
 Art-Corner 
Szabadidő, Sport és Kulturális 

 Egyesület 

 

 Art-Corner Zrínyi  

 Amatőr NAGYPÁLYÁS 

 LABDARUGÓ 

 CSAPAT 

 ( P-0810.art ) 

 Budapest, VII. ker. 

 

 1 0 7 6 Százház u. 9 - 23. 

 

( Részletes beszámoló az Art-Corner Sz.S.K.E, azon belül is, főleg az Art-Corner Zrínyi, 

vagy másképpen A.C. Zrínyi fantázianevű amatőr labdarúgó csapat 2009. évi 

tevékenységéről. ) 

 

 

I. BEVEZETŐ ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS 

 
Egyesületünk életében a 2009-es év, ismét az abszolút és teljes ellentmondások alapján 

alakult, azonban ellentétben a 2008-as évvel, amikor a tavasz volt sikeres, és az ősz volt 

szörnyű, most ez a tendencia megfordult (szerencsére !), a silány tavaszt, sikeresebb ősz 

követte, és a 2009. II. félév igen szépre, sőt talán eddigi életünkben az egyik legsikeresebbre 

sikerült. 

 

2009. tavaszi életünk kapaszkodással, és az eddigi eredményeink, pozícióink megtartásáért 

való küzdelemben telt el. Örömmel jelenthetjük ki, hogy tavasszal sikerült elkerülni azt, hogy 

bármit elveszítsünk, a több mint négy éve megkezdett fejlesztésekből, a profilbővítéseinket 

megőrizhettük, abból nem veszítettünk el semmit. 

 

Ezzel szemben, 2009. ősze, hirtelen olyan sikereket, hozott számunkra, amelyeket (ld. a fent 

említett előzményeket !), előre nem láthattunk, és amelyre legszebb álmainkban sem 

gondolhattunk. 

 

Ősszel, nagypályás tevékenységünket újra bővíthettük, és ismét megkezdhettük serdülő 

csapatunk/sőt, csapataink ( ! ) újra alakítását, és nagypályás labdarúgó utánpótlás-nevelő 

projektünk újraépítését. 

 

Jelenlegi szervezeti állandóságunk nagyjából (a nagypályás csapataink tekintetében), kétévi 

szünet után, reményeink szerint, 2009. őszén újra visszaállhatott a (2008. nyaráig) régebben 

kialakított szerkezetbe, és minden okunk meg van arra, hogy bizakodhatunk a további 

fejlődésben.  

 

A Art-Corner Sz.S.K.E. Labdarúgó Szakosztályaként működő Art-Corner Zrínyi, 

napjainkban, továbbra is Budapest harmadik-negyedik legnagyobb futballal foglalkozó amatőr 

formációja, jelenleg 2 felnőtt, valamint 9 utánpótlás csapattal, valamint összesen, továbbra is 

közel/nagyjából 200 felnőtt, serdülő, és gyermek-játékossal.  
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Az. Art-Corner Zrínyi edzések egyrészt, decentralizáltan, 3 óvodában, 3 iskolában, másrészt, 

persze a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (továbbiakban ZMNE) területén belül található 

füves labdarúgó pályán, egymással párhuzamosan zajlanak. Soraink leírásának pillanatában, 

az Art-Corner Zrínyi keretein belül, a szakmai munkában 10 edző vesz részt, (ez a 2009. ősz végi 

állapot). 

 

Szerencsére, a 2008. nyara - és 2009. ősze között meglévő és fennálló problémáink 

kifejezetten, a Nemzetvédelmi Egyetem füves labdarúgó pályájához szorosan kötődő 

nagypályás szakágunkra vonatkoztak, szorítkoztak csupán. Így 2009-ben, már itt is (tehát a 

nagypályás utánpótlás nevelése terén is), tovább folytathattuk, a tudatos utánpótlás-nevelő 

programunkat, miközben a decentralizáltan, – az általunk beszervezett –, óvodákban és 

iskolákban meglévő utánpótlásbázisaink tevékenysége zavartalanul folyhatott tovább, és 

ezeknek az utánpótlásbázisainknak a fejlődését semmi nem zavarta. 

 

2009-ben is, tovább folytattuk, kiterjedt pályázói tevékenységünket is, és ebben az évben is 

sikeresen biztosítottuk, a nyugodt szakmai munkához támaszt jelentő anyagi alapokat.  

 

Ebben törés, bicsaklás sem 2008. őszén, sem 2009-ben nem történt. 

 

Meg kell említenünk és szükséges írásban is rögzítenünk, hogy nagypályás utánpótlás 

nevelésünk esetében szerencsére valóban (mint ahogy ezt, az előző 2008. évi 

beszámolónkban már előre vetítettük), csupán átmeneti problémáról volt szó. A 2008-

őszén jelentkező gondjainkat – egy távlatában (és ez 2009-ben, „hála az égnek”, ténylegesen 

igazolódott) –, kedvező körülmény okozta. Ugyan is, a nekünk otthont adó, és nagypályás 

munkánkat lehetővé tévő Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE), a sport célokra 

rendelkezésre álló teljes infrastruktúráját egy ütemben-, egymással együtt-, egy időben-, 

koncentráltan-, és a lehető legteljesebb mértékben átépítette. Igen komoly (milliárdos) 

beruházást bonyolítottak le, nagyjából félév-, nyolc hónap alatt. Az általunk is 

rendszeresen használt Takács Kátoly játékcsarnok-, valamint a II-es-, és III-as sz. tornatermek, 

a konditerem-, valamint a hozzájuk (és a füves labdarúgó pályához) szorosan kapcsolódó, azokat 

kiszolgáló infrastruktúra-, WC-ék, öltözők, stb. teljes tatarozásra kerültek 2008. őszén-telén. 

Kicserélték és átépítették az épületek tetőszerkezetét-, a tégláig leverték a vakolatot-, új 

helyiségeket alakítottak ki (főleg a nagyon hiányos öltözőhálózatot bővítették jelentősen), építettek 

át, továbbá teljes villanyhálózat-, vízvezeték hálózat-, valamint csatornarendszer-, és fűtési 

rendszer cserét is végre hajtottak. Kicseréltek és megújítottak tehát szinte mindent. Nos, ez 

nyilvánvalóan (az építési területen) sport-tevékenységünk teljes szüneteltetését igényelte. Az 

építési területeket körbekerítették, oda belépni is tilos, és lehetetlen volt. 

 

E problémák miatt tehát, kénytelenek voltunk nagypályás utánpótlás-nevelési (elsősorban a 

serdülőkre vonatkozó) tevékenységünket-, konkrétan a serdülő csapatunkat 2008. őszétől - 2009. 

nyaráig átmenetileg megszüntetni, és szüneteltetni.  

 

Részünkre – főleg a szülők miatt –, nem lehetett volna elmagyarázni (…meg sem próbáltuk, ez 

olyan reménytelen és nevetséges cselekedet lett volna), hogy nincs víz-, nincs WC-, az utcai 

ruhájukat a gyerekek, „tegyék le a földre”, öltözzenek a szabadban, esőben-, sárban-, és 

hidegben is, megmosakodni nem tudnak, és edzés után menjenek haza izzadtan, piszkosan. 

Ezt, kisebb (12 – 13 éves) gyerekekkel nem lehetett megtenni ! Még a 17 – 19 éves Ifikkel, 
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juniorokkal is  – akik pedig már évek óta nálunk edzenek –, csak igen nehezen lehetett ezt a 

helyzetet „megetetni”, megértetni.  

 

Sajnos emiatt veszni kellett hagynunk, a 94-es, 95-ös és 96-os születésű gyermekeket 

foglalkoztató, U-15-ös csapatunkat, és mint a tavalyi beszámolónkban azt részletesebben már 

kifejtettük, az így tőlünk kieső gyermekek részére, társcsapatainknál kerestünk elhelyezési 

lehetőséget, így a BKV Előre, a KISE, és a MAC Népstadion csapataihoz igazoltuk, 

irányítottuk át Őket, és ezek a társcsapatok fogadták be megszűnő serdülő-csapatunk 

játékosait. 

 

Most már múlt időben jelenthetjük ki, (és most már ez abszolút mértékben világos), hogy csupán 

egyéves átmeneti problémáról volt szó, és az átépített, (kimondható már, hogy gyönyörű, és 

Magyarországon, Budapesten is kiemelkedően korszerű) létesítmények állnak ismét a 

rendelkezésünkre. Igen szerencsések vagyunk, hogy játékosállományunk magja teljes 

mértékben megmaradt, és 2009-ben, szinte minden játékosunk túl tudta tenni magát átmeneti 

nyomorúságos állapotainkon. …No persze, a sajnos véglegesen elveszített serdülő 

játékosainkon kívül. 
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A felnőtt csapatok 

 
Felnőtt első csapat. 

 

Beszámolónknak ezt a fejezetét minden évben általában némi visszatekintéssel kezdjük, így 

ennek most is itt van a helye. 

 

Nos, a száraz statisztikai adatok szerint, ez a csapatunk az elmúlt nyolc évben, kétszer 

aranyérmesként bajnok lett, és feljutott magasabb osztályba, kétszer szerzett ezüstérmet 

bajnokságában, egyszer a 4. majd, 7. és egyszer (éppen tavaly !), a 11. lett,  magasabb 

osztályban. És csupán egyetlen esetben ( ! ) esett ki bajnoki osztályából.  

 

…És ezt a baleseményt is ugye (ld. az előző évek beszámolóiban részletesebben is !), külön 

megköszönhetjük akkori „felejthetetlen barátainknak”-, akkori edzőnknek Dr. Nagy 

Pálnak-, és ugyan csak akkori intézőnknek, Pördi úrnak is (aki – csak gyorsan említsük meg, 

mint sporttörténeti tényt – …szóval, aki, saját elkövetett adminisztratív hibája miatt, – tudva és 

ismerve azt, annak részleteit –, feljelentett minket és levonatott tőlünk 11 büntetőpontot). 

 

Nos, 8 év alatt, ez olyan sikersorozat, ami párját ritkítja. Összesített eredményeiben tehát, a 

Budapesti Labdarúgó Szövetség egyik legsikeresebb csapata vagyunk. Hasonló sikereket nem 

nagyon tud felmutatni talán senki sem rajtunk kívül (8 év alatt összességében, a BLSZ-ben, szinte 

egyetlen csapat sem), ezt büszkén kell megjegyezzük ! 

 

És 2009. őszén, még ezeket a sikereket is „megfejelhettük”, – hiszen bár, a ZMNE 

sportinfrastruktúrájának átépítése felnőtt csapatainkat is alaposan kiverte-, kibillentette a 

megszokott nyugodt életükből, ennek ellenére –, 2009. őszének kiváló teljesítménye után, 

első-csapatunk, jelenleg a magasabb osztályú bajnokságot (a BLSZ II-es bajnokságot !!!) 6 

ponttal vezeti, és minden esélye meg van arra, hogy feljusson még magasabbra, a BLSZ I/B 

osztályba. 

 

Említeni kell, mert fontos és egyáltalán nem marginális kérdés az Egyesület életében „az 

edzőkérdés”. 

 

A 2009. évet, és felkészülést Ferenczi Attilával, UEFA „A” licences edzővel kezdtük meg, aki 

Magyarország egyik legfelkészültebb elméleti labdarúgó szakembere, és akinek 

publikációi és szerzőként jegyzett szakmai produktuma (8 különböző labdarúgással foglalkozó 

szakkönyv megjelentetése), már nem csak az országon belül kiemelkedő, hanem nemzetközi 

szinten is magasan jegyzett teljesítmény. 

 

Ennél a témánál fontos körülmény még, hogy a csapat menedzselését, olyan mértékben 

sikerült a legutóbbi években kiemelkedő színvonalra emelni és irányítani, minek 

következtében olyan szintű felkészülési lehetőségek álltak a rendelkezésünkre már 2009. 

elején is, – az alapozás megkezdésének idejére is –, amely egy közepes NB2-es csapatnak is 

büszkeségére szolgálna. 

 

Nem tanulságnélküli papírra vetni ennek elemeit (különös tekintettel, hogy ezek a lehetőségek a 

2010. év eleji alapozásnál is, ismételten a rendelkezésünkre álnak és nem változtak): 
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 Hétfőn: este 20,00 órától UTE műfüves pálya. 

 

 Csütörtökön: 18,30-tól, BKV műfüves pálya. 

 

 Pénteken: este 20,00 órától, egy időben, és egyszerre, ZMNE II-es, és III-as sz. 

tornaterem (is !), valamint, a ZMNE igen jól felszerelt kondicionáló terme szintén. 

 

Nos, az első-csapat és annak kényeskedő, kiöregedő, 100 és 1000 különböző dologgal terhelt, 

szétszórt figyelmű játékosállománya, ezt nem akceptálta. Ferenczi Attilának pedig nem volt 

ereje arra, hogy kidobjon a csapatból néhány primadonnát, akiknek már semmi sem 

volt megfelelő és jó. Továbbá, nem vette igénybe és nem élvezte (…lehet, hogy nem ismerte fel) 

azt, hogy az Egyesület vezetése teljes mértékben támogatja Őt, és teljes vállszélességgel a háta 

mögött állt. …Pedig többször is mondtuk neki, …bíztattuk, …de nem hitte el. 

 

Határozottan fegyelmezhetett volna !!! 

 

Nem látta át a lehetőségeit, és nem támaszkodott arra sem, hogy a rendelkezésére álló (és már 

egy éve felnőtt BLSZ IV-es meccseken pallérozódó) Ifi-csapatból is fel lehetett volna tölteni az első-

csapat keretét. Némi malíciával kijelenthetjük, hogy azt a siralmas eredményt, amit végül is ez 

az első-csapat 2009. tavaszán elért, produkált, azt az Ifikkel is el lehetett volna érni, az biztos.  

 

Több ízben is előállt az a faramuci helyzet, hogy Ferenczi Attila edzésein, 3 – 4 első-csapat 

keretéhez tartozó játékos mellett, 12 – 15 fő, Ifi-csapat keretéhez tartozó játékos jelent meg és 

vett részt.  

 

Ez Attilának egyáltalán nem tetszett, és április végén lemondott, mondván „nem adja nevét” 

ehhez a nyüglődéshez, és ahhoz, ami ezután, a 0 felkészülés után következik majd. 

Nyilvánvalóan nem akart kiesni ezzel a csapattal a BLSZ II-ből. 

 

Kis részben és némileg igaza is volt ebben, …meg nem is, …de főleg talán, nem. 

Határozottan meg kellett volna tisztítania a csapatot az oda nem illő és a munkát szabotáló 

alakoktól, azonban neki ehhez nem volt sem elegendő pedagógiai érzéke (??? ...ezen lehetne 

vitatkozni), de elszántsága, és erélye sem (ezen viszont nem !). 

 

No, egyáltalán nem volt meglepő ezek után, hogy a csapat éppen-hogy ( ! ), csak az utolsó 

fordulóban tudta biztosítani a további BLSZ II-es tagságát, és majdnem kiesett ebből az 

osztályból. Csak egy hajszálon, és lehet „Fortuna asszonyon” múlt az egész. 

 

Eljött a bajnokság vége, a nyár eleje, és az új edző keresésének, megtalálásának ideje, no meg 

a rendcsinálás ideje is egyben.  

 

Ütött az igazság pillanata. 

 

Az Egyesület vezetése új (ismert, kiváló eredményekkel rendelkező, és híresen-, közismerten-, sőt 

különösen is / ! / keménykezű ember hírében álló) edzőt keresett és talált. 

 

Továbbá, még mielőtt az új edző munkába állt volna, még az előtt – határozottan –, több 

embert eltávolított az első-csapat közeléből. Közülük voltak olyanok, akiket egyenesen 
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elküldtünk az egyesületből, és volt akiket átirányítottunk a tartalék-csapatba (…számukra 

világosan megmondva, hogy a jövőben nem fognak az első-csapathoz tartozni). Valamint a teljes 

játékos állomány előtt világosan és érthetően kifejtettük, hogy csak olyan játékosokra van a 

jövőben szükségünk, akik rendszeresen edzésre járnak, a tagdíjat is rendszeresen fizetik, és 

akik komolyan veszik a focit és a csapatot. Kifejtettük mindenki előtt, hogy nagyon 

keménykezű edzőt hozunk a csapathoz és egyszer és mindenkorra véget vetünk az első-csapat 

és különböző a felnőtt-csapathoz és annak klikkjeihez köthető „intézményesített” 

linkségeknek. Nem fog működni tovább az, hogy amennyiben az edző bármit (és bárkit) 

fegyelmezni óhajt, akkor az edzőt már a következő edzésen jól megbüntetik azzal, hogy 

csak 4-en mennek edzésre. Világosan és előre kifejtettük, hogy akinek ez nem teszik, annak 

fel is út, le is út, mehet ahová akar ! 

 

Ebben a kérésben nincsen/nem volt tovább ! Itt megálltunk, …vége volt !!! 

 

Megtisztítottuk az utat az új edző előtt és lehetőséget adtunk számára ahhoz, hogy teljesen új 

szemléletet (a saját maga által hozott szemléletet) építhessen ki.  

 

Nem terheltük meg Őt már előzetesen, a jó előre „genetikailag bekódolt” és látható, várható 

konfliktusokkal. …Sem a szakmai munkáját, …sem a csapat-pedagógia tevékenységét. Volt is 

ebből sértődés, mondván, miért nem bízzuk a régi játékosállomány megrostálását az új edzőre, 

és miért nem biztosítunk az új edzőnél mindenki számára új, és tiszta lapot ? 

 

NEM BÍZTUK… ! És nem biztosítottunk… !  

 

…Mert nagyon jól tudtuk előre, hogy mi fog történni. Nem szabad elfelejteni (ld.: az előző évek 

beszámolóiban !), hogy ez a csapat 8 év alatt 10 edzőt fogyasztott már el. ÉS KIMONDTUK, 

KIMONDHATTUK – végre –, hogy ÁLLJON MÁR MEG A MENET ! 

 
Csak igen mellékesen kell megjegyeznünk, – de fontos, nagyon tanulságos, és ezért ebbe 

az anyagba éppen ezért kell beépítenünk –, az egyik társ Egyesület történetét. 

Konkrétan, a Budapesti MÁV Előre SK esetét. 

 

Ahol is, a saját pályával-, komoly sportfelszerelés vagyonnal-, (sajnos évekkel ez előtt 

abbahagyott) régebben sikeresen végzett, és komoly utánpótlás-nevelési tevékenységgel-, 

évtizedek alatt megalapozott hírnévvel-, és közel 50 éves működéssel a háta mögött, 

2009-ben megszűnt az egész Egyesület. A történéseket nem részleteznénk, de az 

események lényege, belső tartalma az volt, hogy az erélytelen egyesületi vezetés, nem 

szabott időben gátat a leöregedő játékos állomány uralmának, hatalmának, 

riszálásainak. …Ahonnan a fiatalabb és újonnan oda igazoló játékosokat rendre 

kimarták, elüldözték, ahol a játékosállomány szinte testületileg nem volt már hajlandó 

sem alapozásra, sem edzőmeccsek játszására, sem felkészülésre még a legcsekélyebb 

szinten sem. Sztáralürjeikkel, valamint különböző nevetséges követeléseikkel megállás 

nélkül, folyamatosan bombázták, és presszionálták az egyre gyengülő vezetőséget, 

miközben, mérkőzéseiknek már a 90 %-ékát elvesztették szinte minden ellenféllel 

szemben. A lejátszandó bajnoki mérkőzéseiken hol létszámhiányosan, 9-en - 10-en, hol 

meg 20-an jelentek meg, teljesen tervezhetetlenül. Nem csoda, hogy a csapat vezetősége 

ezután nem bírta már tovább, hiszen nagyjából már semmilyen eszközzel nem 

rendelkeztek ezekkel a jelenségekkel szemben, és végül is bedobták a törölközőt. 
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Nos, 2009. tavaszán, mi is igen jó úton haladtunk ezen a dicsőséges úton. Hát ennek 

vetettünk egy csapásra véget 2009. nyarán. 

 

Nem tehettük meg az új edzővel, nem szabadíthattuk rá a régi játékosállomány abszolút 

rossz szemléletű-, negatív hangulatot keltő-, munkát végezni, dolgozni már nem akaró (vagy 

nem tudó), primadonnáit, akár milyen régebbi érdemekkel rendelkeztek ennél a csapatnál. 

Volt-, …jó volt-, …elmúlt. 
 

Nos, mind az új edző személyének kiválasztásában, mind a játékosállomány előzetes 

megtisztításában, és a negatív hangulatfelelősök előzetes eltávolításával is, igen nagy 

szerencsénk volt, és mind a két tényezővel sikerült markáns eredményeket elérnünk. 

 

Egyrészt Takács Jenő, az új edző személyében nem csak tapasztalt, eredményes edzőt, hanem 

kifejezetten tehetséges, produkálni, bizonyítani akaró, igen törekvő és sikeres embert is 

sikerült a csapathoz csábítani, hozni. 

 

Szinte pillanatok alatt megváltozott a hangulat, a csapat körül. Az új edző több lépésében 

érzékelhették a játékosok, hogy a „MESTER-t” egyáltalán nem érdekli más, csak a sikeres 

szereplés, az eredmény, és az ezért megtenni kívánt munka. Mérlegelés, és tétovázás nélkül, 

laza mozdulattal vágta ki a csapatból a linkebb hozzáállást tanúsító játékosokat (…még a csapat 

egyik legfelkészültebb és legjobb játékosát is), és tette le Őket a tartalékcsapathoz. Az edzésről 

indoklás nélkül hiányzó játékosoknak rendszeresen utána telefonált, és kérdőre vonta Őket. 

Valamint a betegséget jelentő (…néha szimuláns ???) játékosoktól, orvosi papírt követelt. A 

sérülteket az edzésekre lerendelte, és nem hagyta Őket hetekre eltűnni.  

 

És emellett elkezdett keményen dolgozni. 

 

Megtiltotta továbbá a játékosok számára például azt, hogy a mérkőzések közben a 

játékvezetővel és az ellenféllel vitatkozzanak, foglalkozzanak. Csak a játékra koncentrálhattak 

ezután, más egyéb körülményekre nem. 

 

Stb. stb. …. 

 

És el ne felejtsük, hogy Takács Jenő, új edzőnk, nem csak egyedül jött „csupaszon” a 

csapathoz, hanem magával hozott új, minőségi játékosokat is (…és ezek a játékosok utána is 

jöttek, …mert bíztak benne), valamint egy egész szakmai stábot is, pályaedzőt-, kapusedzőt-, és 

még gyúrót is hozott magával. Egészen profi szakmai munkát telepített, hozott, honosított és 

illesztett be, az Art-Corner Zrínyi már eddig is meglévő pozitív körülményei és lehetőségei 

közé. 

 

A többit már látjuk.  

 

A csapat jelenleg 6 ponttal vezeti a BLSZ II. egyik csoportját, …ott, és ahol, tavaly hajszálon 

múlott csak, a csapat kiesése. 

 

Hát ilyen egyszerűen működik ez, kérem szépen. 
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Felnőtt II. tartalék csapat. 

 

Mint láthattuk, 2008-ban, klasszikus értelemben ilyen csapatunk nem volt, azonban 2009-ben 

már igen, ugyan is a tartalékcsapat szerepét (amely igen fontos funkció), már a 2008/2009-es 

bajnokság tavaszi szezonjában, és az ősszel indult új, 2009/2010-es bajnokságban is, az 

általunk öt év alatt felnevelt Ifi csapatunk töltötte be. Erre a feladatra Ifi csapatunk, 2009-re 

már képessé, alkalmassá vált, és megérett. 

 

 

Felnőtt harmadik csapat. 

 

Ezt a csapatunkat 2009. nyarán megszüntettük (elküldtük-, kitettük Őket a ZMNE területéről, és  

Egyesületünk szervezetéből !) 

 

Sajnos ennél a csapatnál 2009. tavaszán sem változott meg a helyzet, és továbbra is állandó 

komoly fekete (svarc) játékos fertőzöttség volt végig. Ezt a problémát, sehogy sem 

sikerült kiküszöbölni, és ezt a jelenséget másként nem tudtuk megszüntetni, mint hogy ki 

kellett rúgni az egész társaságot. SAJNOS !!! 

 

Nem volt erre más megoldás. Nem volt sem vezetői ráhatás és mozgástér sem, egyszerűen 

ennek a csapatnak a személyi beállítottságát, a belső személyi összefonódásait, kötöttségeiket, 

rossz befolyási, beidegződési köreit nem lehetett semmiféleképpen megváltoztatni. Lépni 

kellett, úgy, hogy ennek megfelelően ez a csapat elkerült tőlünk. 

 

2009. tavaszán is – tehát továbbra is, és változatlanul is –, jellemzőek voltak esetükben ugyan 

azok a jelenségek, amelyeket már a tavaly előtti 2007-es-, valamint tavalyi 2008-as év 

beszámolóiban is már részletesen elemeztünk és leírtunk. Ezekből idézünk: 

 
„Haverok és fekete játékosok tűnnek fel rendszeresen ennek a csapatnak a közelében, és ide ehhez 

a csapathoz egyszerűen nem engednek, és nem engedtek be sohasem a meglévő tartalékcsapatból-, 

Ifi csapatból játékost szinte egyetlen esetben sem. Ide csak haverok kerülhetnek be, még akkor is, 

ha emiatt többször is alig tudnak megfelelő számban kiállni. …És még az sem számít, ha fél órával 

a csepergő eső miatt, többen rendszeresen mondják le és dobálják el a bajnoki meccseket sorban.  

 

Még akkor sem rúgják ki innen ezeket a link alakokat, ha ez rendszeresen újra meg újra 

előfordul…” 

 

Ezekben a kérdésekben sajnos, sem 2008. őszén, és még 2009. tavaszán sem, sikerült komoly 

és hathatós eredményt elérnünk. Újra, és megint újra lebuktak svarc játékosaikkal, és 

komolyan és állandóan (szinte már egzisztenciálisan is), veszélyeztették mind az Art-Corner 

Zrínyi hírnevét, mind az Art-Corner Zrínyi vezetőinek a sport egyéb területén betöltött 

funkcióit is. Komoly mértékben fenn állt a veszélye annak, hogy miattuk egyszer csak, 

komoly következményekkel járó hiteltelenné válás és vezetői lejáratódás következik 

majd be.  

 

MEG KELLETT SZABADULNI ETTŐL A TÁRSASÁGTÓL ADDIG, AMÍG NEM 

VOLT KÉSŐ, AMÍG LEHETETT, ÉS ADDIG, AMÍG NEM VOLT/NEM LETT 

EBBŐL VALAMI VISSZAFORDÍTHATATLANUL KOMOLY BAJ, VESZTESÉG, 

AMI BENNÜNKET ÉRHETETT, SÚJTHATOTT VOLNA MIATTUK, 

FELELŐTLEN VISELT DOLGAIK MIATT !!! 
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Állandósult és megmerevedett az az állapot, hogy ennek a csapatnak a befolyásos hangadói, 

egyszerűen és egyenesen megakadályozzák időről időre azt, hogy a csapathoz komoly, stabil 

játékosok igazoljanak.  

 

És egyértelműen bebizonyosodott az is, hogy nem is nagyon szégyellik magukat, sőt egyre 

pimaszabb-, és nyíltabb módon vállalják az egymás után lekövetett stiklijeiket, egyenesen 

röhögnek rajta. Mondván (talán !), mi ilyenek vagyunk. Hát egy frászt ! 

 

Ennek az oka pedig (ld. fentiekben is), egy hallatlanul és végtelenül önző álláspont.  

 

Mint az világosan kiderült, ezek a hangadók, a következőt teszik (csinálják). Bár Ők maguk a 

csapat évi, kb. 25 – 30 bajnoki meccsének csak a 80 %-ékán tudnak-, akarnak-, van 

lehetőségük-, és érnek rá rész venni, azonban akkor, „kezdő” ( ! ) játékosként végig akarják 

játszani a meccseket. Ezért számukra nem megoldása az, ha stabil játékosokat igazolnak, 

mert akkor azok elveszik tőlük (…Ők így gondolják !), a stabil helyet a csapatban, és esetleg 

egyszer-kétszer le kellene ülniük a cserepadra is. No, ez számukra borzalmas lenne, elképzelni 

nem tudják ezt a „szégyenletes, és megalázó” helyzetet. Ezért, számukra sokkal kézenfekvőbb 

az, ha akkor (amikor Ők nem tudnak meccsre jönni) promt azonnal, „svarc” játékost hívnak el 

erre az alkalomra. A következő héten, amikor Ők már tudnak jönni és ráérnek éppen, akkor 

ezt a „svarc” játékost már nem kell hívni, nincs rá szükség. Nos, ez így működik, és 2009. 

nyaráig is így működött ennél a csapatunknál. 

 

Tehát, hogy világos legyen ez a kérdéskör, rögzíthető, hogy ennek a csapatnak a tagjai között 

többen is vannak komoly befolyással rendelkező olyan játékosok, akik, nem hajlandók a 

cserepadra ülni egy percre sem. És mivel Ők csak kezdő játékosként hajlandók a csapatban 

szerepelni, ezért nem lehet közéjük új játékosokat igazolni, hiszen olyan új igazolás és olyan 

új játékos nyilvánvalóan nem létezik, aki azért jön és igazol egy új csapathoz, hogy ott majd 

ne játszhasson és állandóan a cserepadon üljön, miközben egy nála gyengébb képességű, 

kövér, öreg, ügyetlen ember ott totyog közben a pályán. Ilyen nincs ! És éppen ezért – amikor 

a csapat hatalmas arcú sztárja nem ér rá meccsre menni –, hívnak állandóan svarc 

játékosokat a csapathoz. Elképesztő fekete-játékosi holdudvar van és alakult ki 

ekörül a csapat körül. 
 

Nos, fentiek miatt, 2009. őszén megszüntettük, leépítettük ezt a csapatunkat. 

 

 

Az utánpótlás 

 
Ennél a témakörnél, alapvetően ismét csak két részre kell osztani ezt (az utánpótlásról szóló) 

részt. Egy része ugyan is (a nagypályás része !), a ZMNE területén belül történő 

utánpótlásképzésről szólhat, amely szorosan kapcsolódik a füves labdarúgó pályához, 

valamint e mellett létezik egy decentralizáltan működő, és inkább a VI. és VII. ker. 

Önkormányzatokhoz, azok oktatási intézményeihez, és azon belül is, a VII. Kerületi 

Labdarúgó Szövetséghez tartozó rész is.  

 

A ZMNE területén belül zajló igazi füves pályás, nagypályás utánpótlásképzésről 2009-ben, 

csak az ősszel ujjászervezendő serdülő csapat esetében beszélhetünk, hiszen mint azt már az 
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előzőekben is elemeztük nagypályás serdülőcsapatunk 2008. őszén, áldozatul esett a ZMNE-

ben zajló tatarozásnak, átépítéseknek, az Ifi csapatot pedig (mint tartalékcsapatot), már 2008-

ban is a felnőttek között szerepeltettük. 

 

A ZMNE területén kívüli, decentralizáltan zajló utánpótlásképzésről, és erről a témáról 

viszont csak szervezetfejlesztés centrikusan beszélhetünk (ezeket történéseiben lehetetlen pontosan 

elemezni olyan bonyolult rendszert képeznek. Ekkor, és így, ez az anyag 100 oldalasra is hízhatna, hiszen  

8 - 9 egymástól majdnem független csapatról, és az azokkal történő eseményekről kellene történeti és 

időrendi sorrendben beszámolni, ez pedig nyilvánvalóan lehetetlen). Az anyag mellékleteiként 

csatoljuk U-s utánpótlás bázisaink és csapataink tavaszi és őszi programjainak időtáblázatát. 

                      (ld.: 1-es sz. melléklet 

2009. utánpótlástornák tavasszal, 

1/a sz. melléklet 

2009. utánpótlástornák ősszel) 

 

2006-tól fogva, beszámolónkhoz rendszeresen mellékeltük Egyesületünk és ezen belül 

utánpótlásunk szervezeti struktúrájának vázlatát, amely szerves részét képezi az Art-Corner 

szervezetének. Tehát 2009-ben is hasonlóan járunk el. A szervezet felépítése, 2006. óta szinte 

nem is változott, nagyjából most is változatlan, amely jelen anyagunk mellékletét képezi tehát. 

                                                                                                         (ld.: 2-es sz. melléklet) 
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Nagypályás utánpótlásképzés 

 
Tényszerűen rögzíthetjük (…előzményként !), hogy a 2006/2007-as bajnoki évben (a 

tavaszi szezonban) még két-, majd a 2007/2008-as bajnoki évben (az őszi szezontól), már 

csak egy ilyen csapatunk volt, és sajnos ugye (ld.: ZMNE tatarozás), a 2008/2009-es 

tavaszi szezonban már egy sem, mint ahogy ennek következtében a most (jelen soraink 

papírra vetésének idején, 2010. januárjában) sem szerepel ilyen csapatunk hivatalos 

bajnokságban. 

 

 Örömmel jelenhetjük viszont, – és ennek pontos statisztikákkal követhető – 

eredményeiről, majd a 2010-es év beszámolójában számolhatunk be, hogy 2010. őszén 

újjászerveztük (toboroztuk !) nagypályás serdülő-csapatunkat, és 2009. októberétől, már 

rendszeresen edzéseken és foglalkozásokon vesznek részt ezek a gyerekek. Itt 

egyébként, Testnevelési Egyetemi végzettséggel rendelkező edzőnk tartja a 

foglalkozásokat, Telekesi Márton személyében. 

 
IFI csapat: 

 

Ennek a csapatunk az eredményei itt, ezen a helyen, és ennél a pontnál szintén nem kerülnek 

elemzésre, hiszen Ifijeinket, most már két éve (bár életkorukból kifolyólag, még az Ifikhez 

tartoznának), a felnőtt BLSZ IV-es bajnokságban szerepeltetjük, tudatosan és a jövő 

reményében. 

 

Serdülő csapat: 

 

Nos, ebben a kérdésben, serdülőcsapatunk témájában a bevezetőkben már mindent 

elmondtunk. Itt is rögzítjük, hogy az éveken keresztül építgetett, nevelgetett csapatunkat 

kellett megszüntetnünk és elküldenünk. Nem volt más választásunk sajnos, és meg kellett 

tennünk ezt. 

 

Itt ezen a helyen kell azonban azt említenünk, hogy eredetileg 2008. nyarán már el kellett 

volna hoznunk a füves nagypályára az általunk irányított és gesztorrált iskolai bázisainkról az 

U-11-es korosztályból kiöregedő 97-es, majd 98-as születésű játékosainkat is. Ezt az ismert 

okokból (átépítés a ZMNE sportinfrastruktúrájában), nem lehetett meglépni. Így meg kellett 

kérnünk az iskolai csapataink élén dolgozó edzőinket (Lakatos Andrást – Alsóerdősor u. Iskola, 

Majláti Zsoltot – Bajza Iskola, valamint Spiesz Ádámot – Baross Iskola), hogy ezeket a gyerekeket 

egyelőre még tartsák vissza az iskolai foglalkozásokra, és annak ellenére, hogy az iskolák 

U-11-es csapataiban hivatalos tornákon, mérkőzéseken már nem játszhatnak, kértük és 

elértük, hogy az iskolákban zajló edzéseken még részt vehessenek továbbra is. Nos, ez 

megtörtént. Ezek után, a következő lépésként volt csak megoldható, hogy 2009. őszén, a 97-

es születésűeket, kiegészülve a szintén U-11-ből kiöregedő 98-as születésűekkel, kihozhattuk 

a ZMNE területére és Ők alapját képezhetik majd egy új nagypályás, 97-98-as 

serdülőcsapatnak.  

 

Nos, hogy ez miként sikerült, és hogy ez a határozott tervünk, elképzelésünk, a közeljövőre 

vonatkozóan miként működik majd, azt a következő, 2010. évi beszámolónkban fogjuk tudni 

elemezni, tárgyalni. 
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Decentralizáltan működő U-s (alsóbb korosztályos) utánpótlás bázisaink 
 

Ennél a témánál, beszámoló pontnál, (erre vonatkozó indoklást ld.: a fentiekben) ismét 

visszatérünk a szervezet centrikus beszámolási módra. 

 

Általános Iskolákban és óvodákba kihelyezett edzéseink és csapataink a következők 

(az együttműködési megállapodás megkötésének időponti sorrendjében) szerint működnek. 

 

 

 2004.12.13-án kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi 

Alsóerdősor utcai Általános Iskolával (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14.). Itt az 

iskola udvarába és télen a tornatermébe kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt UEFA „D” 

licences edzőnk tartja a foglalkozásokat Lakatos András személyében. 

 

Az Art-Corner Zrínyinek  az Alsóerdősor utcai Iskolában, két utánpótlás csapata van. 

Egy U-9-es, és egy U-11-es csapatunk játszik és versenyez színeinkben, a Budapesti 

Labdarúgó Szövetség által rendezett utánpótlás tornákon. 

 

 

 2005.02.01-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Csicsergő 

óvodával (1077 Budapest, Rózsa u. 32.) Itt az óvoda udvarába és télen a tornatermébe 

kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt Testnevelési Egyetemi végzettséggel rendelkező 

edzőnk tartja a foglakozásokat Megyeri Áron személyében. 

 

Az Art-Corner Zrínyinek  a Csicsergő óvodában, egy  U-7-es utánpótlás csapata van, 

és játszik valamint versenyez színeinkben, a Budapesti Labdarúgó Szövetség által 

rendezett utánpótlás tornákon. 

 

 

 2006.09.12-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Baross 

Gábor Általános Iskolával (1078 Budapest, Hernád u. 42.). Itt az iskola udvarába és 

télen a tornatermébe kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt Testnevelési Egyetemi 

végzettséggel rendelkező edzőnk tartja a foglalkozásokat Spiesz Ádám személyében. 

 

A Baross Gábor általános Iskolával kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy itt sokkal 

többről van szó, mint egy utánpótlás labdarúgó csapat edzéseiről, és 

versenyeztetéséről, hiszen az ebbe az iskolába járó, és az Art-Corner Sz.S.K.E-be 

leigazoló gyerekek itt sporttagozatos osztályba járnak, így az intenzív testnevelési 

képzésen kívül, célorientált labdarúgó képzésben, edzésekben is részesülnek. 

 

Az Art-Corner Zrínyinek  a Baross Gábor Általános Iskolában, egy  U-9-es utánpótlás 

csapata van, és játszik valamint versenyez színeinkben, a Budapesti Labdarúgó 

Szövetség által rendezett utánpótlás tornákon. 

 

 

 2006.10.02-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Nefelejcs 

óvodával (1078 Budapest, Nefelejcs u. 62.) Itt az óvoda tornatermébe kihelyezetett 

edzéseket tartunk. Itt Testnevelési Egyetemi végzettséggel rendelkező edzőnk tartja a 

foglakozásokat Tóth Brigitta személyében. 
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Az Art-Corner Zrínyinek  a Nefelejcs óvodában, egy  U-7-es utánpótlás csapata van. és 

játszik, valamint versenyez színeinkben, a Budapesti Labdarúgó Szövetség által 

rendezett utánpótlás tornákon. 

 

 

 2006.10.09-én kötöttünk együttműködési megállapodást a terézvárosi Bajza Utcai 

Általános Iskolával (1062 Budapest, Bajza u. 49 – 51.). Itt az iskola udvarába és télen 

a tornatermébe kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt Testnevelési Egyetemi végzettséggel 

rendelkező edzőnk tartja a foglakozásokat Majláti Zsolt személyében. 

 

Az Art-Corner Zrínyinek  a Bajza Utcai Általános Iskolában két utánpótlás csapata 

van. Egy U-9-es, és egy U-11-es csapata játszik és versenyez színeinkben, a Budapesti 

Labdarúgó Szövetség által rendezett utánpótlás tornákon. 

 

 

 2006.11.10-én kötöttünk együttműködési megállapodást az erzsébetvárosi Gróf 

Brunszvik Teréz óvodával (1074 Budapest, Rózsák tere 6 - 7.) Itt az óvoda 

tornatermébe kihelyezetett edzéseket tartunk. Itt Testnevelési Egyetemi végzettséggel 

rendelkező edzőnk tartja a foglalkozásokat Spiesz Ádám személyében. 

 

Az Art-Corner Zrínyinek , a Brunszvik óvodában, egy  U-7-es utánpótlás csapata van, 

és játszik valamint versenyez színeinkben, a Budapesti Labdarúgó Szövetség által 

rendezett utánpótlás tornákon. 

 

 

Meg kell említenünk, hogy két felsőbb osztálybeli egyesülettel van szorosabb 

együttműködésünk. Írásos részletes együttműködési megállapodás tartalmazza az Egyesületek 

feladatait. Ilyen megállapodásunk van konkrétan, a MTK Hungária NB1-es profi csapatával, 

valamint a BKV Előre NB2-es csapatával is. 

 

A 2009-es évi utánpótlás nevelő tevékenységünkről szóló beszámoló részt azzal 

zárhatjuk, hogy az Art-Corner Zrínyin belül, a labdarúgás magyarországi teljes 

struktúrájára kiterjedő módon, azt teljes mértékben lefedő labdarúgó utánpótlással 

rendelkezünk. Munkánk ezen a területen belül példaértékű és kiválónak mondható. 

 

 

Pályázatok, anyagai alapjaink megteremtése. 

 

Ugyan csak büszkén jelenthetjük ki, hogy 2009-ban is különböző pályázatok benyújtásával és 

elnyerésével (sorrendiség nélkül: a VI. Kerületi Terézvárosi Önkormányzat, a VII. Kerületi 

Önkormányzat, a NUSI-UPI, az NCA, az APEH SZJA 1%-a, stb.) pályázatokkal, támogatásokkal, 

ebben az évben is sikerült olyan anyagi bázist biztosítanunk, és rendelkezésünkre állítani, ami 

a kiemelkedő szakmai munkához elengedhetetlenül szükséges volt. 

 

Kijelenhetjük, hogy Egyesületünk ebben az évben sem, szenvedett hiányt semmiben. Nem 

dúskáltunk most sem, de nem is pazarolhattunk. Mindennel takarékoskodtunk, és mindent 

megbecsültünk, viszont nem szűkölködtünk, semmiben. 
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A rendelkezésre álló infrastruktúránk állagmegóvása. 

 

A már előző években megszokott gyakorlatunknak megfelelően, 2009. márciusában, és nyarán 

is különböző fontos, előre tervezett, valamint AD-HOC jellegű pálya-állagmegóvási 

munkálatokat kellett végeznünk. 

 

Márciusban, elvégeztük a hagyományos tavaszi pályafelkészítést és gyephengerelést (kb. 

50.000 Ft értékben). 

 

A 2006-os 400.000 Ft-, majd 2007-es további kb. 200.000 Ft-os, a 2008-as 200.000 Ft-os 

ráfordítás mellett, 2009-ben is költöttünk újabb kb. 150.000 Ft-ot a gyepszőnyeg 

megújítására, után-vetésére, és a gyephiányok pótlására.  

 

Külön kell kiemelnünk néhány fontos, és beszámolóban rögzíteni szükséges történést. 

 

Ki kell emelnünk, hogy 2009. nyarán, először a ZMNE pálya életében, u.n. 

„gyepszellőztetést” végeztünk, amelynek lényege, hogy a gyepfelület fellazításra, és gyep-

csomótanításra került. Ennek megfelelően, 2009. nyarán, olyan sűrű és egyenletes 

gyepfelületet kaptunk, amely talán még soha sem volt (kb. 100.000 Ft értékben). Sajnos azonban, 

ez csak átmeneti, egy két hétig, gyakorlati hasznot nem nyújtó, csak is esztétikai élvezetet 

biztosító látvány volt (lévén éppen nyári labdarúgó szünet volt), és múló állapotnak bizonyult, 

amelyet azért nem nagyon gondoltunk volna. 

 

Az időleges egészen kiváló állapotot sikerült azonban ezután hamar, olyan mértékben 

lerontani későnyáron-, és szeptemberben, – szinte három hét alatt –, amelyről szint-úgy 

elmondható, hogy ilyen még nem volt, …azonban ezt, sajnos negatív előjellel kell, 

megtegyük, …de erről kicsit részletesebben kell szólnunk…, az előzményekkel együtt. 

 

2009. tavaszától állt ugyan is elő, első esetben az, hogy egymással párhuzamosan dolgoztunk 

a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Sportközpontjának (ZMNE KTSK) 

szakembereivel, testnevelőivel ugyan azon a területen, a füves gyepfelületen, illetve annak 

közvetlen közelében. 

 

Nos, az igen hamar kiderült, hogy a testnevelők, nem szívlelik, és nem értékelik azt, hogy mi 

(a 2008-ban felszerelt öntöző automatáink segítségével) szinte megállás nélkül, éjjel nappal 

öntözzük/öntöznénk, locsoljuk/locsolnánk a gyepfelületet.  

 

Meg kell itt jegyeznünk, és ez évtizedes tapasztalat – és érdekes klimatikus tulajdonság ( ! ), időjárási 

specialitás –, hogy ez a terület (…már, hogy a ZMNE területe) Budapestnek szinte a legközepén található, 

…érdekes légnyomási, domborzati és építkezési sajátosságokkal. És itt, szinte sohasem esik 

nyáron az eső !!! (Erről egyébként, meg lehet kérdezni a velünk együtt szintén ezen a területen belül 

működő, munkálkodó, és kínlódó MTK stadion-, valamint a BKV stadion gondnokait is, mert nekik is 

ugyan ez a meglátásuk, velük egyeztetésben, konzultációban és egyetértésben vagyunk ebben a 

kérdésben.)  

 

Ez egy masszívan aszályos terület Budapest szívében, és általános, hogy április közepétől 

szeptemberig, nem nagyon esik itt egy csepp eső sem. 

 

No, ez 2009-ban hatványozottan így volt !!! Négy hónapon keresztül, egy két 

kisebb, és pár perces zápor kivételével nem volt itt egyáltalán csapadék. 
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Valaki viszont közben, kitalálta a testnevelők közül azt, hogy a füves pálya körül található 

vörös-salakos futópályán nem lehet testnevelési órát tartani és körben futni akkor, amikor ott 

összesen: két darab,  2 cm-es, és egy darab 4 cm-es vastagságú locsoló-cső fut keresztül, 

…mert akkor ott elbotolhat valamelyik egyetemi hallgató-, futó (…igen ez igaz, és ez bizony 

lehetséges). És, – így mondták –, akkor azért „ki vállalja majd a felelősséget ?”  (…Ez viszont 

már abszolút nevetséges, és mulatságos érv volt, hiszen, ha valaki ügyetlen, az 2 cm vastag locsoló tömlő 

nélkül is eleshet egy kisebb buckán-, kavicson-, vagy akár gödörbe lépve is, és ez is nyilvánvaló, …és akkor 

ezért ugyan így, „ki fogja vállalni majd a felelősséget”, és  ezért, ilyen alapon, „ki fog majd felelni” ?). 

 

Nos, április elejétől fogva, rendszeresen ráküldték-, neki zavarták (…kíméletlenül, ellentmondást 

nem tűrően, …és ész nélkül), a működő locsoló berendezéseknek az éppen testnevelési 

foglalkozásra készülő hallgatókat, és velük a pályán lévő locsolókat minduntalan, és újra meg 

újra percek alatt eltávolíttatták, levonszoltatták. A „végeredménnyel” nem törődve ! Két-

három hét alatt gyakorlatilag (többször is) elpusztították az összes működőképes locsoló 

elemet.  

 

Az el nem zárt, és nyomás-, és vízmentesítés nélkül a gyeptükörről többször is levonszolt 

félautomata locsoló berendezésnek, így, „ezzel a módszerrel” egymás után többször is 

elgörbített adagolója, turbó-vízmeghajtó tengelye, végül is megadta magát és eltörött, (azt a 

szerviz csak három hét alatt csinálta meg). A két másik automata öntözőberendezés 6 db locsoló 

feje közül pedig, általában 3 - 4 vált többször is, majd véglegesen is, szinte teljesen (és 

javíthatatlanul) működésképtelenné. 

 

Egy-egy ilyen attak-, és akció után, az edzésnapokon órákat töltöttünk a javítgatással és az 

öntöző-rendszer újra működésképes állapotba hozásával, „toldással-foltozással”, …nem 

beszélve az e közben, és e miatt rendre felmerülő, több tízezres javítási, és pótlási 

költségekről.  

 

Itt tehát, és leginkább, a súlyos aszály miatt, – valamint persze a sorozatos vandál 

locsolóeltávolítások miatt is, a locsoló-meghibásodásokból fakadó –, újra és újra kieső 

öntözőidő okozta a gondot. 

 

Ennek következtében tavasszal és nyáron szinte állandóan a talajra kiszórt víz 

mennyiségének elégtelenségével, és krónikussá váló, vízadóssággal küszködtünk, 

kínlódtunk. És a füves területen, szinte állandósult (gyepszomjazással) vízhiánnyal, és 

kiszáradással küzdöttünk, annak ellenére, hogy szinte éjjel-nappal locsoltunk, ahogy tudtunk 

(…néha csak locsoltunk volna…, az elromlott berendezéseink miatt). De hiába, mert az I. félév során 

végig, szinte mindig elégtelen volt a vízellátásra az adott pillanatban rendelkezésre álló, és 

működőképes locsoló berendezéseink kapacitása. Szinte állandóan. 
 

Nyilvánvalóan összeveszni senkivel nem akartunk, ez semmiféleképpen nem lett 

volna taktikus. Ismerjük el, itt a területen és a pályán is, nem mi vagyunk a fontosak, 

és a meghatározók (nem „mi fújjuk itt a passzátszelet” !), hanem a hallgatók és az 

egyetemi testnevelés. Ez világos és ezen nincs mit vitatkozni. Ezt meg kell érteni ! 

Nem miénk itt a primátus, ez nyilvánvaló még akkor is, ha már majdnem 10 éve mi 

tartjuk fent, mi ápoljuk az egész füves területet, és akkor is, ha mi ezt felelősséggel 

végezzük, már hosszú idő óta. 
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Ezek után, a fenti „súlyos” tapasztalatok alapján, valamint annak a hírnek a következtében is,  

amely ősszel jutott el hozzánk ( ! ), miszerint várhatóan az Egyetem hamarosan 

megcsináltatja (felváltja) a salakos futópályát, és azt rekortán felülettel borítják be, tehát a 

salakot alapvetően fix-, és később már bolygathatatlan felülettel vonják be, és építik majd át. 

 

Ekkor, az ésszerűség, és a jól felfogott saját érdekeink miatt úgy döntöttünk, hogy a 

locsolótömlőket lesüllyesztjük a futópálya alá. A közvetlen locsoló csatlakozásokat pedig a 

pályatükörben hozzuk csak fel a felszínre, így elkerülhetjük azt, hogy hozzá nem értők, 

húzogassák, és vonszolják le rendszeresen a locsoló berendezéseket a gyepfelületről, 

rendszeresen tönkretéve azokat. 

 

Kb. külön 250.000 Ft-ot kellett ráköltenünk a locsolóvíznek, és a szükséges csatlakozásoknak 

a futópálya alatt való átvezetésére, lesüllyesztésére. Nem volt ez olcsó, hiszen a futópálya alatt 

való vízátvezetéseket védőcsövekkel védett és fix-, merev (a hosszúidejű állástól sem laposodó, és 

nem képlékeny), kemény műanyag-tömlőkkel kellett/lehetett megoldani. Nos, bár ezekkel a 

munkálatokkal gyakorlatilag két hét alatt végeztünk, azonban ekkor lépett fel csak igazán a 

komoly probléma. Ugyan is az elkészült vízátvezetéseket rá kellett (volna gyorsan !) kötni az 

Egyetem belső vízhálózatára. Ezt mi a saját magunk nem végezhettük el, hiszen ehhez 

szükség volt az Egyetem teljes vízellátásának felügyeletét ellátó és üzemeltető cég, 

vízvezeték-szerelő szakemberének „bekötésére”. No, ennek a munkának az 

elvégzését, több mint három héten keresztül halogatták napról-napra.  

 

Azonban a pályát (annak ellenére, hogy locsolás hiányában, egy hét alatt tarlószántás módjára teljesen, 

„kopogósra” kiszáradt a pályán a fű), mind a hallgatók, mind az egyetemi kollégiumi lakók 

állandóan, szinte folyamatosan és kíméletlenül használták. Teljesen tehetetlenül álltunk ez 

előtt a döbbenetes körülmény előtt. És hiába követeltük a vízhálózatra való azonnali 

rákötést. Megint csak nem veszhettük össze senkivel ! Több mint három hétig 

egyáltalán nem tudtunk öntözni. Ez aztán már ténylegesen „betette a kaput” a teljesen 

kiszomjazó pályának. 

 

Három hét alatt, a pálya egyik felének egy részén (kb. a félpálya kb. 10 %-ékán) a füves 

gyepfelületből, a kiszáradt és védekezésképtelen gyepet (akkor már inkább nem is gyepet, 

hanem csak „tarló-töreket”) a talajból kirúgták, kitaposták és így ott jelenleg a talaj, 

gyepfelület nélküli, csupasz, földes talajnak tekinthető. Ott, kb. 3-szor 20 m² területen 

egyáltalán nincs már fű. És bár azóta, már 3-szor is szórtunk el oda nagy mennyiségben 

(összesen 20 kg) fűmagot, az azonban egyelőre nem tudott meggyökeredzni, és nem lehetett 

eddig oda, a füvet vissza telepíteni (ill. az nekünk egyelőre még nem sikerült). 

 

Külön kell arról is szólni, hogy 2009. szeptemberében, velünk és a testnevelési 

szakemberekkel (KTSK-al) való egyeztetés nélkül, szinte napok alatt (…sity-suty a keretek alatt, 

csendben), szó nélkül kicserélték a salakos futópálya teljes térvilágítását és oda a régebbi 

rendszer fényerejének kb. az ötödét nyújtó fényerőt (ráadásul sárga nátriumlámpákat oda 

beszerelve) telepítettek. Azonnal és egy csapatásra megszűnt tehát a téli, sötétedés utáni edzési 

lehetőségünk. 

 

Több fordulós, a ZMNE illetékes egységeivel bonyolított, először sikertelen, majd végül is 

sikeres egyeztetések után, szinte teljesen az önerőnkből (a régebbi leszerelt lámpatestek 

felhasználásával), külön működtethető esti edzés (pálya) világítást építettünk ki. 
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Így nem csak saját szempontjainknak megfelelő edzés-világítást sikerült kiépítenünk, hanem 

az Egyetem világítási lehetőségeit is gazdagítottuk ezzel, hiszen a füves labdarúgópálya külön 

esti világítással is használhatóvá vált ezek után, mások (hallgatók, tisztek, kollégiumi lakók) 

céljaira is. 

 

Megemlítjük még, hogy 280.000 Ft-ért beszereztünk még egy szabadrúgás-sorfalat is, amely 

ezek után szintén a pálya tartozékának tekinthető. 

 

2009-ben tehát, a pályafenntartási költségekkel együtt (pályamunkás alkalmazásával együtt),  több 

mint 1.000.000 Ft-ot költöttünk a füves pályára összesen. 

 

 

A Sí Szakosztály működése 

 

Az Art-Corner Sz.S.K.E. szerves egységeként működő, Sí Szakosztálya, egy hetet, konkrétan, 

2009. január 24-e és január 31-e között, az ausztriai Hart (Hoch) Fügen sí centrumában töltött, 

és éves rendes felkészítő sítúráján vett részt. A Sí szakosztály 14 tagja vett részt ezen a téli 

felkészítő táborozáson. 

 

 

Összefoglaló 

 

Befejezett tényként adhatunk tájékoztatást arról, hogy az Art-Corner Zrínyi jelenleg a 

labdarúgásban teljes vertikumú-, az óvoda nagycsoportos kortól-, az általános iskola alsó 

tagozatos koron keresztül-, a középiskola elvégzéséig tartó-, illetve a gyermek utánpótlás 

program U-7-es korosztályától (óvoda nagycsoporttól), a felnőtt nagypályás labdarúgó csapatban 

való szereplésig tartó-, sport-karrier rendszert-, pályafutás-utat tud felkínálni, és 

biztosítani. 

 

Ennek a projektnek a jelenlegi állása szerint Budapesten, de talán az egész országban is 

egyedülálló módon, teljes vertikumú labdarúgó programot tudunk felmutatni. Hasonló 

szinte sehol nincs, és ezzel Magyarországon kuriózumként állunk jelenleg ! 
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II. AZ ART-CORNER ZRÍNYI SZERKEZETE 2009-ben 
 

Az Art-Corner Zrínyi csapata a 2006. év II. félévétől, kb. 40 fő felnőtt + Ifi játékosból álló 

játékos-kerettel működik, – ezt a határt soha nem léptük át –, és ezzel a létszámmal, néhol két, 

néhol három felnőtt csapatot működtettünk. (2009. őszétől kezdve már csak kettőt.)  

 

Ezen a módon (tehát hol így, hogy úgy) a jövőben nem is kívánunk majd változtatni (eltekintve a +  2 

- 3 fős létszámmozgásoktól), hiszen ez a létszám kezelhető a számunkra és ez a létszám elegendő 

is elvileg három felnőtt csapat működtetéséhez is. Klasszikus tartalékcsapatra 

mindenféleképpen szükségünk van, hiszen az nem jártható út hosszabb távon, hogy vannak, 

akiktől tagdíjat szedünk, majd nem játszhatnak meccset egyáltalán, mert valamilyen okból 

nem férnek be a BLSZ II-ben játszó felnőtt csapatba.  

 

Mivel az Art-Corner Sz.S.K.E, 2001. év őszétől a ZMNE vezetőségének (főtitkárának) írásos 

engedélyével utánpótlás csapatokat is szervez és foglalkoztat, így tehát az Art-Corner Zrínyi, 

az alábbiak szerint foglalkoztat csapatokat. Az U-7-es korosztálytól felfelé (szervezeti 

egységeket ld.: a fentiekben). 2009. decemberi állapotnak megfelelően. 

 

 U-7-es  40 fő gyermek, 

 U-9-es  43 fő gyermek,  

 U-11-es  53 fő gyermek,   

összesen: 136 gyermek labdarúgó, akik nem a ZMNE területén 

belül edzenek, 

----------------------------------------------------------------- 

 serdülő 97-98-as 10 fő (+ - 4 - 5 fő !) gyermek, 

összesen: 10 fő gyermek, akik a ZMNE területén belül nagypályás 

labdarúgás szabályai szerint edzenek, 

----------------------------------------------------------------- 

 valamint a felnőtt első-csapat, tartalék-csapat, összesen 34 fő Ifi, és 

felnőtt játékossal. 

 

Jelenleg, tehát összesen 2 felnőtt és 9 utánpótlás csapatot működtetünk, amelyből 8 

utánpótláscsapat nem a ZMNE területén belül edz. Számukra saját Általános Iskolájukban, ill. 

óvodájukban biztosítottunk rendszeres edzési lehetőséget. 

 

Fentieknek megfelelően az A.C. Zrínyi összesen (2009. év végén), kb.: 180 labdarúgóval, 

sportolóval rendelkezik. 
  

A csapatok, az UEFA útmutatásainak alapján, életkoruknak megfelelően játszanak. A felnőtt, 

és az Ifi, és nagypályás serdülő csapatok, eredmény-regisztrált bajnokságokban-, a gyermek 

programos, "U-s” gyerekcsapatok pedig, csak eredményregisztrálás nélküli torna-

mérkőzéseket játszanak, és rendszeres tornarendszerben szerepelnek.                 

(ld.: az 1-es, és a 2-es sz. mellékletekben) 
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III. A CSAPATOK BAJNOKSÁGBAN VALÓ SZEREPLÉSE 
 

 

Az első csapat szereplése. 

 

A csapat, a 2008/2009-es bajnokság összesített végeredményeinek megfelelően 26 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ II-es bajnokság, 1-es csoportjának, 11. helyét szerezte meg. Ez igen 

gyenge teljesítményt jelentett, hiszen 14 csapat közül, a kiesést éppen elkerülve, az 

utolsó, még nem kieső helyet szereztük csak meg, és éppen csak bent maradtunk a BLSZ 

II-ben. 

 

Az összesen a véget ért bajnokságban lejátszott 26 mérkőzésből, 7-et nyertünk meg, 5 

döntetlent értünk el, és 14 vereséget szenvedtünk.  

 

Ki kell emelnünk ennél a teljesítménynél, hogy előző négy évben két ezüstérmet, és egy 

aranyérmet szereztünk, a BLSZ III-ban, majd újoncként a magasabb osztályba való feljutásunk 

után, a 7. helyen végeztünk, és ezután következett ez a 11. hely, és a majdnem kiesés. 

 

A 2009/2010-es bajnokság őszi szezonjában a BLSZ II. 2-es csoportjában már nagyszerű 

teljesítményt nyújtunk, jelenleg a 14 csapatos bajnokságban a 1. helyen állunk, és jelenleg 6 

ponttal vezetjük a bajnokságot. Ez nyilvánvalóan, nem vár remek teljesítmény. 

 

 

A 2009-as eredmények az Art-Corner Zrínyi első-csapata szempontjából 

 

 a 2008/2009-es bajnokságban a a 2009/2010-es bajnokságban az 

 tavaszi szezon  eredményei őszi szezon  eredményei 

 BLSZ II. 1-es csoport BLSZ II. 2-es csoport 

 

Goldball’ 94 0 : 1 Securicor 4 : 1 

Külker 3 : 2 Kármán Kollégium  1 : 0 

Piramis 0 : 1 Piramis 3 : 1 

Közterület 1 : 2 BRSC Rákosmenti 2 : 1 

Budakeszi 2 : 2 Rákosliget 4 : 3 

Acélöntő 0 : 4 Dupló 1 : 0 

Lánchíd 1 : 1 Grafitó 2 : 1 

II. Kerület 4 : 0 Istenhegy 4 : 4 

Közgáz 3 : 3 Soroksár 4 : 0 

Afrique 1 : 4 Hódos FC 1 : 2 

Chinoin 0 : 1 Goldball’ 04 1 : 1 

Híd-Unió 1 : 1 BÜSKE 5 : 3 

Hidegkút 2 : 0 Erzsébeti SK 5 : 1 

 -------------------- -------------------- 

 

 18 : 22   37 : 18 
 

 13 m.   3 gy.   4 d.   6 v.   13 p       13 m.   10 gy.   2 d.   8 v.   32 p 



20. 

 

A második, - tartalék - csapat szereplése. 

 

Ez a csapat a 2009-as évben túlnyomórészt Ifi játékosokkal a soraiban, betöltötte a 

tartalékcsapat státust.  

 

A csapat, a 2008/2009-es bajnokság összesített eredményeinek megfelelően 11 pontot 

elkönyvelve, a BLSZ IV-es bajnokság, 3-as csoportjának, 10. helyét szerezte meg. Ez is 

elég gyenge teljesítményt jelentett, hiszen 12 csapat közül, értük el ezt a siralmas 

eredményt, és ezzel, csupán két csapatot sikerült megelőznünk a BLSZ legalacsonyabb 

osztályában. 

 

Az összesen véget ért bajnokságban lejátszott 22 mérkőzésből, 3-at nyertünk meg, 2 

döntetlent értünk el, és 17 vereséget szenvedtünk.  

 

A 2009/2010-es bajnokság őszi szezonjában, a BLSZ IV. 2-es csoportjában szerepelve, már a 

tartalék-csapat esetében is nagyszerű teljesítményről beszélhetünk. Jelenleg, a 20 csapatos 

bajnokságban, a 6. helyen állunk, és mindössze, csupán 6 ponttal maradunk el a bajnokságot 

vezető csapattól (amely csapatot egyébként, az egymás ellen játszott mérkőzésen, 3 : 0-ra meg is vertünk 

egyébként), valamint, csupán 4 ponttal maradunk le, a BLSZ III-ba való feljutást jelentő 3. 

helytől. Ez nyilvánvalóan – nem vár –, remek teljesítmény, a túlnyomórészt lassan valódi 

felnőttjátékossá érő Ifi játékosainktól. 

 

A 2009-es eredmények az Art-Corner Zrínyi II. szempontjából 

( volt Ifi-csapat ) 

 

 a 2008/2009-es bajnokságban a a 2009/2010-es bajnokságban az 

 tavaszi szezon  eredményei őszi szezon  eredményei 

  

Kőbánya Sztárs 0 : 4 Hunreál 3 : 2 

Hercules 1 : 2 Henger  2 : 0 

Rojik-Vércsék 1 : 2 Hercules 2 : 4 

Siketek 0 : 3 Respect 3 : 0 

Ferencváros 1 : 7 Kredit 1 : 2 

MÖSE 1 : 1 MÖSE 0 : 2 

Marketingesek 1 : 3 Rojik-Vércsék 0 : 3 

Gamma 2 : 8 Siketek 2 : 1 

Róna 1 : 9 UFC 1 : 0 

PIFU ’04 5 : 2 Flotta 2001 1 : 2 

ISSIMO 1 : 2 ISSIMO 3 : 0 

       Kőbánya Sztárs 2 : 0 

       Tizenhétker 2 : 1 

  ESMTK II. 3 : 0 

 -------------------- -------------------- 

 

 14 : 43   25 : 17 
 

 11 m.   1 gy.   1 d.   9 v.   4 p       14 m.   9 gy.   0 d.   5 v.   27 p 

   



21. 

A harmadik (A.C. Zrínyi-Vikend) felnőtt csapat szereplése. 

 

Mint a fentiekben már elemeztük, itt az A.C. Zrínyi-Víkend esetében, az Art-Corner 

Zrínyi szempontjából csupán, egy féléves teljesítményről eshet szó, mert a csapat a 2009. 

év második szezonjára, (az őszi szezonra), és a 2009/2010-es bajnokság megkezdésére, már 

elkerült a csapatunkból. 

 

Szinte, – talán –, már egyenesen nevetségesnek tűnhet (no persze csak a későbbi történések 

fényében), hogy a 2008/2009-es bajnokságban ez a harmadik csapat hozta talán a Egyesületünk 

életében a legnagyobb sikert. Hiszen ez a 3. felnőtt csapatunk, a 2008/2009-es bajnokságban, 

a BLSZ IV. 2-es csoportjában, a bajnokság végén, 12 csapatból, a 6. helyen végzett. És így 

az összes csapatunk közül, ez sajnos a legjobb teljesítmény. 

 

Teljesítményük a befejezett bajnokságban a következők szerint alakult: 22 mérkőzésből, 

9 győzelmet szereztek, 6 döntetlent értek el, és 7 vereséget szenvedtek. 51 rúgott és 46 

kapott góllal, 33 pontot szereztek.  

 

Az új 2009/2010-es bajnokság őszi szezonjában ez a csapatunk, (ld.: a fentiek fejezetekben 

elemzett történéseket) már nem szerepelt az Art-Corner Zrínyi soraiban. 

 

 

2009-es eredmények az Art-Corner Zrínyi-Víkend csapata szempontjából 

 

 

 a 2008/2009-es bajnokságban a  

 tavaszi szezon  eredményei a 2009/2010-es bajnokságban

 BLSZ IV. 1-as csoport már nincs eredmény 

 

 

Flotta 2001 3 : 5  

Erőmű II. 1 : 5  

Vörösingesek 0 : 0  

Amatőr 3 : 1  

Henger 3 : 2  

Külker II. 2 : 2  

UFC 0 : 0  

Respect 3 : 2   

MAXIMO Hungária 2 : 7  

Thán Károly 4 : 0   

Inter 04 1 : 7  

 

 --------------------  

 22 : 31  

 
 

 11 m.   4 gy.   3 d.   4 v.   15 p        

 



22. 

Az ifjúsági ……-es csapat szereplése. 

 

Ennek a csapatnak a teljesítményét ebben az évben nem elemezhetjük, mert jelenleg ilyen 

csapatunk nincs (hiszen, és ezt a beszámoló más fejezeteiben részletesen kifejtettük már, az Ifi 

játékosaink, már két éve a BLSZ IV-ben, felnőtt bajnokságban, a tartalékcsapatban szerepelnek). Ennek 

a pontnak a helyét azonban kihagyjuk, és nem szüntetjük meg a beszámolóban. 

 

 

20….-es eredmények az Art-Corner Zrínyi IFI ……. csapat szempontjából 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 -------------------- -------------------- 

 

 0 : 0   0 : 0 
 

 

 

 

 0 m.   0 gy.   0 d.   0 v.   0 p    0 m.   0 gy.   0 d.   0 v.   0 p 

 

 

 

 



23. 

Az serdülő …….-es csapat szereplése. 

 

Ennek a csapatnak a teljesítményét ebben az évben nem elemezhetjük, mert jelenleg ilyen 

csapatunk nincs (ennek okait, a beszámoló más fejezeteiben részletesen kifejtettük már). Ennek a 

pontnak a helyét azonban kihagyjuk, és nem szüntetjük meg a beszámolóban. 

 

 

20….-es eredmények az Art-Corner Zrínyi serdülő ……. csapat szempontjából 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 -------------------- -------------------- 

 

 0 : 0   0 : 0 
 

 

 

 

 0 m.   0 gy.   0 d.   0 v.   0 p    0 m.   0 gy.   0 d.   0 v.   0 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24. 

Összesített értékelés. 

 

A beszámolónkat azzal az értékeléssel kell zárnunk, hogy Egyesületünk szinte minden 

csapata, 2009-ban ugyan hektikus és hullámzó teljesítményt nyújtott, azonban az év második 

szezonjára, a 2009. őszi szezonra egyenesbe jött, és végre igen derülátón állhatunk neki a 

2010-es évnek. 

 

Kijelenthető, hogy az év során tapasztalható hullámzás és ellentmondások ellenére, stabilan 

álljuk a helyünket a budapesti labdarúgásban, és bár el kell ismernünk, hogy nem zártunk túl 

jó évet (főleg az első félév sikerült gyászosra, …serdülőcsapat ügye-, …3. felnőtt-csapatunk ügye-, …az 

első-csapatunkra vetült kiesés réme-, stb. miatt).   

 

És, bár minden viszonylagos, még is büszkén kell/lehet megállapítanunk, hogy 

szervezettségünk, nagyságunk és fejlődési ütemünk, a BLSZ csapatai közül az egyik legjobb. 

És bár sajnos ez ma minősíti a Budapest labdarúgásának jelenlegi általános helyzetét, 

körülményeit is, mégis nincs mit szégyellnünk. Az Art-Corner Zrínyi összességében most is, 

és jelenleg is, a budapesti amatőr csapatok közül, a 3. - 4. helyen áll, és ez igen pozitív. 

 

Nem téveszthet meg bennünket az összesített jó helyzetünk mellett, azonban az a tény, hogy 

vannak még kisebb problémáink, amelyeket meg kell oldanunk. Ezt 2010-ben nem is fogjuk 

végig szem elől téveszteni. 

 

IV. EGYÉB FONTOS TÉNYEZŐK 
1. Létszám. 

 

Az Art-Corner SZ.S.K.E. nagypályás labdarúgásának felnőtt + Ifi taglétszáma, a 2009-ben, is 

(az előző három évhez hasonlóan) folyamatosan maximum 40 fő volt. Ezt a létszámot stabilan 

tartjuk jelenleg is, ugyan úgy, ahogy éveken keresztül tartani tudtuk a két felnőtt csapatunk 

számára a 30-as létszámot is. A jelenlegi 34-es létszámunk 3 csapatra elegendő lenne 

nyilvánvalóan, de 2009-ben végig, csak két felnőtt csapatot tudtunk szerepeltetni. 2009. 

őszétől fogva, pedig gyakorlatilag nincs már meg 3. (felnőtt) csapatunk.  

 

A gyermek labdarúgóink létszáma pedig, 120 és 140 között mozog. Ez a létszám addig a 

pillanatig szinte változatlan lesz, amíg utánpótlás bázisaink struktúrájában változás                 

– növekedés –, nem fog beállni. Amint a bázisaink számában növekedés áll majd be, úgy 

létszámunk ismételten lényegesen növekedni fog. 

 

 

2. A labdarúgó ágazat vezetése. 

 

2009-ben az labdarúgó szakágak (felnőtt és utánpótlás) vezetőségében változás nem történt, 

felépítésünk és személyi állományunk több év óta változtatás nélkül érvényes. A közeljövőben 

változtatást továbbra sem tervezünk. 

 

3. Vezetőségi ülések. 

 

A labdarúgó Szakosztály, (felnőtt szakág, és utánpótlás szakág) vezetősége havonként, valamint 

szükség szerint sűrűbben ülésezik és munkáját, a csapat vezetését, kielégítő módon végzi.  



25. 

Az ART-CORNER ZRÍNYI csapata továbbra is a Budapesti Labdarúgás egyik 

legszervezettebben, legtudatosabban menedzselt csapatainak egyike, feltörekvő és 

folyamatosan fejlődik. 

 

A labdarúgó csapat életének, sajátosságainak megfelelően a hozott határozatokat azonnal 

végrehajtjuk, (pld.: edzők alkalmazása, szertáros, gyúró alkalmazása, tagdíj összege, csapat 

játékosállományának nagysága, stb.) A döntésekről, határozatokról külön írásos emlékeztetőt nem 

szoktunk felvenni, és ezt a jövőben sem kívánjuk bevezetni, hiszen ezzel csak bürokratikussá 

tennénk az így is megfelelő és áttekinthető működésünket. 

 

 

V. ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Összefoglalva elmondható, hogy a 2009-es év számunkra, – az Art-Corner Sz.S.K.E, tagsága 

és vezetősége számára –, a sikeres 2001-es és 2002-es évek után, majd a szörnyű, és negatív 

2003-at, a nyűglődéssel teli 2004-et követően, a kilábalást jelentő 2005-ös év után, majd a 

stabil és sikeres 2006. és a 2007-es, kisebb ellenmondásokat is magában foglaló stabilizálódás 

után, a 2008. II. félévi, és 2009. eleji átmeneti bukdácsolások után, 2009. év végére számunkra 

megint a sportélet mosolygós oldala jutott.  

 

Hogy 2010-ben mi vár ránk, az ország egészének jelenlegi sanyarú sorsából is fakadóan, azt 

még csak nem is sejtjük, reméljük, nekünk nem kell túlzottan összehúznunk magunkat, és 

nem kell majd veszteségeket elszenvednünk. 

 

Egyesületünk Budapest sportjának alkotó, szerves és eredményes része. 

 

A 2009-es évet lezárva, ismét megköszönjük a lehetőséget arra, hogy beszámolónkkal 

lezárhattunk egy újabb közösen eltöltött időszakot, és kedvező, pozitív jövőképpel vághatunk 

neki az elkövetkező, reméljük még sikeresebb időszaknak. 

 

 

 

Budapest, 2010. február 03. 

 

 

 

 

 

 Pintér János 

 bíróságilag bejegyzett 

 hivatalos képviselő 

 igazgató, elnökhelyettes 

 
 


