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Bemutatkozik a labdarúgó U7, U9, U11: 

2014 tavaszán jött az ötlet, hogy össze kellene fogni a helyi gyerekeket az 

óvoda és az iskolában a sport terén. 

A klubnál korábban is volt már U7, U9, U11-es korosztály, akik a Bozsik-

program keretén belül mérettettek meg különböző tornákon. 

Sajnos az akkori létszám kevés volt, és ezen szerettünk változtatni. 

Hegedűs Sándorral, Fekete Attilával, és Illés Lászlóval gőzerővel 

nekikezdtünk a toborzásnak. 

Felkerestük az óvodát és az iskolát, akik nagy örömmel fogadtak minket és 

legalább annyira lelkesen álltak a dolgokhoz.  

Meg kell mondanunk, hogy nagyon szép létszám alakult ki mind a két 

intézményből, akik vevők voltak elképzeléseinkre. 

Óvodában 13 fő (fiú, lányok), iskolában 23 fő (fiúk, lányok). A két intézményt 

beléptettük a Bozsik Intézményi Programba, így több játéklehetőséghez jutnak 

a gyerekek. 

Ősszel minden tornán részt vettünk a három korosztállyal, ezeken sok jó és 

szép élménnyel lettünk gazdagabbak. 

Az edzéseken is mindig szép létszámban voltak a lurkók, aminek nagyon 

örülünk és látszik itt-ott a fejlődés.  

Egy hangulatos kis tornával, majd mini évzáróval fejeztük be az őszi szezont. 

Év elején jött az ötlet a szülőktől, hogy csináljunk egy focifarsangot. 

Január 31-én, szombaton sikerült megrendezni ezt a tornát az U7 és U9-es 

korosztálynak. Külön köszönet jár Dudásné Mátay Ágnesnek! 

Szép sikereket ért el minden csapatunk, és nagyon büszkék lehetünk rájuk. 

Februárban érkezik egy új edző Hajnal Árpád személyében. 

Ő fogja segíteni a munkánkat, és ezúton szeretnénk sok sikert kívánni neki.  

Február 22-én vasárnap U11-es tornát rendezünk és bízunk benne, hogy ugyan 

olyan jól sikerül ez is.  

Tavasszal, és egész évben szeretnénk megtartani ezt a lendületet és persze 

minél több tornán részt venni. Ezen korosztályoknál a legfontosabb a játék, a 

játék öröme. Tudjuk, hosszú az út, de cél nélkül nem lehet semmit elérni!  

Szeretnénk ezúton is megköszönni az eddigi munkáját Mindenkinek, külön 

az óvoda és iskola munkatársainak, a szülőknek, az elnökségnek, és a 

polgármesteri hivatalnak! 

Szalai Attila 
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Tenisz szakosztály: 
2014-ben 16 fős taglétszámmal rendelkeztünk. A megyei CSB-ben a felnőtt 

bajnokságban harmadik helyezést értünk el, az öregfiúk bajnokságban negyedik helyen 

végeztünk. A tízcsapatos városi bajnokságban a nyolcadik hely is jó eredménynek 

számít, hisz a legkorosabb csapatdíjat érdemeltük ki. Az „Old Boys” megyei 

rendezvényen Stingl Gellért harmadik, Kara Ernő második helye az egyéniben 

dicséretes, a Csapó-Kara páros pedig bronzéremmel dicsekedhetett. Edzéseink 

rendszeresek, csütörtök este és vasárnap délelőtt. A terem adta lehetőséget maximálisan 

kihasználja a szakosztály. A salakos pályát minden év tavaszán – társadalmi munkában 

– felújítjuk, folyamatosan karbantartjuk. Bajnoki mérkőzéseink kedden, szerdán és 

csütörtökön zajlanak.  

A salakos pálya elkészültével várjuk a fiatalok jelentkezését, ismerkedjenek meg a tenisz 

alapelemeivel, szépségével, ütőt és labdákat tudunk biztosítani számukra. Jelenlegi 

taglétszámunk 21 fő. 

A tenisz szakosztály vezetője:                               Kara Ernő 06/70 -778 - 2867  

 

Labdarúgó szakosztály: 

 
Néhány mondatban a felnőtt, és tartalék labdarúgó csapatainkról. Az őszi szezon 

felemásra sikeredett mindkét gárdánk számára. Meglepő vereségekkel, és 

sikerekkel tarkítva. Felnőtt csapatunk a 4. helyről várja a tavaszt 7 pont 

lemaradással a listavezető Vértestolna mögött, míg tartalék együttesünk a 3. helyről 

folytatja 8 pont hátrányból. Közösségünk kiváló, már-már családias, és ez az erő 

éremig repíthet minket. Távozókról nem tudok beszámolni, ellenben többen is 

érkeztek klubunkhoz. Többségében fiatal, tehetséges játékosok. A felkészülést 

február 10.-én kezdtük, sorra jönnek az edzések, edzőmérkőzések. Február 28.-án 

megrendezzük az idei Farsang Kupa teremfoci tornát, majd másnap közös 

disznóvágáson veszünk részt, melyből fedezzük a hazai mérkőzések utáni 

vacsorákat. 

Tavaszi első bajnokik: március 22. 14:30 ASC – Vértestolna rangadó a javából. 

Rögtön csökkenthetjük hátrányunkat az éllovassal szemben. 

A második csapat pedig március 29.-én Esztergomba látogat a Hajdu Antal 

csapatához. Továbbra is számítunk Mindannyiótok odaadó segítségére, 

támogatására, játékára, hozzáállására és szurkolására! Együtt minden sikerülhet! 

Hajrá ASC! 

Stevlik Patrik 

 

 


