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Kedves Szülők!  

Tisztelt Sportbarátaink! 

 

Néhány hónappal ezelőtt bemutatkozott az Egyesület új vezetése, ismertettük a terveinket, 

vágyainkat, gondolatainkat. A munkához kértük a bizalmukat, támogatásukat, türelmüket. 
 

Elérkezett az idő arra, hogy összegezzük az eddig történteket, megnézzük, hogy melyek azok 

a területek, amelyek megvalósulás közeli állapotba kerültek és hol vannak olyan sürgős 

teendőink, amelyek segíthetik Egyesületünk fejlődését.  
 

Örömmel mondom el, hogy egyesületünk benyújtotta pályázatait az infrastruktúra 

fejlesztések megvalósítására és információink szerint néhány héten belül megszülethetnek 

azok a pozitív döntések,  amely alapján egy lényegesen javuló körülményeket biztosíthatunk 

sportolóink részére. 

A fejlesztések keretében 5 különböző méretű új pálya - közel 5000m2  műfüves felület - és 

egy tanuszoda kerül megépítésre. Felújításra kerülhet a székház, a nézőtér és megújulhatnak 

a füves pályák is. 
 

A szakmai munka is átszervezésre került.  

A labdarúgó szakosztály munkáját Tóth András szakmai igazgató, volt válogatott labdarúgó,  

„A” licences edző fogja össze. Személye garancia a magas színvonalú szakmai munka  

elvégzésére.  
 

Terveink szerint a felnőtt csapat mellett egy Pro Licence-el rendelkező edző fog dolgozni aki 

hamarosan bemutatásra kerül. Az első csapat keretét a sajátnevelésű játékosok mellett, 

fiatal tehetséges játékosokkal egészítettük ki, akiket a Vasas U20-as csapatától igazoltunk le. 
 

Az utánpótlás csapataink mellet  „A” és „B” licencel rendelkező szakemberek dolgoznak. 

A speciális feladatok elvégzésére is igyekeztünk a legjobb szakembereket megnyerni, így a 

jövőben Vezér Ádám végzi a kapusok felkészítését, illetve Klink Zoltán felel az erőnléti 

edzések megtartásáért. 
 

A szakmai színvonal további emelésének érdekében egyesületünk – Magyarországon 

egyedüliként – együttműködési megállapodást köthet egy Premier League-ban szereplő 

csapattal a Southampton FC-vel és annak Akadémiájával.  

Az Egyesületünk vezetői nemrégiben látogatást tettek a Southampton csapatánál. A 

megbeszélések eredményének köszönhetően az angol klub segítséget nyújt az edzőink 
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továbbképzésében, az akadémiai képzési rendszerük tapasztalatainak átadásában. 

Legtehetségesebb fiataljaink, pedig lehetőséget kaphatnak, hogy a Southampton Akadémián 

töltsenek el pár napot. 

 

Egyesületünk segíteni kívánja sportolóit a tanulás és a sport összehangolásában. 

Szeptembertől  a székházban  heti két alkalommal 4x 45 perc időtartamban ingyenes angol 

nyelvoktatást szervezünk önkéntes alapon. 

Reményeink szerint ez a lehetőség megkönnyíti játékosainknak az iskolai feladatokra való 

felkészülését és a mindennapi életben szükséges kommunikáció fejlődését. 
 

Kiemelten fontosnak tartjuk sportolóink egészségét!  

Szeretnénk, hogy egyesületünk tagjai a legmagasabb szintű orvosi ellátásban részesüljenek 

ezért „VIP” megállapodást kötöttünk az Uzsoki utcai kórházzal,  amely  2011 tavaszán „Kiváló 

Gyógyászati Központ” elismerésben részesült a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől. Az 

ajánlással azon orvosi intézményeket díjazza a FIFA, amelyek világszerte a legmagasabb 

színvonalú egészségügyi ellátást biztosítják a labdarúgók számára.  A megállapodás 

keretében szükség esetén az egyesület sportolóit soron kívül látják el a kórházban. 
 

A pályán dr. Csóli Balázs csapatorvos heti egy alkalommal tart ügyeletet, tájékoztatja a 

sportolókat a szükséges kezelési módszerekről, a rehabilitációs feladatokról. 

A  kisebb sérülések kezelésben és a rehabilitáció szakszerű támogatásának érdekében a hét 

minden napján Berta Ferenc masszőr – fizikoterapeuta  a legmodernebb eszközökkel segíti a 

gyors és teljes  rehabilitációt. 
 

Úgy gondolom, hogy az Egyesület vezetése és dolgozói nagyon sokat tettek azért, hogy 

Egyesületünket a fejlődés útjára állítsák, így sportolóink magasabb színvonalon, jobb 

körülmények között dolgozzanak és sikeres szereplésükhöz további segítséget kaphassanak.   
 

Szeretném megköszönni mindenkinek az elkötelezett munkát!  

 

Hajrá Kerület!!! 

 

       
         Csákvári László  

               elnök   
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