot is egy sokkal nagyobb 

tempójú, magasabb intenzitású, nagyobb fizikai igénybevételt igénylő játékra ösztönzi. 

 

A fizikai napot az adott hétre adott futóbetétek egészítik ki, melyek szintén biztosítják a 

megfelelő intenzitású terhelést. Ezek a futások a tempójátékok mellett csak kiegészítő 

jelleggel szerepelnek, mert a kondíciót – a mai trendeknek megfelelően – futballjátékokon 

keresztül fejlesztjük. 

Nagyon lényeges erőnléti edzőnk Cepeli Aliz munkája, aki a futótechnika csiszolásán, a 

robbanékonysági és irányváltoztatási képességeken, az instabil helyzetekben történő 

erőfejlesztéssel, ügyészség fejlesztéssel és még nagyon sok mindennel foglalkozik változatos 

gyakorlatokon keresztül. 

 

 

 



Technikai napon több időt lehet szánni a technikai elemek tökéletesítésére: 

 

Rúgótechnika fejlesztés, kapura lövések különböző szituációkból, erre épülő 

mérkőzésjátékok… „labda a levegőben” magas, félmagas labdák átvétele, védekező és 

támadófejesek, kapáslövések, akrobatikus elemek, szélső zónás játékok, gyengébb láb 

csiszolása, az ún. kemény passzok gyakorlása, szerelések oktatása… csak ízelítőképpen, mert 

nem lehet felsorolni, mennyi mindent kellene gyakorolni az ilyen napokon. 

Nagyon fontos, hogy az edzők minél több segédeszközt használjanak, a fejelő állványon, 

rúgópalánkon, lábteniszállványon és még sok mindenen keresztül. 

 

A taktikai nap kiegészítéseként még rendszeresebbé tettük a szomszéd korosztályok közötti 

gyakorló mérkőzések megszervezését, melyhez igyekeztem a pályabeosztást ennek 

megfelelően kialakítani. Az ilyen mérkőzéseken – Zoli javaslatára – általában 3 harmadot 

játszunk, melyben az első harmadban a fiatalabb csapat 10:8, a másodikban 10:9, a 

harmadikban pedig létszám egyenlő játékot játszik. Minden játékrész külön taktikai célt szolgál 

mindkét korosztály szempontjából. Nem mellesleg az ilyen találkozók az egyesületen belüli 

kohéziót is erősítik. U11–től U19–ig mindenki játszott „fölfelé” és „lefelé” is. 

 

A játékos feltolások tekintetében egyelőre óvatosan indítottunk. Horváth Szabolcs esete 

egyértelmű volt, hogy ezt meg kell tenni, hiszen korosztályához képest meglévő tudásszintje 

szinte „virított”. Sajnos vagy nem sajnos – mivel ez komoly edzői ellenállásba ütközött – 

radikális lépést kellett meghúzni. Nem csak emiatt, hanem egyéb, munka- és emberi 

kapcsolatokkal összeegyeztethetetlen magatartás miatt is - először a SZAC életében, - edzőtől 

kellett megválnunk. Köszönöm, hogy az ügyben a vezetés kiállt mellettem. Az új edző az U15–

nél október végétől így Kovács Zoltán lett. 

 

 Négy U7–es játékos, Zila Csongor, Rajz Miklós, Patai Albert és Patai Martin rendszeresen 

az U9–nél gyakorol Fejes Attilánál. 

 Négy korosztálynál az új edző és részben új csapat összetétele miatt először a jelenlegi 

keretet és az edző helyzetét kellett stabilizálni, ezért a kiugró játékosokat csak óvatosan 

lehetett „megmozdítani”. 



 Az ősz folyamán az U12–nél Kuszenda Péter és Qasim Karim a csapattal edzett, de tavasszal 

minimum egyik közülük nem fogja megúszni, hogy kimozdítsuk a komfortzónájából. 

 Az MLSZ U14-ben Lakatos László kiemelkedik, de Farkas Bence és Demján Gergely is 

feszegeti korosztálya határait. Ezt a csapatot zömmel 2008-as születésű, nagyjából 

homogén összetételű játékosok alkotják. A minimális sikerélmény biztosítása miatt az 

említett - egyébként 2007–ben született srácok viszonylag kevés alkalommal szerepeltek 

edzésen vagy mérkőzésen az idősebbek között. Várhatóan, minimum Lakatos Laci 

esetében a következő szezonban ebben lesz változás. 

 U15–ben - különösen az edzőváltás miatt, ami rövid távon a játékosokat is megviselte – a 

jelenlegi állományt és az új edzőt, Kovács Zolit kellett erősíteni, ezért itt sem nyúltunk bele 

a rendszerbe. Ugyanakkor nem kizárt, hogy a tavasz folyamán lesz olyan játékos, aki 

legalább edzésen idősebbek között szerepel majd. Vadászi Lázár, Makó Domos, esetleg a 

sok labdaügyes középpályásból egy – kettő tavasszal, fizikálisan is megerősödve, nem 

biztos, hogy kilóg majd az egy évvel nagyobbak közül. 

 Feltolás szempontjából gyakorlatilag ugyanebben a helyzetben van az U17 is, az új edző 

személye miatt elsősorban a jelenlegi keret megismerésére helyeztük a fő hangsúlyt. Rövid 

távon még itt sem vetődött fel, hogy pl. Molnár Bence néhány alkalommal akár a felnőtt 

csapatnál eddzen. 

 Ezektől a speciális helyzetektől függetlenül – egységesen az egész klubban – U 11-től U17–

ig, november elején egy héten keresztül két játékos, az edzők választásai alapján, teszt 

jelleggel az idősebbek között edzett. A tapasztalatok a visszajelzések alapján nagyon 

kedvezőek voltak. Gyakorlatilag mindenki megállta a helyét a nagyobbak között. Ezt a 

metódust jövőre, havonkénti ritmusban folytatni fogjuk. 

 

Visszakanyarodva a korosztályoknál folyó munkához – a kicsiktől a nagyokig -, értékelésem 

röviden a következő: 

 

U7 / U9 

Bea munkájával rendkívül magasra tette a lécet, távozása után tartottam tőle, hogyan fogjuk 

őt pótolni. Szerencsére a nyáron érkező Jelencsik Márk gyorsan ráállt a picik nyelvezetére és 

ráérzett a korosztály sajátosságára. 



Különösen U7–ben a létszám nyár óta folyamatosan nő, így összesen a két korosztályban már 

25 – közöttük több ügyes – játékos van. LÉTSZÁM TEKINTETÉBEN A PICIKNÉL MÉG 

SOHA NEM ÁLLTUNK ILYEN JÓL!  

Fejes Attila vezetésével a Bókay kertben remek munkát végeznek a fiúk, szerdánként Maja 

Bencével kiegészülve. 

Kellemes, ugyanakkor most már sürgősen megoldandó probléma, hogy sok a gyerek, szerda 

kivételével kevés az edző és kezd kicsi lenni a hely! Rövidtávon megoldás lehet, hogy pénteken 

is pályát béreljünk, ugyanakkor szerda kivételével – amit felnőtt csapatjátékos segítségével 

meg tudunk oldani – minden napra kellene még egy edző. Így pillanatnyilag a legnagyobb 

terhet, az összes edzőnk közül Márk és Attila viszi! Az időjárási helyzetről és az öltöző hiányáról 

még nem is beszéltem! 

 

U10 / U11 

Három edzés, Bozsik tornák és négy alkalommal Kölyökliga részvétel, ami négy vasárnap 

összesen nyolc mérkőzést jelent. Az edzőpárossal (Gálvölgyi Márton, Oszlánszki Gábor) kevés 

a kommunikációm. Az U10 valamivel gyengébb képességűnek tűnik, ugyanakkor kértem, hogy 

sokkal több mérkőzés lehetőséget szervezzenek meg számukra! Az U11–ben több ügyes fiú 

van, ugyanakkor szembetűnő a túlsúlyos gyerekek magas aránya. 

Annak ellenére, hogy Király Márk nem rendelkezik még edzői papírral, munkájával rendkívül 

meg vagyok elégedve. Segítője, Jelencsik Márk, aki végül U7 vezetőedző lett. A  korosztály 

szülei és gyerekei boldogok, hogy végre igazi „gazdájuk” lett a srácoknak, ezzel kapcsolatban 

több visszajelzést kaptam. A fiúk szűk félév alatt is sokat fejlődtek, mindenki játszik (!), 

ugyanakkor 3-4 fiú egyre jobban kezd kiemelkedni. 

Ezt a korosztályt nem indítottuk a Kölyökligában (tavaly túl sok volt a negatív élmény), helyette 

minimum két hetente edzőmérkőzéseken kellett részt venniük, ami azt gondolom, az új 

helyzetből fakadóan optimális volt. Bozsik tornákon természetesen részt vettek. 

 

U14 / 15 BLSZ 

A két gárda edzéseken történő „egybehozatala” mind az edzőpáros feladattal történő 

megbízása jó döntésnek bizonyult. Gombos Laci bácsi a nevelési részekben és a csapat körüli 

háttérmunkában erős, Nyíri Sanyi pedig a kezdő edzők lendületében, az edzések precíz 

megtervezésében és levezetésében bizonyul az elődökéhez képest sokkal jobbnak.  



A kisebbek bajnokságba történő benevezése optimálisan sikerült (a győzelmek és vereségek 

aránya kiegyenlített), a nagyobbakat – így utólag - talán túl könnyű csoportba neveztük be. 

A némileg feszes létszámból fakadóan, U15–ben hétvégenként túl sokszor fordult elő, hogy 

egy játékosnak szombaton az MLSZ–ben és vasárnap a BLSZ–ben is pályára kellett lépni. Ezen 

tavaszra változtatunk. 

 

U14 MLSZ 

Kézben tartott, jól nevelt gárda. Együttműködő, lelkiismeretes, fejlődni akaró edző Mészáros 

Ferenc személyében.  Homogén, közel azonos tudású 2008–as csapat, akik között több 

értelmes, várhatóan a fejlődésben majd ezután megugró játékos van. A 2007- es korosztályból 

Lakatos László, Farkas Bence , Demján Gergely kiemelkedő képességű. 

Jelenleg ez a csapat jár legközelebb ahhoz az „úthoz” melyet a SZAC–nál ki szeretnénk 

alakítani. 

 

U15 MLSZ 

Több, jó képességű játékossal rendelkező korosztály. Jelenleg vezetik a tabellát, ez leginkább 

a játékosok önbizalma és az új edzőjükbe vetett hit miatt fontos. Kokó nagyon pozitívan állt a 

történetbe, láthatóan örült ennek a feladatnak. Együttműködik, kikéri Zolival a 

véleményünket.  A pálya közepén szinte túltengés van labdaügyes játékosokból (ezeket a 

képességeket a jövőben majd jobban ki kell használni a „SZAC stílus” szempontjából), a 

támadószekció szélein pedig két átlag feletti gyorsaságú játékossal rendelkeznek Kalmár 

Szabolcs és Cseri Botond személyében. 

Kapus poszton is jól állnak, hiszen Németh Barna - a Honvédnál eltöltött pályafutása miatt is 

– a pillanatnyi előnyt, Virág Lénárt pedig alkata és szorgalma miatt a jövőt jelenti, ezért 

mindkét kapusnak lehetőséget kell adni. Kokó dicséretére legyen mondva, hogy ő ezt meg is 

adta a korábban teljesen mellőzött Léni esetében, de a BLSZ csapatból felhozott Cseri 

Botinak is szinte azonnal, éles meccsen lehetőséget adott, megbontva a korábbi edzőnél 

bebetonozott posztokat. Zolinak még az is jót tett, hogy felhagyott a Gloriettnél betöltött 

pozíciójával, megszüntetve a korábbi egészségtelen helyzetet. A jövőre nézve mindenkinek 

hasznosabb lesz, ha kevesebb direkt játékot alkalmaznak és sokkal inkább a felépített, 

sokpasszos játék irányába haladnak (ehhez a játékosállomány is bőven alkalmas), hogy 

mindenki megtanuljon futballozni. 



U17 

Induláskor a felnőtt csapat szekciójához tartozott, menet közben Ágoston Zoli javaslatára 

átkerült az én rendszerembe. Egy vidékről érkező, a felnőtt futballból jövő, nyílt, őszinte, de 

még a korosztály sajátosságait elsőre nem mindig megérző edző, valamint egy nehezen 

kezelhető korba kerülő, korábban többnyire sikeres, de néhány korábbi erősségét már 

elveszítő csapat találkozása. A keretben van néhány hangadó, akik még időnként képesek akár 

pozitív, akár teljesen negatív irányba vinni a csapat körüli hangulatot. A feszültség egy 

bizonyos időben egészségtelen mértéket öltött. A Zsoltnak adott támogatásunk, a 

játékosokkal történő többszöri megbeszélés, az edzéseken teremtett atmoszféra – különösen 

az utóbbi időben – talán jó irányba billenti a légkört, úgy érzem, hogy Zsolt is kezd 

megnyugodni egy picit. A csapatnak véleményem szerint az is jót tett, hogy a bajnoki 

mérkőzéseken többször, egyszer pedig kirívóan indolens Bertyák Bence abbahagyta a 

labdarúgást, akit egyébként – sikertelenül – Hargitai Lacival és Zsolttal megpróbáltunk jó 

irányba fordítani. A korosztály legnagyobb értéke talán Molnár Bence, 

akinek a fejében még nem dőlt el a megfelelő irány és aki akár – megfelelő hozzáállás esetén 

- a felnőtt csapat edzéseire is javasolható és ott van már Laci látókörében. 

A példakép mindenki előtt mégis – és ezt a játékosok az év végi szavazatukkal is bizonyították 

– Zámbó Bence, aki hozzáállásával, mentalitásával, kiegyensúlyozott 

teljesítményével, mindig kizárólag a feladatra történő koncentrálásával megmutatja a többiek 

számára a követendő utat. Ha így folytatja, akár NB – és szintre is eljuthat. 

 

A bajnokság végén a kapusedzőkkel kiértékeltük a kapusok helyzetét és azt a döntést hoztuk, 

hogy a továbbiakban Németh Barna is Lajos bácsival készül, így Almási Gábor kizárólag az 

U14 és az az alatti korosztályokkal foglalkozik. A felnőtt csapatot erősítő Illés Bence, valamint 

az U15–ös csapatnál lévő, már korábban említett két kapuson kívül nem igazán állunk jól a 

portások vonatkozásában. Egy pillanatnyilag ügyesnek tűnő srácot sikerül a télen az U-12–es 

csapathoz leigazolni, de ezen a téren szinte minden korosztályban nehézségekkel küszködünk. 

Megbeszéltük, hogy a továbblépés tekintetében a lábbal történő játék javítására a jövőben 

nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Számomra egyébként továbbra is Lajos bácsi szakmaisága és 

tapasztalata a meghatározó. 

 

 



Szakmai célkitűzések a 2021 tavaszi időszakra vonatkozóan 

 

 Az edzői értekezletek során az általunk megtervezett játék további összehangolása.  

 A 6 hetes és a taktikai periodizáció összehangolása, elmélyítése. 

 A havi – edzésekre történő - játékos feltolások rendszeressé tétele, indokolt esetben új 

 döntések hozatala. 

 A korosztályok közötti - tanító jellegű - edzőmérkőzések állandósítása a pályalehetőségek 

függvényében. 

 U7 és U9 korosztályokban a segítő edzőkérdés megoldása. 

 Saját – a klubunk által hivatalosan szervezett – egyéni képzések megszervezése a játékosok 

fejlődése és az egészségtelen „idegenbe járás” elkerülése érdekében. 

 Az edzői papírral nem rendelkező kollégák számára a diploma megszerzése. 

 Az összes korosztályra kiterjedő utánpótlás „SZAC válogatott” kialakítása, a kiemelt 

játékosok megfelelő szinten történő kezelése, esetleg a hónap játékosa cím bevezetése. 

 Fizikai napon a letámadások intenzitásának növelése, meggyőződésem, hogy ez tanulható! 

 Az edzések megtervezésénél az arányok eltolása a gondolkodtató, mérkőzésszituációt 

tartalmazó feladatok felé. Az agyat stimuláló, gondolkodást fejlesztő gyakorlatokból még 

több szükséges a jövőben! A játékosokat rávezetni kell a megoldásokra és nem kimondani 

helyettük! 

 A labdabirtokló játékban ugyan benne van a hiba és akár a vereség is, de ha azt egyre jobb 

minőségben csináljuk, hosszú távon egyre jobb eredményt hoz és a későbbiekben a játékos 

repertoárját is bővíti, így majd bárhol könnyebben állja meg a helyét! 

 

 

Néhány fejlemény az eddig eltelt rövid tavaszi időszakban 

 

 Sajnos a téli szünetben újabb edző személyétől kellett megválni. Gombos László elnökségi 

döntés alapján távozott a SZAC–ból. 

 A nyáron az U17–hez szerződtetett Seres Zsolt bejelentette távozási szándékát (NB3-ban 

kapott pályaedzői lehetőséget, ill. volt klubjánál újabb feladatokkal bízták meg), így – 

egyáltalán nem szerencsés módon -  ehhez a korosztályhoz újból edzőt kellett keresnünk.  



 Sztancsek Szilárd ekkor adta be hozzánk és még más csapatokhoz is pályázatát. Többszöri 

beszélgetés, valamint próbaedzések után klubunk ajánlatot tett neki, amit ő elfogadott. Az 

eddigi tapasztalatok alapján jó kapcsolat alakult ki közte és a csapat között. Remélhetőleg 

Szilárd személyében rövid és középtávon megtaláltuk ehhez a csapathoz a megoldást. 

 Katz Balázs – C licences segítőedző – szintén távozott tőlünk, a jövőben kizárólag a Teqball 

sportágban szeretne érvényesülni. 

 Az érkezők közé tartozik a Testnevelési Egyetemre járó Földesi Fábián, aki a gyakorlatát 

nálunk végzi. Róla folyamatosan pozitív a tapasztalat, remélem „megragad” nálunk. Az U15 

BLSZ–es csapatot a bajnoki mérkőzéseken ő fogja felügyelni. Egyelőre a dolog betanítás és 

tapasztalat szerzés folyamatában van. 

 Bevezettük a hónap játékosa címet, melyet először a február hónapra osztottunk ki, a 

visszajelzések rendkívül kedvezőek. 

 A klub saját egyéni képzésének megszervezését elindítottuk, sajnos a koronavírus 

átmenetileg megállított bennünket. 

 A felkészülési időszakban a játékosok számára futóprogramot dolgoztunk ki, hogy a 

várhatóan megszerzett kiugró állóképesség hatására csapataink játéka nagyobb 

minőségben teljesedhessen ki. 

 U7, U9–ben még egy napot kibéreltünk a Bókay kertben, hogy a megnövekedett létszám 

miatt csökkenjenek az „ütközések”. 

 Földesi Fábián hetente két alkalommal besegít, így kevesebb gyerek jut egy edzőre. Mivel 

ez neki kötelező gyakorlat, így pillanatnyilag nem kerül pénzbe a klubnak. 

 U15–ös kapusunkat, Németh Barnát a télen leigazolta a Diósgyőr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Igazolt utánpótlás korú labdarúgóink száma 2021. március 15–én: 

 

 U6: 1 

 U7: 11 

 U8: 6 

 U9: 6 

 U10: 10 

 U11: 11 

 U12: 14  

 U13: 22 

 U14: 11 

 U15: 26 

 U16: 18 

 U17: 3 

 U18: 12 

 U19: 8 

 

2021. március 15–én összesen 159 igazolt UP játékossal rendelkezünk. (2019. augusztus 144, 

2020. augusztus 152 igazolt játékos) 

 

 

Budapest, 2021. 04. 22.   

 

Rakonczay András 

Szakmai igazgató 
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