Ziccer!

Kokó második alkalommal csinált BAJNOKCSAPATOT Szentlőrincen!
Hogy lettél nyáron az utolsó pillanatban a csapat edzője? Gondoltad akkor, hogy bajnoki címmel zárod a szezont?
Kovácsevics Csabát már régóta ismerem, a bajnokság előtt 1 héttel szólt, hogy lenne ez a lehetőség. Körülbelül 2 perc
alatt megegyeztünk, és elvállaltam a második csapatot. Bár a hozzállással nem volt gond, de őszintén szólva az első két
hét után nem gondoltam, hogy ez lesz a vége.
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Az „Í”-re már feltettük a pontot, szombaton jöhet a jutalom-játék

Szentlőrinc SE

Voltál már bajnok Szentlőrincen az NB III-ban… Melyik volt a nehezebb, melyik áll közelebb a szívedhez?
Igen, 9 évvel ezelőtt. Mindkét bajnoki cím nagyon kedves számomra, és mindkettő óriási öröm volt. Az NB III-ban
nagyobb volt a fegyelem, és profibbak voltak a játékosok, de mindkét csapattal nagy élmény volt együtt dolgozni.
Simának tűnt ez a bajnoki cím, a 4. forduló óta vezettük a bajnokságot. Valóban ilyen egyszerű volt?
Azért ez nem volt olyan egyszerű mint amilyennek látszott. Az ősszel sokszor kevesen voltunk, létszám problémáink
voltak, az ellenfelek még nem vettek komolyan minket, és néha a szerencse is mellénk állt, de tavasszal sikerült
megerősítenünk a keretet. Mentálisan nagyon erősek voltunk, sokszor az utolsó pillanatokban hoztuk a meccseket.
Mikor hitted el, hogy meg lesz a bajnokság? Mi volt a siker kulcsa?
A Bicsérdi mérkőzés után kezdtem elhinni, hogy meglesz a bajnokság, amikor 0:4-ről, 5:4-re megfordítottuk a meccset,
ilyet még nem éltem át a pályafutásom alatt. Úgy gondolom, hogy ez nem a szerencsén múlott, a csapat magja már évek
óta együtt játszott, volt benne sok munka, és a CSAPATEGYSÉG volt a kulcs.
A Lőrinc II-ben mindenki munka mellett játszik, senki sem kapott pénzt a fociért. Nehéz volt a motivációt tartani?
Az ősz volt a nehezebb, mert kevesen voltunk, egymásért küzdöttünk, és ez összekovácsolta a csapatot. Tavasszal
sikerült jó játékosokat igazolni, így a keret is hosszabb lett, és inkább arra kellett figyelni, hogy a fejekben rend legyen,
nehogy azt gondolják a játékosok, hogy már megnyertük a bajnokságot.
Hogyan fog alakulni a jövő?
Úgy tudom, hogy vállaljuk a Megye I-et. A keretet meg kell erősíteni lőrinci kötődésű fiatal játékosokkal, ez egy jó
lehetőség lehet az Ifista vagy az Ifiből kiöregedő játékosoknak, hogy felnőtt bajnokságban erősödjenek.

-

Hosszúhetényi SE

Megye II. Pécsi Szalon Liga bajnoki labdarúgó mérkőzés
Ingyenes a belépés

11-es rúgó verseny

Tombola sorsolás

A mérkőzésre és az
ünnepélyes éremátadó
ceremóniára bárki ingyen
bejöhet!

Félidőben 11-es rúgó verseny!
A győztes jutalma a
bajnokcsapat játékosai által
aláírt focilabda!

Félidőben tombola sorsolás!
A fődíj egy a bajnokcsapat
játékosai által aláírt
Szentlőrinc SE mez







A mérkőzés után vendégül látunk
1 pofa sörre és együtt
ünnepelhetsz a bajnokcsapattal!

A 11-es rúgó versenyre a Büfében
Gellner Mariannál vagy Leipold
Péternél lehet jelentkezni.

A Ziccer műsorfüzeten
található sorszámmal vehetsz
részt a tombola sorsoláson.

Cserébe szurkolj sportszerűen!

Két bal lábbal is jelentkezhetsz!

Ne dobd el a szerencsédet!

Akik pályára léptek a BAJNOKCSPAT-ban (zárójelben a mérkőzésszám)!
Pacéka Norbert (2) * Vuk Márton (24) * Békési András (1) * Horváth László (11) * Keczeli Tamás (2) *

Köszönjük a szurkolóinknak, akik támogatták a csapat Bajnokavató Fesztiválját!

Lőrincz Sándor (21) * Musztács Patrik (27) * Pichler Gábor (15) * Sánta István (4) * Sánta Zsolt (24) *

Szatmári Ferenc * Bartalovics Emil * Kreizer József * Szakala László * Kőszegi László
Petz József * Mátis Ferenc * Kovács Ernő * Gergics József, Kiss László, Bíró Imre
Szarvas János * Hatler Ferenc * Gulyás Anna (Ancsa) * Gellner József * Speigl Gyula
Gellner Józsefné (Mariann) * Kishalas Tibor * Bíró Imre * Jung József * Petz Péter

Szőke Tamás (1) * Takács Norbert (11) * Zámbó József (2) * Balogh Gergő (2) * Balogh László (16) *
Csomós László (27) * Csomós Zoltán (10) * Gálffy Péter (22) * Jung Zsolt (26) * Papes Gábor (7) * Nagy
Tamás (13) * Szolga Gorán (11) * Tokay Szabolcs (1) * Tóth Ákos (13) * Vörös Zoltán (9) * Kiss Márk (4)
Varga Milán (3) * Gellner József (24) * Kaszás Patrik (2) * Lesnyik Zoltán (13) * Pöttendi Balázs (7) *
Salamon Dávid (13) * Schneider Tamás (9) * Vince Dominik (13)* Kovács Imre (5)

„Gondolatok a főszereplőktől”…
Gálffy Péter (Gágá)
Nehezen indult a szezon, a bajnoki rajt előtt 1 héttel még nem volt edzőnk. Aztán amilyen nehezen indult, olyan
jól sikerült a vége. Meccsről-meccsre egyre jobban összekovácsolódott a brigád, nem egyénileg voltunk jók,
hanem mint csapat voltunk nagyon erősek. Szerintem a Megye I-ben is megállnánk a helyünket. Szeretettel
várjuk a csapatba a szentlőrinci kötődésű játékosokat, akik szeretnének egy jó közösség részesei lenni.
Jung Zsolt (Zsolti)
Legfőképpen a csapategységnek köszönhető a sikerünk, de nagyon sokat számított az edző személye. Kokó
nagyon jól megtalálta a hangot a játékosokkal, nagyon jól be tudott illeszkedni ebbe a közegbe, és ehhez tette
hozzá az ő egyéniségét és szakmai tudását.

Balogh László (Öcsi)
A szezon első felében még nem vettek komolyan minket a riválisok, és szerencsénk is volt. A szezon második
felében többet tudtunk edzésre járni, sikerült télen igazolnunk néhány jó játékost. Az edző szerepe is
kulcsfontosságú volt, mert nagyon jól "összeszedte" a csapatot, és egy nagyon egységes, összetartó csapatot
alkottunk.

Tóth Ákos (Jessy)
Végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk, így teljesen megérdemelten nyertük meg a bajnokságot.
Nálunk egyetlen fizetett játékos sincs, így a sikerünk a rendkívüli csapategységnek köszönhető. Meg akartuk
mutatni, hogy pénz nélkül is lehet sikert elérni. Nekem ez a 6. bajnoki címem Szentlőrincen, de számomra ez is
ugyanolyan értékes mint a többi. A hosszú kihagyás után nagyon jó volt újra játszani, nagyon örülök, hogy egy
ilyen közösséghez tartozhattam.
Musztács Patrik (Patya):
Úgy érzem jól sikerült a szezon, bajnoki címmel a zsebben. A kezdeti nehézségek ellenére jól összeállt a csapat,
megvolt a csapategység, az akarat még akkor is amikor nem ment úgy a szekér, de sikerült átlendülni ezeken a
nehézségeken és megérdemelten nyertük meg a bajnokságot Más volt-e mint a többi? Nem tudom, mert ez az első
idényem Lőrincen, és az első bajnoki címem! Gratulálok a csapatnak! 2-3 KETTŐ
Pichler Gábor (Piki)
Bajnokságot nyerni mindig nagy dolog, függetlenül, hogy az milyen osztály! Gratulálok az egész csapatnak, és
köszönjük mindenkinek aki egy kicsit is hozzátett a sikerhez! Véleményem szerint a csapatunk ereje a
közösségben rejlik, mindenki hozzátette a tudásához és képességeihez mérten a magáét, és ez összeállt egy kerek
egésszé. Kérdés sem fér hozzá, hogy a legjobb futballt játszó csapat nyerte a bajnokságot! Örülök, hogy részese
lehettem!

Sikeres volt az „újjászerveződött” Szentlőrinci Városi Kispályás Bajnokság

Vince Dominik (Doma)
Egy kívülállónak simának tűnhetett, de szerintem nagyon izgalmas bajnokság volt. Akadtak rossz pillanataink, és
voltak olyanok amiket lehetett ünnepelni. Nekem ez az első bajnoki címem a Szentlőrinc II-vel, és remélem, hogy
lesz még ilyen. Nagyon jó szezon volt, igazi csapatként "ugrottuk át" az akadályokat.

A Szentlőrinci Városi Kispályás Bajnokság utolsó fordulója izgalmasra sikerült, mert az utolsó meccsen dőlt el a bajnoki cím sorsa.
Habár a mindent eldöntő „csata” szerda este volt, mégis a Csütörtök Este csapata ünnepelhetett, mivel a 3:3-as döntetlennel, jobb
gólkülönbséggel az Öregek előtt az 1. helyen végeztek a tabellán. A bajnokság gólkirálya Braun Károly lett a Csütörtök Este csapatából,
17 találattal. Szőke Tamást (Csütörtök Este) és Szabó Zsoltot (Öregek) kérdeztük, hogyan vélekednek a szentlőrinci amatőr fociról.

Gellner József (Joci)
Megérdemelten nyertük meg a bajnokságot, mert a legerősebb állományunk nekünk volt. A "rázósabb"
időszakokon átsegített minket, hogy egymásért küzdöttünk. Nehezebb volt megnyerni, mint a tavalyit, de
kétségtelenül megérdemeltük. Hajrá Lőrinc!

Góllövőlista
Játékos neve
1. Braun Károly (Csütörtök Este)
2. Lizitzky Mario (Csütörtök Este)
3. Nyaka Géza (Csütörtök Este)
4. Katona Zsolt (Öregek)

Gól
17
15
14
13

Tabella
Csapat neve
1. Csütörtök Este
2. Öregek
3. Minden Mindegy
4. Fiatalok (1 pont levonva)

M
11
11
11
11

GY
28
28
7
6

GK
+41
+28
-36
-21

Az egyesület felkarolta a kezdeményezést, hogy ismét legyen amatőr foci Lőrincen. Mi a véleményed az 1. évről?
Szolga Gorán (Gorán)
Az előző bajnoki címnek (Megye III) nem voltam a részese, csak a pár évvel ezelőtti Megye IV-esnek, ami
nagyon sima volt. Szerintem a fordulópont a Bicsérd elleni bravúros győzelem volt, amikor 0:4-ről felálltunk, ez
óriási erőt adott a csapatnak, és azóta sikerült megtalálnunk a számunkra legideálisabb játékrendszert is.

Szőke Tamás: - Szerintem minden résztvevő nevében elmondhatom, hogy mindenki örült a kezdeményezésnek. Azt gondolom, hogy kell
egy kis idő amíg a környéken híre megy a bajnokságnak, és bővíteni lehet a csapatok létszámát. Ősszel 6 csapattal indultunk, azonban 2
csapat létszám-gondok miatt visszalépett, így tavaszra Final 4 lett a bajnokság. A csapatok háromszor mérkőzhettek meg egymással.
Mindenkinek volt bőven alkalma, hogy pontokat gyűjtsön. Ezúton is szeretném megköszönni a befektetett időt és energiát Leipold
Péternek és Papes Gábornak, illetve a Szentlőrinci Sportegyesületnek a biztosított körülményeket!
Szabó Zsolt: - Örülök, hogy elindult ez a bajnokság, összehozza az eddig csak baráti focit űzőket, adott egy kis tétet a játéknak.

Salamon Dávid (Sala)
Ugyan csak fél éve vagyok Lőrincen, de azt tapasztaltam, hogy rendkívüli itt az összetartás. A csapatmunkának,
valamint a küzdésnek köszönhető ez az első hely. Remek félév volt, soha rosszabbat!

Csomós László (Csoma)
Szerintem elég jó szezonunk volt, és megérdemelten nyertük meg a bajnokságot. Azért nyertük meg, mert van
egy nagyon jó edzőnk, aki csapatot csinált belőlünk, akik egymásért küzdenek az utolsó percig. Nehezebb volt ez
a bajnokság mint a tavalyi, a szezon előtt úgy gondoltam hogy az első hatba kerülés szép eredmény lenne, de
kicsit túlteljesítettük. Gratulálok az egész csapatnak!
Takács Norbert (Taki)
A lényeg, hogy az összetartás mindent visz ebben a társaságban, a jó kis „csapathorgászatokkal” az élen… 
Máshol ilyet még nem éltem meg. Sokan féltették a csapatot, hogy kiesik a Megye II-ből, és hogy néhány vereség
után nem marad majd csapat, ezért mindenki bizonyítani akart, és piszkosul akarta ezt az aranyat

Milyen volt a szervezés? Milyenek voltak az ellenfelek?
Szőke Tamás:- A körülmények úgy gondolom adottak. Azon emberek érdeklődését kell felkelteni, akikhez még nem jutott el a bajnokság
híre. Kiegyenlített bajnokságot tudhatunk magunk mögött. A csapatok között nagy különbség nem volt, inkább az összeszokottság
döntött. Azt szokták mondani, hogy mindig van miben fejlődni. Ez most is elmondható. A résztvevők megtapasztalhatták, hogy mire
képesek egy hosszabb távú verseny során. Remélem, hogy ezekkel a pozitív tapasztalatokkal vágnak neki ősszel az új szezonnak!
Szabó Zsolt: - A szervezésben voltak kisebb hiányosságok (csapatok nem jelentek meg, pályát a csapatok rakták össze), de összességében
véve megfelelőek voltak a körülmények és színvonalas volt a bajnokság! Az ellenfeleknél és csapaton belül is erőben, képzettségben,
életkorban voltak különbségek, de több korosztály jól megfért egymással a pályán! Jó volt ismeretlen ellenfelek ellen pályára lépni!
Milyen volt színvonal, sportszerűség? Hogy éreztétek magatokat?
Szőke Tamás:- A versenyszellemből adódóan kialakulnak feszültebb hangulatú meccsek, de ez benne van. Sportszerűen viselkedett az
összes csapat a bajnokság alatt, komolyabb sérülés szerencsére nem volt. Azt gondolom, hogy jó hangulatban telt a bajnokság, új
csapatokat, embereket ismertünk meg és örülhettünk fiatalabb generáció részvételének is.
Szabó Zsolt: - A játék színvonalas volt, a csapatok sportszerűek voltak. Előfordultak szócsaták ismerősök között, de ez a meccs hevében
természetes, amit a mérkőzés után egy jó sör mellett megbeszéltünk, természetesen jókedvvel vegyítve!
Szoros volt a vége, az utolsó meccsen dőlt el a bajnoki cím sorsa... Mi volt a recept a sikerhez?

Schneider Tamás (Pippo)
Egész szezonban jó volt a csapat hozzáállása, ha kellett csúsztunk-másztunk egymásért. Kokó személye,
fanatizmusa sokszor átlendítette a minket egy-egy hullámvölgyön. Bajnokságot nem könnyű nyerni bármilyen
osztályról is legyen szó. Gratulálok az egész csapatnak! Hajrá Lőrinc!

Szőke Tamás:- Jól ismertük az ellenfelet, minden héten egymás ellen játszunk a bajnokságon kívül is. Tisztában voltunk vele képesek
megnyerni a "rangadót", így pontosan tudtuk, hogy mire kell figyelnünk. Fej-fej mellett hozta a 2 csapat a „kötelező meccseket”, azonban
a végelszámolásnál a döntetlen nekünk kedvezett a jobb gólarány miatt. Ezúton szeretnék gratulálni nekik a csapatom nevében!
Jövőre újra találkozhatunk veletek? A bajnoki cím megvédése lesz a cél?
Szőke Tamás:- Természetesen jövünk! Remélem, hogy jövőre több új, jó csapat ellen is meg tudjuk védeni a bajnoki címet!
Szabó Zsolt: - A következő bajnoki sorozaton is indulni akarunk, amit természetesen meg is szeretnénk nyerni! Természetesen a
legfontosabb, hogy barátok között jól érezzük magunkat, de a végén a győzelem, ami az egészét megédesíti.

