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„A tehetséggel élni kell, 
és nem visszaélni”



A felkészülést július hónapban kezdtük meg, a nyári 
elfoglaltságok miatt kisebb létszámban. Augusztus 
végétől tudunk a teljes kerettel készülni, azóta az 
edzéslátogatottsággal teljes mértékben elégedett 
vagyok, ritkán fordult elő hiányzás. 
Nagy dicséret mind a gyerekeknek, mind a szülőknek 
azért, mert még a legzordabb időben is látogatják az 
edzéseimet.
 A kemény, céltudatos munkában hiszek, filozófiám, 
hogy a rengeteg irányított edzés, valamint az otthoni 
önálló gyakorlás egyenes arányban van a későbbi 
minőségi felnőtt labdarúgóvá válás folyamatában.

Jelenleg 20 fő a keret létszáma, melyben négy 2005-
ös születésű gyermek szerepel. Mindenkiről 
elmondható, hogy jó képességű, fizikálisan és 
mentálisan felkészült. Heti 3 alkalommal készültünk, 
az elmúlt időszakban 2 Kölyökligán, 5 Bozsik-tornán, 
valamint futsal-bajnokságon vettünk részt nagy 
sikerrel. 



A tavalyi 4+1 után a gyerekek könnyedén álltak át a 
6+1-es formációra, az eredményesség mellett a 
mutatott játékkal is maximálisan elégedett vagyok.
A sok technikai és párharc edzés mellett, az idén 
nagyobb hangsúlyt fektettem már a csapatjáték 
felépítésére, különböző létszámú játékok 
gyakorlására, melyeket a 6+1-es játékból 
modelleztem le. 
Terveim között szerepel a folyamatos egyéni képzés 
mellett, ezeknek a játékhelyzet megoldásoknak a 
gyakorlása, fejlesztése, valamint az edzések 
intenzitásának növelése. 
A gyerekek úgy érzem elfogadtak, szeretem, mikor 
kitartó lelelkesedéssel végzik az akár megterhelő 
gyakorlatokat is. Sokat beszélgetek velük arról, hogy 
mik azok a dolgok, feladatok, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy a későbbiekben kitűnő labdarúgóvá 
válhassanak. 
Akármilyen meglepő erre a korosztályra nézve, de 
már itt látható, hogy a gyerekek céltudatosan 
készülnek a jövőre, öröm velük dolgozni.



Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy Nektek 
szülőknek is megköszönjem azt az áldozatos 
hozzáállást, amit az elmúlt időszak során 
tapasztaltam. 
Kérlek benneteket arra, hogy továbbra is 
fogadjátok el döntéseimet, bízzatok meg bennem, 
eltökélt szándékom, hogy gyermekeiteket a 
lehető legmagasabb szinten fejlesszem, mind a 
labdarúgás, mind az életre nevelés hosszú 
folyamatában.
Egyéni értékelésre állok mindenki szíves 
rendelkezésére, aki igényli, annak négyszemközti 
beszélgetés keretében szívesen elmondom 
véleményemet.
                                                        Nagy László
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