Új kezdet a zirci labdarúgásban?
Az FC Zirc két fiatal edzője mindenre elszánt, de szükségük van a támogatásra
A tavalyi év végén a megszűnés szélére sodródott a Football Club Zirc, de az utolsó
pillanatban felállt egy négytagú elnökség, így megmaradt az egyesület. Miközben az
utánpótlásképzés két fiatal edző áldozatkész munkájának köszönhetően töretlen
hatékonysággal folytatódott, az ügyintézés akadozott. Rendkívüli közgyűlést hívott össze
az egyesület február végén megválasztott elnöke, s közölte, munkahelyi elfoglaltságai
miatt kénytelen lemondani tisztségéről. A klubot Nagy Krisztián irányítja a
továbbiakban.
Az egyesület új elnöke labdarúgó-szakember, a hazánkban elérhető második legmagasabb
edzői végzettséggel rendelkezik. De vajon összeegyeztethető-e az utánpótlásképzés az
ügyintézési feladatokkal? Vihető-e a kettő egymás mellett? Honnan a vállalkozó kedv az
ismert körülmények ellenére? – ezek voltak a főbb kérdések a klubszékház elnöki szobájában,
melynek íróasztalán az U13-as korosztályról frissen előhívott csapatképek terültek el…
– Volt némi kényszer abban, hogy elvállaltam az elnöki tisztséget, de nem szerettem volna, ha
a gyerekek szétszélednek, és az utánpótlás terén elvégzett többéves munka kárba vész. Úgy
gondolom, hogy az elnökségi tagok, szülők segítségére számíthatok. Az önkormányzat
biztosítja számunkra a létesítményt és annak karban tartását.
Szép a zirci pálya. A rövidre nyírt fű egészen kiemeli a májusban átadott óriásfestményt. Az
üzemeltető Városüzemeltetési Nonprofit Kft. pályagondnokot alkalmaz, aki figyel arra, hogy
a gyerekek megfelelő terepen gyakorolhassanak.
Nagy Krisztiánt nem is igazán kérdezem most céljairól, mert azokat már edzőként, a Zirc
város sportkoncepcióját megelőző felmérés során felvázolta. Az ott lefektetett tervek egy
része megvalósulni látszik. A holtszezonban megszűnő három csapat közül a serdülőt úgy
tűnik, sikerült „feltámasztani”, jövőre ifjúsági és felnőtt csapatot is szeretne indítani az FC
Zirc a bajnokságban. De a legalapvetőbb cél a focistapalánták létszámának növelése, ennek
érdekében ősztől toborzót hirdet a klub, számítanak a helyi és környékbeli gyerekek
jelentkezésére.
Az elnök ötéves tervet dolgozott ki anélkül, hogy bármit is lekoppintott volna a
szocializmusból: a lényeg, hogy alulról próbálja meg felépíteni a felnőtt csapatot, ami persze
nem azt jelenti, hogy a jelenleg más egyesületben futballozó, de „hazavágyó” labdarúgókra
nem számítanak majd. Sőt, a most összeverbuválódott tizenhat éves korosztály öt év múlva
érhet be felnőtt játékosnak, nem véletlen tehát ez az időintervallum. Nagyon sok gyerek évről
évre korosztályt vált, U7-esből U9-es, U9-esből U11-es focista lesz előbb utóbb. Idén szinte a
teljes U11-es csapat továbblép az U13-ba, s az önkéntes jelentkezők mellett az új U16-os
csapat a tizenhárom éves korukat átlépőkre épül. Az ötéves terv végére az elnök szeretné
megduplázni, mintegy 130-150 főre duzzasztani az egyesület taglétszámát.
Az új vezető dolgozott már korábban a zirci labdarúgásban, de a klubhoz csak egy éve került,
a tavaly nyáron alakuló U13-as korosztály szakvezetésére kérte fel Heinrich József, az akkori
klubelnök. Csak fél éve dolgozott az FC Zircnél, s szinte az egész egyesületet a nyakába
kellett vennie. Előbb utánpótlás-felelősként szerepet vállalt az elnökségben, majd a másik
edző hivatásából eredő többhónapos távolléte miatt a három legfiatalabb korosztállyal is ő
foglalkozott. És akkor még nem is beszéltünk saját csapatáról, a tizenhárom évesekről, akik
egy év alatt látható fejlődésen mentek keresztül: utolsóként zárták az őszt, tavasszal viszont az

elsők között végeztek. Nagy Krisztián vállalkozó, mint mondja, vállalkozása a távollétében is
jól működik, tud időt áldozni a gyerekek nevelésére.
– Szeretném, ha a srácoknak otthonuk lenne ez az egyesület, egy délutáni grund, ahová
szeretnek járni, szívesen edzenek. Ehhez szükséges az a fanatizmus, ami az én generációm
gyerekkorában még megvolt.
Az egyesületnek a tagdíjakon kívül nincs egyéb bevétele, a „főtámogatók” a szülők, akik
elviszik a gyerekeket a különböző labdarúgó-tornákra. A klub sebeit gyógyítgatta az elmúlt
hónapokban, így a látványsportokat érintő támogatási formára, a társasági adóra sem
pályáztak, de jövőre ez már megkerülhetetlen lesz a biztonságos működés érdekében.
Egyelőre „csak” a serdülő csapat újraalakítására futotta az erőből, de a vezetés szeretné, ha a
közeljövőben újra láthatna hétvégi meccseket a közönség, mindent el fog követni annak
érdekében, hogy visszájukra forduljanak a közelmúlt történései.

Készül a bajnokságra az újonnan alakuló U16-os csapat

Az U13-as és az U16-os csapat mérkőzései egy napon lesznek, ami egyrészt az utazás
szempontjából költségmegtakarítást fog jelenteni, másrészt így a két közösség kölcsönösen
tudja biztatni egymást a pálya széléről. Buszra nem futja, továbbra is a szülői közösség
összefogásával szeretné megoldani az idegenbeli versenyeztetést a klub. Az U7, U9, U11-es
korosztálynál ez működik, de vajon működni fog-e a kamaszkorúaknál?
Az elnök tisztában van vele, hogy nem teljesen kockázatmentes, amit vállalt, de optimistán áll
hozzá a kérdéshez. Elismerően szól az U7, U9, U11-es csapatokat koordináló Berkes Tamás
munkájáról, mint edző, azt mondja, „jó anyagot” kapott alulról. Mint elnök, szeretne még egy
edzőt behozni a klubba az idősebb korosztályok valamelyikéhez, meg is vannak a jelöltjei.
Június utolsó pénteke van, nem a legoptimálisabb az időjárás a futballhoz, de az ötéves terv

végén ott van nagy betűkkel lefektetve: „munka nélkül nincs eredmény” – nem szabad hát
visszariadniuk a srácoknak a kánikulától.
Míg az U16-osok most kezdik meg a felkészülést, a kicsik az utolsó edzésre jöttek a 2011–
2012-es szezonban. A vakáció lázában égve az egyik focistapalánta egy saját készítésű
rókaálarc mögé bújva megijeszti Tamás bácsit, az edzőt, de mindez szerencsére nem sikerül
annyira, hogy ne jusson szóhoz a tréner.
Berkes Tamás már több éve foglalkozik utánpótlással az FC Zirc-ben. Nagyon szereti a
gyerekeket, a gyerekek is nagyon szeretik őt. Nem volt könnyű számára az elmúlt időszak,
hiszen hivatásos katonaként a tavaszi hónapokat Szentendrén kellett töltenie, s csak hétvégén
jöhetett haza, akkor sem mindig. Elszórtan tudott edzést tartani, ezért azzal kezdi, hogy
köszönetet mond a szülőknek és társának, Nagy Krisztiánnak, akik közös erővel
helyettesítették őt a távollét alatt.
– Mindig is örömteli dolog a szülőknek, szurkolóknak látni a fiatalok lelkesedését, akarását,
kitartását, akik játékukkal, góljaikkal, egy-egy jó passzal, bravúros védésekkel csalnak
mosolyt az arcokra – mondja Tamás. Hozzáteszi: mindez a Bozsik Programon keresztül
valósulhat meg, melyben ezúttal is részt vettek városunk focistapalántái. Nincs szégyellnivaló
az eredményekben, időnként Veszprémmel is felvették a versenyt a zirciek a tavaszi tornák
során, de az utánpótlásedző azt vallja, ezeknél a korosztályoknál nem a számszerű
eredmények a fontosak. A sportághoz való kötődést kell megszilárdítani, a technikai alapok
lerakása a feladat, a kreativitás ösztönzése a cél.

Kicsit foghíjas volt a létszám a szezon utolsó edzésén, de Berkes Tamás akkor is meg szokta tartani a
foglalkozást, ha csak egy gyermek van jelen

A távollét ellenére természetesen végig nyomon követte tanítványait az edző, s a
tapasztalatokról is beszámolt. Elmondta, sérülések, betegségek, egyéb elfoglaltságok miatt

nem mindig a legjobb csapattal tudtak kiállni a tornákon. A legeredményesebben az U7-es
korosztály szerepelt, talán azért, mert itt volt kevésbé jellemző a versenyekről való
távolmaradás. Központi nyilvántartást egyébként nem vezetnek az eredményekről, de Tamás
mindig bejegyzi noteszébe a végeredményeket, gólszerzőket, s blogján – az egyéb fontos
tudnivalók mellett – közreadja őket.
A problémákról is beszél a szakvezető, mint elmondja, nincs meg az a plusz gyermeklétszám,
amellyel lehetne biztosítani a korosztályok közötti átjárhatóságot. Jelen pillanatban mindegyik
korosztály versenyképes, de a közeljövőben mindenképpen meg szeretnék célozni az
iskolákat, hogy még több gyerekkel szerettessék meg a futballt.
A csapatépítés aranyszabálya úgy kezdődik, hogy „végy egy jó kapust”. Az edzők javaslatára
a szervezők minden Bozsik-tornát követően okleveles jutalomban részesítik az adott
versenyen legjobban teljesítőket. Berkes Tamástól hosszú névsort kapok erre vonatkozóan.
Somogyi Gergőt, Helt Gergőt és a kapust, Heim Márkot azért érdemes kiemelni, mert az ő
nevüket a megfigyelők is feljegyezték a tehetségkutatón. A tizenhárom évesek között Nagy
Krisztián elmondása szerint Lattenstein Tamás kapus szerepelt a legjobban, aki a következő
szezontól már standard játékosa lehet az U16-nak.
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