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Tisztelt Szülők, Gondviselők! Tisztelt Támogatóink! 

Kedves Sportolóink! Kedves Szurkolóink!  

 

Jelen 2021. februári hírlevélben szeretnénk Önöknek tájékoztatást adni Egyesületünk életével 

kapcsolatban.  

 

Tehetségközpont lettünk – MLSZ - Labdarúgás utánpótlás 

 

Nyáron indul a tehetségek országos képzési rendszere. 

 

A III. kerületi TVE az MLSZ döntése és a belga Double Pass audit cég értékelése alapján a nyártól 

induló rendszerben Tehetségközpontként működik tovább. 

 

 

 

Tehetségközpontok (B-szint) 

 

A független nemzetközi szakmai auditáló cég a Double Pass az MLSZ elnöksége által 

meghatározott szempontok szerint 2020 őszén részletesen felmérte a Bozsik-központként 

működő 73 utánpótlásnevelő sportszervezetet, és a minősítések alapján javaslatot tett a 

Tehetségközpontok (TK) kiválasztására.  

 

Annak érdekében, hogy a fiatalok számára a műhelyek az országban mindenhol könnyen 

elérhetővé váljanak, megyénként jellemzően egy-egy Tehetségközpontot jelölt ki az Elnökség.  

Egy-egy TK-hoz, az ugyanazon megyében tevékenykedő Körzetközpontokból érkeznek a 

játékosok. A területi alapon szervezett Tehetségközpontokban főállású, képzett, ambiciózus 

szakemberek foglalkoznak az ifjú labdarúgókkal. Az itt dolgozó edzők feladata lesz a U15-ös 

korosztálynál fiatalabb gyermekek megfelelő egyéni képzése, és a legtehetségesebbek 

felkészítése az akadémiai szint elérésére. A legrátermettebb játékosok innen kerülnek majd az 

akadémiákra.  
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Szabó Bencét kérdeztük az auditálás folyamatáról és arról, hogy ez mit jelenthet Egyesületünk 

számára: 

 

„Nagyon boldogak vagyunk, hogy sikerült bekerülnünk a kiválasztott klubok közé és szeretnék 

gratulálni az összes kollégámnak aki részt vett az auditálás folyamatában.  Kíváncsian várjuk, 

hogy milyen szakmai feltételeknek kell majd a jövőben megfelelnünk, de állunk elébe.  

 

Reményeink szerint azt a fejlődési ívet, amit az elmúlt években a TVE leírt, tovább tudjuk folytatni 

és ebben segítségünkre lesz az új rendszer. Számunkra a legfontosabb az lenne, hogy a 

versenyeztetés problémája megoldódjon, hiszen csapataink készen állnak a nagyobb 

kihívásokra is.” 

 

 

Kiestünk a MOL Magyar Kupából - a tét a legjobb 16 csapat közé kerülés volt 

 

Kemenes Szabolcs vezetőedző: 

 

„A hosszú hét hetes "alapozás" közepén megvívott Magyar Kupa nagyon hasznos volt, fontos 

tapasztalatokkal gazdagodtunk és a srácoknak is meg tudta törni a monotóniát a hideg téli 

napokon. Sajnos a továbbjutás nem sikerült, pedig hittünk benne, hogy képesek vagyunk a 

címvédő ellen sikeresen szerepelni.  

Remek lehetőség volt ez számunkra, hogy a hosszú felkészülés közepén tétmeccset tudtunk 

játszani a Magyar Kupa keretein belül. A Honvéd remek erőfelmérő volt számunkra. 

Összességében nincs ok a szomorúságra, fejlődésünk és céljaink szempontjából jó mérkőzést 

játszottunk. Az eredmény miatt nyilván van bennünk keserűség, de ez természetes egy vesztes 

meccs után. Készülünk tovább a bajnoki küzdelmekre!" 
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Befejeződött az alapozás – folytatódnak a bajnokságok 

 

Labdarúgás felnőtt és utánpótlás 

 

NB III. Nyugati csoport - Kemenes Szabolcs vezetőedző beszámolója 

 

"Január 11-én kezdtük a felkészülést közösen, előtte a srácok három hétig egyéni program 

alapján edzettek és készültek a felkészülésre. 

 

Az első héten még nem játszottunk edzőmeccset, ott a ráhangolódásé volt a főszerep. Az 

edzőmeccsek a második héttől indultak be, ekkor ment a csapat edzőtáborba is. A felkészülés 

a tavaszi szezon mellett a Honvéd elleni kupamérkőzésre való felkészülés jegyében telt, ehhez 

mérten alakítottuk az edzéseket és a felkészülési meccseket is.  

 

Összesen kilenc mérkőzést vívtunk meg az első bajnoki fellépésünkig, remélve, hogy ez elég 

játékpercet és elég mérkőzésszituációt biztosított a keret minden tagjának. 

 

Nagy mozgás nem volt a keretben. Távozott tőlünk Bakos Szabolcs, az érkező oldalt pedig a 

Balogh Ádám (Gárdony), Rédei Adrián (UTE), Páll Zsombor (Sényő) triumvirátus jelentette.  

 

       

 

Sajnos egy sérülttel nem tudunk számolni a tavasz folyamán, Daróczi Zolinak a térde sérült meg. 

Ő azóta már túl van a műtéten, de még egy darabig nem futballozhat. 

 

Összességében úgy érzem megtettük amit lehetett a felkészülés során, izgatottan várjuk a 

bajnoki rajtot." 

 

A bajnoki rajt jól sikerült felnőtt csapatunknak 

 

Két bajnoki mérkőzést már lejátszott a csapat, az első bajnoki mérkőzésen nagyarányú 0-4-es 

győzelmet arattak a THSE-Szabadkikötő csapatának vendégeként, a soron következő hazai 

bajnokin pedig 2-0-ra sikerült a Lipót csapata fölé kerekedniük, ezzel megőrizték első helyüket 

az NB III. Nyugati csoport tabellájának élén 57 ponttal, a jelenlegi második helyezett 49 pontos 

Mosonmagyaróvár csapata előtt. 
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Beindultak az utánpótlás bajnokságok 

 

Január közepétől minden utánpótlás csapatunknál elindultak az edzések. Az alapozást 

követően megindultak a tavaszi fordulók. 

 

 

U19 – Filó Tamás 

 

„Január 14-én kezdtük a felkészülést a srácokkal. Kezdett az az irányvonal kirajzolódni ebben a 

korosztályban, hogy azok a játékosok, akiket felnőtt csapatokhoz tudunk irányítani, azokat 

elengedjük, hogy minél előbb tudjanak felnőtt bajnokságban játszani. Hat játékos igazolt el 

NB3-as, illetve BLSZ1-es csapatokhoz, így kissé rövid lett a keret, de az U17-es csapatból négy 

tehetséges játékost felhoztunk a keretbe. Várjuk a bajnoki rajtot és szeretnénk minél tovább 

megőrizni első helyünket a tabellán. Hajrá Kerület!” 

 

U17 – Bencze Zsolt 

 

„Január 18-án kezdtük az öthetesre tervezett felkészülésünket, ahol szinte mindent sikerült 

megvalósítanunk. A pihenésből minden játékos megfelelő fizikai állapotban tért vissza. Öt erős 

edzőmérkőzést terveztünk, amiből egy sajnos elmaradt, de a maradék négy meccsünkön a 

csapat nagyszerű teljesítményt nyújtott. Jó volt látni, hogy egy osztállyal feljebb játszó 

csapatoknak is egyenlő partnerei tudunk lenni, ha megfelelően koncentrálunk. Külön öröm 

számomra, hogy sikerült három nagyszerű játékost igazolnunk, akikkel még erősebbek lehetünk 

tavasszal. Összeségében jól sikerült a felkészülésünk, és ott szeretnénk folytatni a bajnokságot 

ahol ősszel abbahagytuk.” 

 

U16 – Kun György 

 

„Január 18-án tovább folytattuk az elkezdett munkát az U16-os korosztályunkkal. A koncepció 

és edzésprogram nem változott. Hat hétben fogalmaztuk meg a felkészülésünket, amiben hat 

edzőmérkőzés is szerepelt. Elégedett vagyok az elmúlt időszakkal, értem ezt a játékra és a 

kiváló hozzáállásra. Az edzőmérkőzéseinken játékunk hullámzó volt, de dicséretes hogy mára 

felvesszük a versenyt nb2-es ellenfeleinkkel is! Értem ezt a Vác elleni 4-0 sikerre és bár a 

Dunaújváros ellen vereséget szenvedtünk, de elégedett voltam a mutatott játékkal. A 

hétvégén már bajnoki mérkőzésen fogadjuk a BVSC csapatát. Hajrá Kerület!” 

 

U15 – Vermes Krisztián 

 

„Egy szerencsés téli felkészülésünk volt, hiszen eljutottunk odáig, hogy akadémiai csapatok 

ellen is megmérethettük magunkat, köszönhetően annak, hogy az utóbbi időszakban a csapat 

teljesítménye erre predesztinálta. Komoly mérkőzéseket vívhattunk, jól is teljesítettünk. 

Természetesen van még mit javítani, de érdemben az egyik legjobb felkészülésünk lett az idei 

és jó visszajelzés, hogy továbbra is várnak minket a későbbiekben.” 
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U14 – Fülöp Lajos 

 

„Jó körülmények között tudtuk elvégezni a tervezett munkát. A felkészülés során sikerült jó 

csapatokkal megmérkőzni, ahol sikerült lemérni hol is tartunk valójában. Elégedett vagyok az 

elmúlt hónapokban nyújtott teljesítménnyel.” 

 

U13 – Kaszai Gábor 

 

„Január elején a munkát nagyon jó hozzáállásban kezdtük meg és ez az elmúlt hetek alatt sem 

változott. Sikerült jó csapatok ellen hasznos edzőmérkőzéseket játszanunk, amelyek segítették 

emelni és még jobbá tenni az elmúlt hetekben elvégzett munka hatékonyságát és további 

tapasztalatokkal gazdagodhattunk. Nagyon várjuk már a tavaszi szezon mérkőzéseit." 

 

U12 – Szász Ferenc 

 

„A tavaszi szezonra a tervezett munkát sikerült teljes mértékben elvégezni és elég sok mérkőzést 

is tudtunk játszani. Akadémiai csapatokkal is játszottunk, ami nagyban segítette a csapatunk 

fejlődését. Reményeim szerint egy szebb tavasz elé néz kis csapatunk.” 

 

U11 – Bencze Attila és Peredi Attila 

 

„Január 18-án kezdtük meg a felkészülést. Ez idő alatt játszottunk négy edzőmérkőzést, amiken 

a játék már sokkal jobb volt, mint ősszel, de azért még nagyon sok munka vár ránk. Ami pozitív, 

hogy a srácok élvezik az edzéseket és minden feladatban próbálnak maximumot nyújtani. Az 

edzőmérkőzéseket, akivel tudjuk már 8+1-es felállásban játsszuk, hogy a következő évadban 

már ismerjék a játékosok a felállási formákat és szokják a pálya méretét. Az edzések jó 

hangulatúak, pörgősek. Bízom benne, hogy ez a fél év remekül fog sikerülni.” 

 

U10 – Czerman Ferenc 

 

„Mivel a járvány miatt a játékosaink zöme majd hét hónapot nem edzett, így a 4+1-es képzés 

szinte teljesen kimaradt az életükből. Szeptembertől így kellett megkezdeni a 6+1 -es játékra 

való felkészítést. Ősszel megnehezítette dolgunkat, hogy a Kölyökliga, illetve a Bozsik tornák 

egyidejű rendezése alatt mindig feleznem kellett a csapatot. Ezért most 12 edzőmérkőzést 

játszottunk január óta kialakult egy játékstílusunk, amire a sebesség, technikai képzettség és 

agresszivitás hiánya, a lassú reakcióidő még árnyat borít, de lassan kapaszkodunk felfelé a B 

szinten. Egyéni képeségek fejlesztésére csoportot hoztam létre pluszban, ahol a gyerekek házi 

feladatot kapnak kis videó formájában, hogy technikai tudásukat az edzések mellett 

önszorgalomból is fejleszthessék. Tehát mind egyénileg, mind csapatszinten fokozatosan 

haladunk felfele.” 

 

U9 – Gyenes András és Pintér Bence 

 

„Kéthetes pihenőt kaptak a fiúk, már január 4-én elkezdtük az edzéseket. Továbbra is két 

csoportban edzenek. Két fiúnak sikerült felkerülni az csoportomba: Binder Kristóf, Szabó Hunor. 

Gratulálok nekik. Remekül edzettek az első fél évben és ezáltal sokat is fejlődtek. 
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Az első hétvége még szabad volt mindkét csoportnak. Azóta viszont legalább heti egy 

edzőmérkőzés vagy egymás közötti játék volt. A Foot-Hall edzéseket is folytattuk természetesen 

január 18-tól.Már tornán is szerepeltek a fiúk, ahol a harmadik helyen végeztek.” 

 

U8 – Grőb Ákos és Nagy Márkó 

 

Csapatunkkal elsők között, már január 7-én elkezdtük a gyakorlásokat. A srácoknak a nem 

hosszú szünet után már nagyon hiányzott a közös mozgás, a szülők is már alig várták, hogy ne 

a szobaberendezések bánják az otthoni pótfocizgatást. 

 

Januárban ha nem is csapadékos, de sokszor hideg időjárás volt, elfogadható létszámmal az 

összes edzést meg tudtuk tartani nagy örömünkre. Itt természetesen nem alapozásról és 

felkészülésről beszélünk, hiszen nálunk ebben a korban a folyamatos tanulás, képzés a 

mérvadó. Tehát a szakmai munkát nem az évszakok határozzák meg. Gyakorlómeccseket 

játszottunk folyamatosan, olyan edzőpartnereket hívtunk, akikkel kulturáltan játszhattunk. És a 

gyakorlásokból, megbeszélésekből azért lehetett látni, hogy van értelme velük foglalkozni. Azt 

már vállalhatóan lehet mondani, hogy nem csapkodjuk el a labdákat, próbálunk nyíltan és 

bátran játszani. Ha belehibázunk, azt mondtam, hogy az az enyém, én vállalom a kapott gólt.  

Én kérem a labda mindenkori megjátszását, a döntésképességet, az egyszerű snassz ütöm-

vágom játék helyett. Ez később nekik kamatozni fog, ebben biztos vagyok.  

 

Három új játékos érkezett (Bogdán Zétény, Vadász Benedek, Horváth Vince) és mindegyik fiú 

frissítést hozott a közösségünkbe, és finoman szólva sem lettünk gyengébbek 😊  Így már egy 

13-as kifejezetten vállalható keretünk van, és ahogy "csicseregnek a madarak", lesz még 

próbázó, aki csatlakozni szeretne hozzánk. 

 

A februári hideg hetekben is végigcsináltuk a heti programokat, volt hogy igazi extrém 

mínuszban, volt hogy hóesésben, vagy igazi hideg áztató esőben gyakorlatoztunk. Egyszer 

sajnos az is volt, hogy a hétvégi ellenfelünk nem jött el a várható mínuszok miatt és még érthető 

is volt. Játszottunk a II. kerületben (fűtött - alig fűtött) sátorban fedett körülmények között, kár 

hogy láthatatlan meccs volt (zárt kapu), pedig nagyon szép dolgokat lehetett látni.  

 

U7 – Lilik József – Somogyi Endre – Serli Sándor 

 

„A téli felkészülést 2021.01.12-én kezdtük el, heti kétszer szabadtéri edzésekkel, mivel a vírus 

miatt teremben nem lehettek edzések. Az idő kegyes volt hozzánk elviselhető volt, 1-2 edzést 

kellett kihagyni a kellemetlen mínuszok és az eső, szél miatt. A létszámra nem lehetett panasz, 

a szülők lelkesen hozták edzésekre a gyerekeket, akik nem törődtek az idővel és nagy kedvvel, 

örömmel edzettek.  

 

A kicsik Sanyibá és Endre vezénylésével szépen fejlődnek, főleg a játék és koordináció van 

előtérbe. A létszámuk is gyarapodik. Az U7-nél is a létszámra nem lehetett panasz. Az edzéseket 

technikai gyakorlatok, koordináció és 1:1 elleni játék jellemezte. Egy tornán is részt vettünk, ahol 

2 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség volt a mérlegünk. Hasznosak voltak ezek a mérkőzések, 

mert megtanulnak idegen játékosok ellen játszani. A jövőben több edzőmérkőzést próbálok 

szervezni.” 
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Felfüggesztették az OTP Bozsik-programokat és a Kölyökligát 

 

2021. március 1-én a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 

vezetőségének döntése értelmében, - figyelembe véve a 

Kormány koronavírus megfékezésére vonatkozó 

intézkedéseit és előírásait - a Bozsik Egyesületi programok 

rendezvényei, (tornák, fesztiválok) a 2021. évi tavaszi szezon 

eseményei határozatlan ideig felfüggesztésre kerülnek. 

 

Az MLSZ és a program vezetői figyelemmel kísérik a járványügyi helyezettel és népegészségügyi 

információkkal kapcsolatos híreket, és ezek ismeretében dönt a további Bozsik rendezvények 

megtarthatóságának engedélyezéséről. 

 

Ezt követte a Kölyökliga fordulóinak március 28-ig történő felfüggesztése.  

 

A többi MLSZ által rendezett bajnokságok folytatódnak, bár néhány 

mérkőzés már most halasztásra került. A mérkőzéseket továbbra is zárt kapuk mögött 

kénytelenek lejátszani a csapatok. 

 

 

 

 

 
 

 

 

III. kerületi TVE vízilabda szakosztály 

 

E.ON Női Országos Bajnokság I. osztály 

 

Lukács Dénes beszámolója: 

 

„Közel három hónap kihagyás után, február 13-án megkezdődtek az E.ON  Női OB I-es országos 

bajnokság tavaszi küzdelmei. Nem telt tétlenül az elmúlt időszak csapatunk számára sem, a 

lányok kemény alapozó edzéseket végeztek, néha megszakítva a monotonitást az Olimpiai 

Kupa, illetve az OB I/B bajnokság mérkőzéseivel. 
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Játékoskeretünk két új játékossal bővült, Vályi Fanny és Tóth Rebeka csatlakozott 

csapatunkhoz. Így tavasszal már nem kell létszámhiánnyal küzdenünk, reményeink szerint. 

 

     

 

Ősszel már megtapasztaltuk, hogy mekkora kihívás pszichésen és fizikálisan is a legjobb négy, 

nemzetközi tapasztalattal és válogatott játékosok sorával rendelkező csapatok ellen kezdeni a 

bajnokságot. Tisztában voltunk vele, hogy pontokban talán nem, de játékban és fejlődésben 

mérető lesz a munka amit elvégeztünk. Persze nehéz egy kicsit a fejeknek, hogy fogy az 

előnyünk, vagy éppen le is maradunk rivális csapatok mögött, de tisztában vagyunk vele, hogy 

nem kell a tabellát nézegetnünk folyamatosan, mert a pillanatnyi állás megtévesztő lehet. 

 

Ennek szellemében terveztem a felkészülésünket is, tapasztaltabb játékosaink később kezdték 

az érdemi munkát, tekintettel az extrém hosszú és kiszámíthatatlan szezonra. Június 2-án már 

edzettünk és valamikor májusban fejezzük be, ezt mindenképpen figyelembe kellett vennem. 

Persze a junior illetve ifi korúaknak ez kedvező, el tudtunk végezni olyan feladatokat, melyek 
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egy átlagos szezonba bele sem fértek volna. Ennek szellemében játszottunk januárban a 

felkészülési mérkőzéseken. 

 

A BVSC ellen le is zártuk a bajnokság azon szakaszát, amikor még nem a pontok megszerzése 

az elsődleges elvárás a csapattal szemben. Természetesen baj nem lett volna belőle, de a 

realitás idén még nem ezt mutatja. Márciustól egy teljesen új bajnokság kezdődik számunkra, 

csupa olyan mérkőzéssel, amikor egyértelműen nyerni szeretnénk. Nem lesz könnyű dolgunk 

senki ellen, hasonló szintű, de eltérő képességű csapatok versenyeznek a középmezőnyben. 

Minden pillanatot, edzést és mérkőzést áthat a vírus helyzet, könnyen lehet a végső 

helyezéseket is befolyásolja. Az ősszel két csapat (Honvéd és Tatabánya) már leszakadt, 

változatlanul a Szeged, Eger és Szentes csapataival fogunk a helyezéseken osztozni.  

Tatabánya elleni győzelemmel pedig bebiztosította a helyét a legjobb nyolc között 

csapatunk.” 

 

Az M4 élőben közvetíti a Szeged elleni fordulót – 2021.03.13. – szombat - 14:15 

 

Mérföldkő szakosztályunk életében, hogy I. osztályú női vízilabda csapatunk mérkőzését a 

Magyar Televízió élőben fogja közvetíteni. Igaz áldozatot is kellett érte hozni a hazai pályánk 

feladásával, a jobb közvetíthetőség miatt átköltözünk erre a találkozóra a BVSC uszodájába. 

Várjuk szurkolóinkat az M4 csatornán a Szeged elleni találkozónkon. A mérkőzés 2021. március 

13-án 14:15 órakor kerül megrendezésre. 

 

 

Vízilabda utánpótlás csapatok felkészülése 

 

Dr. Kézsmárki Éva (előkészítő korcsoport):  

 

„Jól kezdődött a január az előkészítő csoport számára, mivel a csoport nagy része a korlátozó 

intézkedések mellett is megmaradhatott és már az első edzésen részt vett. Az edzéslátogatási 

kedv nem lankadt februárban sem, 10-12 gyermekkel tudtunk dolgozni. 

  

A legkisebb korosztály az ahol nagyon intenzív a fejlődés, napról napra megfigyelhető az 

egymásra épülő edzések hatása. Többen nagyon sokat ügyesedtek, fejlődtek a téli 

időszakban. Sokan most szerzik meg a versenyengedélyt, és csak azt követően fognak tudni 

csatlakozni a csoporthoz, az előírásoknak megfelelően.  

 

Nem kedvezett az elmúlt időszak a fiatal és épülő szakosztályunknak, de a korlátozások ellenére 

is bővült a csoportunk létszáma. Örömteli, hogy már egészen az úszni épp csak megtanult 

gyerekekkel is tudunk foglalkozni, és egyre több korcsoportban fogunk versenyezni.” 

 

 

Illés Henrietta (lány ifi):  

 

„Úgy érzem jól indítottuk a 2021-es évet és nagyot léptünk előre. Egyenlőre kevés játékossal 

dolgozunk, mert nagyon fiatal a szakosztályunk, de örülök, hogy ketten is csatlakoztak hozzánk 

a téli szünetben. A bajnokság lebonyolítása lehetővé tette számunkra, hogy egy hosszabb 

alapozó időszakot beiktassunk, és magasabb szintről induljunk a tavaszi küzdelmekbe. 

Örömteli, hogy bár kevesen vagyunk, de Antal Natasa és Fodor Bea is meghívót kapott a 
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tehetséggondozó keret edzéseire. Dulić Maya és Tóth Deme Róza pedig már a felnőtt 

csapatunk oszlopos tagjai és természetesen a válogatott edzések állandó résztvevői.” 

 

 

Fekete Dávid (fiú 2006, 2008):  

 

„Január 4-én kezdtük meg az edzéseket a fiú csapatokkal. Majdnem teljes létszámmal 

megjelentek a srácok már az első edzéseken, néhány hiányzástól eltekintve, komoly 

elszántsággal álltak bele az alapozó munkába. Az iskolai felvételik idején voltak apróbb 

kihagyások, de ezekkel tudtunk tervezni. Egyesületünk és szakosztályunk kiáll a tanulás 

fontossága mellett, minden gyermeket ösztönzünk a magas szintű iskolai teljesítményre. 

 

A bajnokság mindkét korosztály számára február elején folytatódott. A 2008-as korcsoport 

magabiztos győzelemmel kezdte meg a rájátszást. A 2006-os gyerekek a Kaposvár 

legyőzésével meglepetést okoztak, hiszen az első fordulóban még riválisunk bizonyult jobbnak, 

jelentős gólkülönbséggel nagyarányú vereséget mértek ránk. Látszik a fejlődés a gyerekeknél, 

mind fizikálisan, mind technikailag. Ezt igazolja a mérkőzéseken mutatott játékuk, mely mára 

sokkal összeszedettebb és átgondoltabb, mint korábban volt. A bajnokság nagy része még 

hátravan, dolgozunk tovább és reméljük, hogy hasonló jó sikereket fogunk elérni.” 

 

 

 
 

 

III. kerületi TVE atlétika szakosztály 

 

Atlétika szakosztályunk idei téli felkészülés rendkívül rendhagyóra sikerült, hiszen a járványügyi 

intézkedések következtében nem volt lehetősége sportolóinknak fedett körülmények között 

edzeni.   

 

 

Jacsó András – atlétika utánpótlásedző U13 

 

„Az elmúlt két hónap az U14-es csoportok számára meglehetősen eseménytelenül telt. Az 

ilyenkor esedékes, minden évben visszatérően megtartott versenyeik vagy elmaradtak, vagy 

csak az azt rendező klub atlétái indulhattak, ezért a felkészülés is általános képességfejlesztő 

jelleggel folyt, minimális specializált munkával.  

 

A fókusz leginkább a mozgáskoordináció, illetve az kondicionális képességek fejlesztésére 

helyeződött, viszont ha az időjárás engedte, akkor egy-két alkalommal távolt ugrani, illetve 

gátazni is tudtunk. Február vége felé pedig a jobb idő beköszöntével az első magasugró és 

dobó edzések is megvoltak. Reményeim szerint május elejére, mikor az első újonc regionális 
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bajnokság megrendezésre kerül, már mindenkit a képességei szerinti legmegfelelőbb 

ügyességi számban sikerül felkészítenem.” 

 

 

Milassin Ákos – atlétika utánpótlásedző rúdugrás 

 

„A pandémia jelenléte és az egyesületi adottságok miatt az év eleji felkészülésünk közel sem 

tekinthető produktívnak és ideálisnak. Az atlétikai versenyek speciális lebonyolítási rendszere 

miatt, miszerint a téli fedettpályás szezon az év elejére nagyrészt februárra esik, nagyon fontos 

lett volna, hogy tudjunk technikai edzéseket végezni. Azonban az egyesületben nincs fedett 

lehetőségünk technikai gyakorlásra a BOK csarnokba pedig a jogszabályi létszám betelte 

miatt, már nem volt alkalmunk edzéseket végezni. Így az elmúlt időben a szerdai konditermi 

edzést kivéve, teljes egészében kültéri edzéseket folytatunk, többször mínusz fokokban. Így nem 

elvárható, hogy minőségi edzéseket tudjunk folytatni. 

 

Az elmúlt közel négy hónap így nagyjából az alapozásról szólt, annak ellenére, hogy az U16-os 

korosztályos országos bajnokságon természetesen részt vettünk, amit február 5-6-án rendeztek. 

Ez jó alkalom volt a lányoknak, hogy a téli idényben is versenykörülmények között 

megmérettessenek és színesítsék az amúgy kicsit szürke időszakot. 

 

A minőségi felkészülés és a korcsoport sajátossága miatt, miszerint a lányaink ebben az évben 

az egy évvel idősebbekkel versenyeznek, sikeres OB-t zártunk. Egy hetedik és két nyolcadik 

helyezést szereztünk. 

 

Remélhetőleg minél hamarabb beköszönt a tavasz és a nyári versenyszezonra már teljes értékű 

felkészülést tudunk végezni.” 

 

 

Jámbor József – atlétika utánpótlásedző magasugrás, távolugrás 

 

„A zord körülmények ellenére tanítványaim dicséretesen állták a sarat, a nagy hidegben is 

kitartottak, jöttek edzeni még -6°C-ban is. A Covid miatt egyes szülők nem engedték a 

gyermeküket, de ilyen kevés volt. A BOK csarnokot sajnos nem tudtuk használni, a járvány miatt 

limitálták a kiadott bérletek számát. Mi már nem kaptunk. Külön ki szeretném emelni Szilágyi 

Liliánát, aki indult az Országos Serdülő Bajnokságon magasugrásban 8. lett 147 cm, 

távolugrásban szintén 8. lett 505 cm-rel. Liliben sokkal több van, zömében egy évvel idősebbek 

végeztek előtte, ő még csak 14 éves. Mivel a csarnokhiány miatt nulla technikai edzést tudtunk 

tartani, ezért „csak” ennyit ugrott. 

 

Szerencsére jön a jó idő, most már el tudtuk kezdeni a technika csiszolását, már most 

nagyobbakat ugrik, mint az OB-n. Ez mindenképpen bíztató a nyárra nézve. Hajrá TVE!” 

 

 

Folyamatosan várjuk a sportolni vágyó gyermekeket mindhárom szakosztályunkba! 

 

Hajrá Kerület! 

 

Bajnokok legyetek, mert ma egész Óbuda itt van veletek! 
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Támogatók nélkül nem menne – Köszönjük a támogatást! 

 

 

Sportfelszerelések beszállítói 

 

 

 

  

 

Social Media – Csatlakozzon a közösséghez! 

 

 
 

(Katt az ikonra! ) 
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