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VOYAGE SE
2002

Nagy örömmel nyújtom át Önöknek egyesületünk kiad-
ványát a Voyage Sport Magazin első számát, amelyben
bemutatást szeretnénk Önöknek nyújtani az egyesület
múltjába, jelenébe és jövőképébe. A magazinnak rend-
szeres megjelenést szánunk, mindig az aktuális hírekkel,
eseményekkel, hogy a Tisztelt Olvasót naprakész infor-
mációkkal lássuk el az egyesület kapcsán.

A Voyage SE 2002-ben alakult, első pillérként a labdarú-
gás szerepel a sportági palettáján. A létrehozás alapját az
a sportszeretet adta, amely hosszú időn keresztül végig-
kísérte életemet. Egyre erősödött bennem az az érzés,
hogy mások sportban tanúsított tehetségét felszínre hoz-
zam és támogassam azt az esélyt, hogy képességeiket
fejleszthessék és sikereket érhessenek el. Ezért jött létre
egyesületünk azzal a céllal, hogy sportolóinkban erősít-
sük az őszinte sportszeretetet, a küzdeni tudást, a kitar-
tást és az elért eredmények megfelelő értékelését.

Az elmúlt kilenc év alatt labdarúgó szakosztályunk
eredményeivel öt bajnoki osztályt lépett előre, így a
2011–2012. évi bajnokságban a Budapesti Labdarúgó
Szövetség első osztályában versenyez. Eljutottunk arra a
pontra, hogy az idei évben megkoronázzuk az „amatőr”
pályafutásunkat, így annak érdekében, hogy méltón zár-
juk le az első évtizedet megcéloztuk a Magyar Labdarúgó
Szövetség Nemzeti Bajnokságának harmadik osztályába

jutást. Mindezzel párhuzamosan elindult egy komoly
szakmai háttérmunka azért, hogy saját utánpótlás-nevelő
bázisunkat kialakítsuk, amelyet 2012-ben a 10. évfordu-
lónkon egy saját otthon birtokba vételével szeretnénk ki-
teljesíteni.

A Voyage Sport Magazin megjelenése illetve annak tar-
talma azt gondolom hűen tükrözi az elszántságunkat és
az elmúlt évek komoly munkáját, amelyet az elkövetkező
években is folytatni kívánunk. Szeretnénk egy szigetet
adni a sportban minden ember számára, akik ebben a ro-
hanó világban mind az amatőr, mind pedig a verseny-
sportban egy kicsit megpihennének. Vezető kollégáimmal

együtt bízom benne, hogy közös erőfeszítéseink meg-
hozzák eredményüket és minél többen azonosulnak majd
ezzel a célkitűzéssel, amely révén idővel más szakosz-
tályokkal is bővíthetjük majd a sportág-kört.

Bízom benne, hogy az elmúlt – cégcsoportom által szpon-
zorált – évtized sikerei és jelen kiadványunk alapján az üz-
leti életben tevékenykedő olyan vezetők figyelmét sikerül
felkeltenünk, akik egyesületünk megismerése után támo-
gatásukkal bizalmat szavaznak nekünk.

Nagy örömömre szolgál elmondani, hogy az egyesület
hivatalos honlapja 2011. április 21. óta igen magas láto-
gatottsággal funkcionál, ahol is az érdeklődők naprakész
információkat találnak az egyesületnél történtekről.

Kívánok minden olvasónk és sportolónk számára jó
egészséget, jó eredményeket, sport- és egyéb sikereket.

Hajrá Voyage!
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Bemutatkozik
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Szekeres Szilárd
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5Út az I. osztályig

2004/2005
H. Név Pont Mérk. Gy D V Lőtt–Kapott
1. Voyage SE 73 30 23 4 3 91–29
2. Art Corner SZSKE 69 30 21 6 3 91–33
3. Vizafogó FC 58 30 18 4 8 98–46
4. Grafito SC 56 30 18 2 10 68–46
5. Milka FC SE 53 30 16 5 9 50–43
6. Pasarét FC 52 30 16 4 10 88–67
7. ABE SK 48 30 13 10 7 75–42
8. Kormányőr SE 44 30 13 5 12 68–57
9. Juretmed DSE 42 30 12 6 12 78–59

10. Kereskedelmi és Hitelbank 41 30 16 6 12 62–61
11. Goldball 94 FC 63 30 11 3 16 71–76
12. OSC 35 30 11 3 16 49–78
13. Zuglói Kinizsi FCE 28 30 8 5 17 50–70
14. Vörösingesek FCE 20 30 6 2 22 42–115
15. Bp. Celtic FC 10 30 3 1 26 34–119
16. Józsefvárosi TE 9 30 4 2 24 47–124

2005/2006
H. Név Pont Mérk. Gy D V Lőtt–Kapott
1. Rákosliget AC 69 30 21 6 3 94–30
2. Voyage SE 61 30 19 8 3 80–25
3. Kispesti Rendőr SKE 56 30 17 5 8 66–43
4. Közterület SE 55 30 17 4 9 67–49
5. Hidegkúti SC 43 30 14 5 11 72–67
6. Tintahalak SZASE 43 30 13 4 13 75–62
7. Istenhegy FC 42 30 12 6 12 74–68
8. Közgáz DSE 40 30 12 4 14 48–56
9. Vis-Maior FC 38 30 12 2 16 65–75

10. MAFC–Favorit SE 37 30 11 5 14 50–62
11. Pestszentimrei SK 36 30 10 7 13 61–75
12. Bp. MÁV Előre SE 34 30 10 4 16 72–109
13. FC Hungaro 98 32 30 10 4 16 54–79
14. BRSC 28 30 8 6 16 48–71
15. XII. ker. Hegyvidék SE 28 30 8 4 18 58–85
16. Újpesti Haladás FK 25 30 7 4 19 45–73

2008/2009
H. Csapat M GY D V LG KG GK P Megjegyzés
1. Rákosszentmihályi SC 30 19 2 9 66 35 31 59
2. Voyage SE 30 16 8 6 74 47 27 56
3. Szt. Pál Akadémia FC 30 16 8 6 62 35 27 56
4. Grund 1986 FC 30 15 8 7 67 40 27 53
5. 1908 Pestszentlőrinci PSC 30 14 10 6 47 29 18 52
6. Tintahalak SZASE 30 14 3 13 64 57 7 45
7. 43. sz. Építők SK 30 13 5 12 45 47 -2 44
8. Szabadkikötő SE 30 12 6 12 67 64 3 41 (-1 pont)
9. Duna SK 30 12 4 14 71 66 5 40

10. BEAC 30 10 7 13 46 59 -13 37
11. Budapesti Sztárok SE 30 11 3 16 51 77 -26 36
12. MAC–Népstadion Egyesület 30 10 7 13 43 48 -5 36 (-1 pont)
13. Testvériség SE 30 9 9 12 50 67 -17 34 (-2 pont)
14. KISE 30 9 5 16 54 72 -18 32
15. Pestszentimrei SK 30 8 4 18 33 61 -28 28
16. Budai XI. SE 30 4 7 19 29 65 -36 16 (-3 pont)

2006/2007
H. Név Pont Mérk. Gy D V Lőtt–Kapott Gk.
1. XI. Lágymányos 73 30 23 4 3 96–30 66
2. Voyage 59 30 19 2 9 77–47 30
3. Testvériség 55 30 16 7 7 70–42 28
4. Külker 48 30 14 6 10 80–71 9
5. Rákossztmihály 44 30 13 5 12 66–55 11
6. RKSK 44 30 12 8 10 54–60 -6
7. II. Kerület UFC 43 30 12 7 11 56–48 8
8. Bp. Erdért SE. 42 30 12 6 12 60–52 8
9. Budai XI. SE. 40 30 11 7 12 64–56 8

10. Nagytétény 40 30 11 7 12 59–72 -13
11. Grund 1986 FC 37 30 10 7 13 64–73 -9
12. BEAC 34 30 11 5 14 39–52 -13
13. 43. sz. Építők 34 30 9 7 14 38–55 -17
14. Chinoin 29 30 7 8 15 58–69 -11
15. Bp. Sztárok 23 30 5 8 17 46–92 -46
16. Pestszentimre 19 30 5 6 19 51–104 -53

2008–2009.
BLSZ Ib
2. helyezett

2006–2007.
BLSZ Ib
2. helyezett

2005–2006.
BLSZ II
2. helyezett

MLSZ
NB III

2004–2005.
BLSZ III
1. helyezett

2002–2003.
BLSZ IV
1. helyezett

2002/2003
H. Név Pont Mérk. Gy D V Lőtt–Kapott
1. Voyage 55 22 17 4 1 86–17
2. Károli Bölcsész DSE 52 22 17 1 4 103–35
3. Duplo FC 51 22 16 3 3 92–21
4. RUG-6 FS 45 22 14 3 5 57–26
5. Vörösingesek FC 40 22 12 4 6 60–32
6. Józsefvárosi TE 35 22 11 2 9 54–48
7. Milka FC SE 24 22 7 3 12 55–60
8. Siketek SC 21 22 6 3 13 46–68
9. ELTE KCSSK 21 22 6 3 13 60–21

10. Jóbarátok SE 13 22 3 4 15 23–70
11. Árpádföldi SC 12 22 3 3 16 18–121
12. Liberty FC 9 22 2 3 17 30–97

www.voyage-sport.com



Dömös Komárom-Esztergom megyében, a Dunakanyar-
ban, a Duna jobb partján található, 1191 főt számláló
község.

A gyönyörű dunakanyari tájon fekvő település a magyar
királyokhoz kötődő történelmi múltjáról nevezetes. Ez az
erdős hegyvidék a honfoglalástól kezdve a fejedelmek,
majd Árpád-házi királyaink családi birtokterülete volt.
A mai napig a történelem emlékét őrzik itt az 1107 körül
épült román stílusú prépostság romjai.

A település azonban nem csak történelméről nevezetes: a
természetjárók kedvelt helye, a Pilis kapujának tekintik.
Számos turistaútvonal indul a településről a környező he-
gyekbe, köztük az ország egyik legkalandosabban bejár-
ható útvonala, amely a Rám-szakadékon át vezet a 700
méter magas Dobogókőre. Szintén innen indul jelzett
turistaút a különleges sziklaképződményeiről nevezetes
Prédikálószék csúcsához, ahonnan a Dunakanyar egyik
legszebb hangulatú panorámáját láthatjuk.
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Egyesületünk eddigi történetének sikereit „hontalanként”
érte el, mivel eddig nem találtunk olyan települést, ahol
további céljainkat és hosszútávú elképzeléseinket elér-
hetjük, megvalósíthatjuk.

Most azonban elérkezett az idő, amikor is megtaláltuk ott-
honunkat és találtunk egy olyan varázslatos helyet, ahol
vélhetően minden embert magával ragad a természet
szépsége, dombokkal, hegyekkel, vízfolyással. Itt talál-
tunk egy olyan barátságos, hangulatos községet, ahol a
természet szépsége párosul az egyesületünk irányában
tanúsított befogadási szándékkal. Azt gondoljuk tehát,
hogy az egyesület megtalálta otthonát és reményeink sze-
rint 2012-ben fennállásunk 10. évfordulóját már az első
saját sportpályánkon ünnepelhetjük.

www.voyage-sport.com
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Voyage Group

Az idén huszadik születésnapját ünneplő társaság
fő tevékenységi köre Franciaországból és más
francia nyelvű területekről turisták utaztatása
Magyarországra és a kelet-európai desztinációba.
Minőségi szolgáltatásaival és versenyképes tari-
fáival évről-évre egyre nagyobb elismertséget
szerzett a francia piacon, ahol mára az egyik leg-
meghatározóbb piaci szereplővé nőtte ki magát a
kelet-európai térségben. Repülős és autóbuszos,
kulturális és incentive útjaik szervezése mellett a
különféle egyedi célcsoportokat is megcélozták,
mint például a sport- és a diákutaztatók körét.

Az Európában is egyedülálló hat buszból álló egy-
séges Scania luxusautóbusz-parkjuk a francia tu-
risták kiszolgálása mellett a magyar és más
szervező irodák részére történő bérbeadással is
foglalkozik, amellett, hogy a protokolláris és az
egyedi magas igényű megrendeléseknek is eleget
tud tenni. Ez az autóbusz-flotta egy új dimenziót
hozott a magyarországi személyszállítás színte-
rére.

A cég kötődése a sporthoz az egyesület támoga-
tásán kívül a labdarúgás világában is megmutat-
kozik olyan tekintetben, hogy az AS Roma, AC
Milan, Fenerbahce SK, Real Madrid és egyéb él-
csapatok szállítását is saját autóbuszaival bonyo-
lította a csapatok magyarországi tartózkodása
alatt.

A Voyage Group cégcsoport tevékenységi köre fentiek
mellett kiterjed még a turizmushoz kapcsolódó ke-
reskedelmi és vendéglátóipari egységekre.

www.voyage-sport.com



Kérem meséljen magáról.
Átlagos, középosztálybeli családból származom, aki Szentendrét
mondhatja otthonának. Az idei esztendőben töltöm be 42. életévemet.
Gyermek- és ifjúsági koromban a tanulás mellett a sport határozta
meg az életemet, hiszen a versenysportban nevelkedtem, eleinte a
szertorna világában, majd később kézilabdáztam és teniszeztem.

Tanulmányaim után rövid ideig a kereskedelemben dolgoztam, míg
a végső „szerelem” a turizmus szele meg nem csapott.

Az alapoktól – mondhatni tarisznyával és benne pogácsával – épí-
tettem fel évről-évre apró lépésenként a cégemet, amely a mai napra
már egy elismert név lett az európai, főként a francia piacon.

Voltak-e segítői elismerésre méltó üzleti karrierje építése során?
A vállalkozásomban kezdettől fogva volt egy jobb kéznek mondható
hölgy – Baranya Beáta – aki tudásával és emberi hozzáállásával ki-
hagyhatatlan lenne a Voyage név megemlítésekor.

Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, akik mindig és minden
helyzetben mellettem álltak és nem utolsó sorban egy olyan kiváló
nevelést kaptam tőlük, amely a karrier indulásához és befutásához
elengedhetetlen volt. Önállóságra nevelésük mellett a tisztességet, az
őszinteséget és a szorgalmat alap normaként kezelték és fontosnak
tartották mindig, hogy az életem nagyobb döntéseit meghagyják
nekem, azokba soha nem szóltak bele.

Szeretném itt még két kollégámat – Németh Andrást és Bajnóczi
Tamást – kiemelni, akik hosszú évek óta nagy szorgalommal és
tudással végzik a munkájukat, amellyel nagyban hozzájárulnak a
Voyage Group sikereihez.

Van-e olyan momentum vagy meghatározó tényező, amely
kiemelt fontossággal bírt az életében?
A sportpályafutásom nagyban hozzájárul a Voyage Group élén elért
sikerekhez, amelyek érdekében életem folyamán rengeteg lemondá-
son és nehézségen kellett keresztül mennem. A küzdelem, a kitartás,
a szorgalom mind-mind olyan pont, amelyet az élet bármely területén

kamatoztatni lehet és ehhez a sport kiváló iskola volt részemre. Az
őszinteség, a tisztesség és a becsület pedig a már említett szülői ne-
velés eredményeként ivódott belém. Ez a nagyon hosszú út nélkülö-
zéssel és lemondással járt, mert minden egyes forintot kemény
munkával kellett megkeresnem. A karrierem legelején kapcsolatok
és milliomos szülői háttér nélkül volt olyan időszak, amikor napi három
műszakban dolgoztam azért a célért, ami a szemem előtt lebegett és
mára már részben megvalósult.

A hétköznapi életben sokat látjuk a Voyage autóbuszait, nem
utolsó sorban látványosan reklámozva a céget. Kevesen ismerik
azonban, hogy ki és mi van a buszok mögött. Mi ennek az oka?
Nem kirakatembernek tartom magam. Aki ismer, az tudja, hogy bár-
kivel könnyen megtalálom a megfelelő hangot, aki pedig eddig csak
a Voyage Group nevét ismerte az most ebből az interjúból össze tudja
majd párosítani a nevemet a cégcsoportom egységeivel.

Vannak még olyan elképzelések az életében, amit el szeretne
érni?
Sport- és üzletemberként a kitűzött célért mindig tudatosan csele-
kedtem minden lépésemben. Nagyon fontos számomra a folyamat
végén a siker, amely minden ember életében szükséges lenne, mert
a nyugodt és harmonikus élet alapja. Véleményem szerint egy férfi-
ember életében rendkívül sarkalatos pont, hogy alkosson valamit. Azt
gondolom az elmúlt 42 év nem telt el hasztalanul és jelenleg a sport
területén van előttem az a kihívás, amelyben életem hátralevő részé-
ben maradandót szeretnék alkotni, azzal a célzattal, hogy a sportban
felnevelkedő fiatalok is hasonló szép és örömteli pillanatokat éljenek
át a sportban illetve az életükben.

Interjú Szekeres Szilárddal,

a Voyage Group

tulajdonos-ügyvezetőjével

11www.voyage-sport.com
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I. Voyage Kupa
Elsőre kissé félszegen, de nagy elánnal kezdtünk bele az esemény szervezésébe,
miután valami nem sablonosat és egy hosszabb folyamatot szerettünk volna ezzel elindítani.
Úgy tűnik ez a nem szokványos labdarúgó kupa-sorozat a csapatok érdeklődését is
kivívta, továbbá felkeltette egy sor támogató figyelmét is. Az esemény kulturált körülmények
között, nagyon jó hangulatban zajlott le és nem utolsó sorban izgalmakban is bővelkedett.

Mi sem jelzi jobban a kupa sikerét, mint hogy a benevezett csapatok nagy része már
a sorozat végén jelezte részvételi szándékát a jövő évi Voyage Kupán.

Az esemény-sorozatról és a hangulatról az illusztrációk mesélnek a végső győztes
Dunakanyar SE csapatvezetőjével Batári Csabával együtt.

Hunor

PEH Focisuli SE

Dunakanyar SE

Dunabogdány
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Az I. Voyage Kupa győztes csapata a Dunakanyar
SE csapatvezetőjeként mi a véleménye a kupa-
sorozaton látottakról, a szervezésről és arról,
hogy egy újabb sorozat indult el, amely a tö-
megsportot támogatja?
A helyes pontos információ közlés nagyban meg-
könnyítette a helyzetemet, ezt bizonyítja az a tény
is, hogy egyszer sem kellett a szervezőkhöz semmi-
lyen tornával kapcsolatos kérdést intéznem. Külön-
böző összetételű csapatokat láttam a torna során.
A korosztályok csapatonként rendkívül változatosan
alakultak, minálunk 21 éven aluliak játszottak csak,
de több csapatban még 50 év fölötti játékosok is pá-
lyára léptek, ezért azt mondhatom, hogy a mezőny
ilyen szempontból érdekes korosztályos összetételt
produkált, ami viszont jót tett a színvonalnak és egy-
értelműen bizonyítja, hogy egy értékes tömegsport
kezdeményezés indult remélhetőleg hosszú útjára.

Örömteli, hogy egy „újszülött” amatőr labdarúgó
torna mellé ilyen számú támogató felsorakozott.
Ön szerint minek köszönhető ez a lelkesedés a
szponzorok részéről?
Úgy gondolom, hogy a támogatók egy amatőr tor-
nához képest abszolút nem szokványos módon
kiemelkedően magas díjazással emelték a torna
rangját profi színvonalra. Szerintem ez azt bizonyítja,
hogy a támogatók végre rájönnek arra hogy az ama-
tőr labdarúgásban legalább olyan üzleti lehetőségek
rejlenek mint a profi fociban, mert ha számolnak egy
kicsit akkor kiderül, hogy az amatőr csapatok lét-

száma sokszorosa a profi csapatokénak és ha ösz-
szeadódnak az amatőr csapatokban, futballozók
vezetők, nézők stb. számai akkor a mérleg nyelve
az amatőr labdarúgás felé billen el és így üzletileg is
megéri befektetni az amatőr fociba.

Részt vesz-e a csapata a II. Voyage Kupán illetve
mi az, ami miatt ajánlaná a nevezést másoknak
is?
A Dunakanyar SE önálló utánpótlás nevelő egyesü-
letként vett részt a Voyage Kupán. Játékosaink jó le-
hetőséget kaptak a bennük rejlő tudás felnőtt szinten
való megmérettetésére és a bennük rejlő tehetség
kibontakoztatására, de az idősebb évjárat is meg-
mutathatta, hogy őket sem szabad még leírni, ezért
mindenkinek ajánlom ezt a kiváló amatőr labdarúgó
tornát.

Az esemény fő támogatója,
a kupa névadó szponzora:

További támogatók:

VOYAGE GROUP

Interjú Batári Csabával,

a győztes csapatvezetővel



II. Voyage Kupa

II. VOYAGE KUPA

2 Millió Forint összdíjazású

AMATŐR KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA

baráti társaságok, cégek, iskolák és egyesületek csapatai részére

2011. decemberétől – 2012. februárig hétvégeken

További információ a
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oldalon található

A PEH Focisuli SE csapatvezetőjeként többször
is találkozhattunk Önnel a kupaküzdelmek
során. Mi a véleménye a kupasorozaton látot-
takról, a szervezésről és arról, hogy egy újabb
sorozat indult el, amely a tömegsportot támo-
gatja?

Örömmel neveztünk az eseményre, hiszen a téli idő-
szakban is kulturált keretek között gyakorolhattuk
kedvenc sportágunkat. Elsősorban a mozgás örö-
méért jöttünk, miközben persze a díjazás is csábító
volt. Bár jómagam pályára nem léptem, nézőként és
edzőként is nagyszerű volt megtapasztalnom, hogy
ez a kupasorozat a régióban tovább népszerűsítette
a labdarúgást, míg a küzdelmek során a résztvevők
között a pályán és a lelátókon remek kis közösségek
formálódtak.

Örömteli, hogy egy „újszülött” amatőr labdarúgó
torna mellé ilyen számú támogató felsorakozott.
Ön szerint minek köszönhető ez a lelkesedés a
szponzorok részéről?

Meggyőződésem, hogy az új MLSZ elnökség mellett
az állami vezetés is sokat tett a sportág népszerűsí-
tésének irányában felismerve azt, hogy a labdarú-
gáson mint csapatsportágon keresztül a felnövő
generációk szocializációs folyamatai valóban vég-
bemehetnek, miközben kialakul egy állandó igény a
mozgásra, amely a felnőtt korban is végigkíséri az
illetőt annak pozitív hatásaival együtt. A cégek ve-
zetői is egyre inkább hajlanak az irányba, hogy a
betegállomány finanszírozásával szemben az alkal-
mazottak egészségmegőrzését helyezzék előtérbe,
mert az erre áldozott anyagiak eredményeként
egészséges, kiegyensúlyozottabb és terhelhetőbb
kollégákkal tudnak majd dolgozni. Mindez megmu-
tatja, hogy a sportág támogatásáról nem szabad
lemondanunk. Mindemellett egy jó nevű és széles
körben népszerűsített sportesemény nyilván meg-
térülő propagandát jelent a támogatók számára.

Részt vesz-e a csapata a II. Voyage Kupán illetve
mi az, ami miatt ajánlaná a nevezést másoknak
is?

Az I. Voyage Kupán tapasztaltak alapján rögtön az
utolsó mérkőzés után egyöntetűen döntött a társa-
ság, hogy jövőre is indulunk, hiszen az idén tapasz-
taltak alapján biztosak vagyunk benne, hogy a
következő alkalommal is kiváló szervezésben, kul-
turált keretek között, minden igényt kielégítő hely-
színen és nagyszerű társaságban futballozhattunk.
Persze a csapattagok részéről nem maradtak el a
szokásos fogadkozások sem, hogy legközelebb me-
lyik díjat visszük el, de számunkra sokkal fontosabb
a sportág már említett minden egyéb hozadéka, ki-
váló közösségformáló ereje, amitől végeredmény-
ben a labdarúgás a világ legnépszerűbb sportága.

Interjú

Egervári Sándorral
a Magyar Labdarúgó Válogatott

Szövetségi Kapitányával

A Voyage Sport Egyesület a Kupa megálmodásánál hagyományteremtő célzattal hívta
életre ezt a sorozatot, amelynek első állomása a tavalyi évben lezajlott. A sikerre való
tekintettel az idei tél folyamán ismét megrendelésre kerül a sorozat immár II. Voyage Kupa
néven. A kiváló szervezés és gördülékeny lebonyolítás nemcsak a csapatok körében váltott
ki elismerést, de egy biztonságot adott a támogatói szinten is, így mostanra biztossá vált,
hogy az idei évre félmillió forinttal megemelik az általuk biztosított díjazás összegét. Ezek
ismeretében indít az egyesület egy nagyobb hírverést az esemény-sorozat még szélesebb
körű megismertetésére annak érdekében, hogy a kupa rangjának emelésével a résztvevő
csapatok száma is bővüljön, esetlegesen akár további helyszínek bevonásával is.

Ezek tudatában várják a csapatok jelentkezését illetve mellettük kisebb és nagyobb
cégeket, akik egy nívós esemény mögé valamilyen szinten támogatóként kívánnak állni.
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A „TEAM”

VOYAGE SE
2002

Szekeres Szilárd
Elnök

Bajnóczi Tamás
Vezetőedző

Ádám Norbert
Védő

Kámán Zoltán
Kapus

Kiener Tamás
Támadó

Kreisz Viktor
Kapus

Lakatos László
Védő

Marton Gergő
Középpályás

Matlák János
Középpályás

Bágya Attila
Támadó

Bende Zsolt
Védő

Bognár Imre
Támadó

Csatári András
Védő

Dollinger Gyula
Támadó

Fehérvári Gergő
Középpályás

Mátyási Péter
Védő

Nagy Csaba
Védő

Nagy Szilveszter
Kapus

Németh András
Védő

Dr. Onder Péter
Védő

Paholics Máté
Középpályás

Rimay Benjamin
Védő

Seyedali Seyed Sadr
Támadó

Szabó László
Védő

Ubránkovics Ádám
Középpályás

Varga Richárd
Támadó

Virok Viktor
Támadó

Visegrádi Bence
Középpályás

Kovács Gyula
Technikai vezető

Ladányi Ádám
Pénzügyi vezető

Losonci Lajos
Gyúró

Sarlak Goudarzi Farhang
Pályaedző
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SARLAK GOUDARZI FARHANG
2011 februárjában vállaltad el a Voyage SE csapatánál a pályaedzői fel-
adatokat. Hogyan értékeled a csapat, valamint a saját munkádat?
Magam részéről mindent megtettem, hogy az edzéseken, valamint a mérkő-
zések előtt úgy adjam át a játékosokat ahogy egy komoly, szinte már profi
szint közelében lévő egyesületnél elvárható.
A tavaszi forduló közepén sajnos az elmaradt meccsek, a Budapest és a
Magyar Kupa több mint egy hónapon át tartó szerda-szombat ritmusa, meg-
viselte a játékosokat, úgy fejben mint erőnlétileg. Ennek tudható be, hogy a
véghajrában sajnos nem tudták azt nyújtani, amit a mérkőzés üteme, irama
diktált.
Az új szezonban miben fognak változni az edzések?
Először is a hétközi tréningeken mutatott teljesítmények, a szigorú követel-
ményrendszer szerint elvégzett munka alapján fogom a javaslatomat meg-
tenni a vezetőedző felé a hétvégi bajnoki mérkőzés összeállítását illetően. Csak
így lehet, és remélem tudunk is eredményeket elérni a bajnokságban.
Előre meghatározott, kidolgozott edzésterv alapján kezdjük meg a felkészülé-
sünket, hogy a bajnoki rajtra a lehető legjobb formában, valamint erőben tud-
junk pályára lépni.
Nem szeretném, ha a rám bízott játékosok nem tudnának a mérkőzés lefújá-
sáig maximálisan koncentrálni, és ami a lényeg, hogy ne legyenek a csapat-
ban csak 65-70 percet bíró játékosok.
Milyen poszton kell erősíteni?
Az igazat megvallva, de azért senkit sem szeretnék megsérteni, úgy elől, kö-
zépen és hátúl is ráfér a csapatra egy kis vérfrissítés. Az augusztus 20-án kez-
dődő bajnokság minden tétmérkőzésére meg kell küzdeni az edzéseken a
csapatba kerülésért.
Nem szabad hibáznunk, hiszen a körülmények hibátlanul adottak. Amennyiben
mi nem teljesítünk, a játékosokkal pedig nem teljesíttetünk, azért minket ter-
hel majd a felelősség, hiszen szabad kezet kaptunk a válogatáshoz.
Az általunk meghatározott, kiválasztott játékosokkal az őszi szezonban olyan
eredményt kell elérnünk, hogy továbbra is élvezhessük a bizalmat a Voyage SE
Vezetőségtől. Mint tudjuk a kispadon nincs biztonsági őv, könnyen le lehet róla
csúszni.

BAJNÓCZI TAMÁS
Hogyan értékelnéd a 2010–2011-es szezonban elért eredményeket?
A bajnoki tabellán két hellyel feljebb léptünk az előző szezonbeli eredmé-
nyünkhöz képest, illetve döntőt játszottunk a Budapest Kupában, míg a ko-
rábbi kiírásokban rendre viszonylag korán búcsúztunk. Ez mind kézzel fogható
előrelépést jelent. Hiányérzet persze maradt bennem – ahogy úgy gondolom
mindenkiben, aki a csapatért dolgozik – de hangsúlyosabbak a pozitívumok az
összértékeléskor.
Szép emlékek a bajnoki évből?
A Budapest Kupa elődöntőjében a III. kerület otthonában játszottunk, ahol a
93. percben egy ellenünk hozott meglehetősen véleményes játékvezetői ítélet
után büntetőrúgásokra került sor. Olyan felfokozott hangulatú mérkőzés volt,
amelyhez hasonlóban korábban nem volt részünk és szinte katartikus élmény
volt a győzelem.
Sokat jelentett az is – és valószínűleg nem túl gyakori eset – hogy a játékunk
alapján semleges nézőktől, de több esetben az ellenfél szurkolóitól is kaptunk
elismerő szavakat az év során.
Az érem másik oldala?
Az a játékos, aki egy esti bajnokink előtt délelőtt elmegy kispályázni nem tud
100%-osan teljesíteni az esti tétmérkőzésen. Nem fogom őt játszatni, mert
fontosabb annál a meccs, hogy bárki is félgőzzel dolgozzon a pályán. Amikor
egy játékvezető hasonló okok miatt 45 méterről hoz meg ítéleteket az egye-
nesen felháborító, de úgy gondolom, hogy amíg jó pénzkereseti lehetőségként
reklámozzák a játékvezetést, mint szakmát, és nem a felelősséget, szorgalmat
és a mentalitást hangsúlyozzák, addig nem remélhetünk elmozdulást ebből a
kátyúból.
Lesznek-e távozók a nyáron?
Konkrét távozási szándékkal ezidáig egyik játékosunk sem keresett meg. Ez
persze a hosszú átigazolási időszak alatt változhat, de nagyon harmonikus kö-
zösséget alkotunk, így biztos vagyok abban, hogy a csapat gerince együtt
marad, ami egy nagyszerű alapot adhat az eredményes folytatáshoz.

Ezt az oldalt a 2010–2011-es bajnoki év rövid összefoglalásának szenteltük.
Bajnoki mérkőzésekből és a 35. Budapest Kupa döntőjének pillanataiból
ragadtunk ki néhányat, illetve vezetőink és játékosaink összegzik az évet
pár mondatban.

Új játékosokról kaphatunk-e némi információt?
Ezügyben folyamatosan zajlanak az egyeztetések magasabb osztályt megjárt
jelöltekkel is, emellett pedig jó hírünknek és a honlapunkon megjelent felhí-
vásunknak is köszönhetően szép számú jelentkező akad, aki csatlakozna a
kerethez. Hamarosan publikussá válnak a nevek és úgy tudom az érkezők a
honlapon is kapnak bemutatkozási lehetőséget.
Milyen kvalitásokkal kell rendelkeznie annak, aki csatlakozni szeretne a
Voyage-hoz?
A fizikum, technika és taktikai képzettség terén feleljen meg az osztály szín-
vonalának. Extra elvárásaim nincsenek és egy-két kivétel mellett általában
eddig is olyanok jelentkeztek hozzánk, akik reálisan látták a saját képessége-
iket. Talán mindennél fontosabb azonban a mentalitás: szorgalom, akaraterő
és a labdarúgás iránti alázat mellett hasonlóan lényeges a játékos önkritikája
és összefoglalóan az életfelfogása is. Mi mentalitás szempontjából egy jó kö-
zösséget alkotunk, a keretet kizárólag hasonló felfogású játékosokkal szeret-
ném bővíteni, aki más irányba evez az gyorsan kikerül a Voyage hajóból.
Milyen célokkal vágnak neki a következő évadnak az eredményesség
szempontjából?
Sorozatban harmadik alkalommal szereplünk az I. osztályú bajnokságban, a
vezetőség dobogós helyezést vár tőlünk, amellyel tovább léphetnénk a folya-
matos fejlődés mezsgyéjén és teljesítenénk a következő három évre felállított
projekt első lépését. A Budapest Kupa egy másik történet, úgy gondolom ott
hangsúlyosabb szerepet kap a szerencse, emellett sok múlhat a mérkőzés
időpontján, de egy-egy bírói hiba is okozhat kiesést az ilyen egy-mérkőzéses
rendszerben, ahol a magasabb osztályú csapat részére csak a győzelem ér
továbbjutást. Magasra tettük azonban a mércét az idei szereplésünkkel, de jú-
lius 23-tól azon leszünk, hogy 2011–2012-ben még sikeresebben vegyük az
akadályokat.
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HORFER BLSZ I. OSZTÁLY
A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

Csapat neve: Mérk. Győz. döntetlen vereség Lőtt gól Kapott gól Pont
1. Gázművek MTE 30 22 6 2 56 15 72
2. III. Kerületi TUE 30 18 7 5 70 38 61
3. Rákosszentmihályi SC 30 16 7 7 58 27 55
4. XII. Ker. Hegyvidék SE 30 15 9 6 54 38 54
5. Kelen SC 30 15 5 10 54 39 50
6. Voyage SE 30 13 8 9 56 42 47
7. Rákosmenti TK-VASLÓ 30 12 8 10 51 38 44
8. Grund 1986 FC 30 12 7 11 65 51 43
9. TFSE 30 11 5 14 50 51 38

10. Nagytétény SE* 30 9 7 14 36 42 33
11. Főv. Vízművek SK 30 8 7 15 49 57 31
12. Rojik FC 30 9 3 18 39 69 30
13. Mátyásföldi LTC 30 8 5 17 35 61 29
14. Unione FC 30 7 7 16 40 55 28
15. Budatétényi SE 30 7 7 16 28 76 28
16. Kőbányai ISE 30 6 6 18 32 74 24

A 2010–2011-es évad a korábbi években elért eredményekhez képest
sikeresebb volt, hiszen a bajnokságban elért 6. helyezés két hely elő-
relépést jelentett, a döntőbe jutásunk a Budapest Kupában pedig
túlszárnyalta az elképzeléseinket. A végső összecsapáson sajnos alul-
maradtunk az FFC csapatával szemben, de utólag a második helye-
zés is roppant nagy örömöt jelent ebben a sorozatban. A Budapest
Kupa döntőjébe jutás kiélezett mérkőzései és maga a döntőbeli sze-
replés illetve a stadionbeli hangulat minden csapattag számára örök
élmény marad.

Ebben az évben Bajnóczi Tamás irányításával a csapat egy új játék-
rendszert kezdett elsajátítani, amellyel a következő évben reménye-
ink szerint tovább tudunk lépni és bízunk benne, hogy nemcsak
eredményesek leszünk, de a kilátogató nézők számára is élvezetes
mérkőzéseket tudunk majd produkálni. A évzáró banketten a szezon
után kissé elfáradva, de már az új bajnokságot várva búcsúztak el
egymástól az egyesület vezetői és játékosai, akik közül néhányan ju-
talmazásban részesültek egy balatoni wellness-hétvége formájában,
amelyet hozzátartozóikkal együtt vehettek igénybe. Az utazás a
Voyage Group jóvoltából valósult meg.

A bajnoki év végén a csapatból egyetlen játékos távozott, a többiek
egyöntetűen jelezték az évzáró vacsorán, hogy az elkezdett munkát a
következő évben is szeretnék folytatni az egyesületnél.

Interjú

Utolérhetetlen csatárunk

Gázművek MTE–Voyage SE

Erről a kupáról maradtunk le...
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BÁGYA ATTILA
Mióta vagy a Voyage csapatánál, hogy érzed magad, milyenek a csapat-
társaid?
2006 nyarán igazoltam a Pestszentimrétől a jelenlegi klubomba. Az akkori öre-
gek hamar befogadtak, én pedig élve a lehetőséggel gólokkal segítettem a
csapatot, hogy minél eredményesebbek legyünk. Nagyon jó az öltözöi hangu-
lat, amit a pályára is sikerül kivinnünk.
Az elmúlt három szezont hogyan tudnád értékelni?
2008-ban a második helyen végeztünk az I/b.-ben és a következő évben az
első osztályban a többi csapat legnagyobb meglepetésére a középmezőnyben
végeztünk. A most befejeződött szezonban pedig a 6. helynél sokkal jobb ered-
ményt értünk volna el, amennyiben hat héten keresztül nem kellett volna
szerda szombat ritmusban játszanunk. Az elmaradt bajnoki meccsek pótlása
mellett a Budapest, valamint a Magyar Kupa, nagyon sokat kivett minden
játékosunkból. Igazán jó érzés volt a győztes meccsek után úgy lejönni a pá-
lyáról, hogy az idegenbeli győztes bajnokinkon, a hazai szurkolók is elismeré-
sekkel jutalmazták a Voyage csapatát.
Hogy élted meg a Budapest Kupa döntőjét?
Óriási elánnal készültem a társaimmal együtt, de sajnos nem sikerült az arany-
érmet megszerezni és a kupát megnyerni. Jövőre ha sikerül újból eljutnunk a
döntőig, akkor miden bizonnyal, most már kupameccstapasztalattal a hátunk
mögött nem fogunk tudni veszíteni. Ettől eltekintve az ezüstérem is jól látható
helyen van a szobámban.
Milyenek az edzések, hogyan vélekedsz a szakmai stábról?
Bajnóczi Tamás remek és pörgő edzéseket vezényel. Sokat követel az egy biz-
tos, de megvan az eredménye, hiszen a pályára senki sem megy ki feltartott
kézzel. Február óta bővült a stáb is hiszen már pályaedzőnk is van. Nagyon
fontos a szerepe a csapat életében, mert még véletlenűl sem lehet a meccsek
előtti bemelegítést senkinek sem hanyagul, félvállról végezni.
Véleményed szerint lesz-e egészséges versenyszellem a csapaton belül?
Minden bizonnyal – mert hiszen minden csapatnál ilyenkor elég nagy a játé-
kosmozgás –, hozzánk is fog bizonyosan érkezni olyan játékos, akivel majd
egy egészséges versenydrukk fog kialakulni a kezdőcsapatba kerülésért.
Jó úgy pályára lépni, hogy tudja az ember, hogy ha valami baj, sérülés törté-
nik vele, akkor hasonló kaliberű játékos tud a helyére beszállni, vagy épp for-
dítva. A csapat érdekeit kell mindig szem előtt tartani, úgy benn a küzdőtéren
mint a kispadon. Egy erős és hosszú kispad mindenre képes.

NAGY CSABA
Hol játszottál mielőtt a Voyage SE-hez átigazoltál?
Először 2009 nyarán kerültem a csapathoz Biatorbágyról, akkor még csak köl-
csönjátékos voltam. A Voyage SE játékosa hivatalosan idén télen lettem.
Milyen az élet a csapaton belűl, és hogy érzed magad?
A csapatnál remekül érzem magam. Ebben a szezonban olyan játokosok ér-
keztek a csapathoz, akikkel nagyon jól megértjük egymást az öltözőben és a
pályán is. Az öltözőben kiváló a hangulat az edzések és a meccsek előtt is.
Olyan játékosokból állt össze a keret, akik küzdenek és hajtanak egymásért,
ösztönzik a másikat, nem pedig szidják. Egy ilyen csapatban öröm focizni.
Mik az észrevételeid a Budapest bajnokságban?
BLSZ bajnokság évről évre erősödik. Az is bizonyítja, hogy idén a tabella eleje
nagyon sürű volt. Egy kimagasló csapat minden évben van, aki elkapja a fo-
nalat és zsinórba hozza a meccseket. Remélem idén mi leszünk azok. És azt
is remélem, hogy a játékvezetés is fejlődik.
Hogyan maradt meg az emlékeidben a Budapest Kupa döntője?
A Budapest Kupa döntöjét sajnos mi vesztettük el, és nem ők nyerték meg.
A két csapat játéktudásban nem említhető egy lapon, de mégis ők vitték haza
a serleget. Én a vereség okát abban látom, hogy fiatal a csapat, és a döntő
pillanatokban hibáztunk. Ezekért a hibákért csak az ezüstérem jutott a szá-
munkra. Ez lehetett egy helyzet kihagyása, egy-egy rossz passz vagy egy
későn elkövetett szabálytalanság. A döntő elvesztése drága tanulópénz volt, de
a legfontosabb, hogy tanuljunk belőle, és jövőre egy érettebb futballt mutas-
sunk be.
Milyenek az edzések, hogyan értékeled a felétek leadott edzésmunka-
követelményeket?
Az edzői stáb idén új taggal bővült, aki remekül illeszkedett be, és mindenki el-
fogadta Őt. Mindketten mindent megtesznek azért, hogy a legjobbat hozzák ki
belőlünk. A munkájukat az eredményekkel tudjuk megköszönni.
Hogyan képzeled el a 2011–2012-es Budapest I. osztályú bajnokságát?
Jövőre szeretném megnyerni a Budapest bajnokságát, és szeretnék feljutni az
NB3-ba, valamint elhódítani a Budapest Kupát.

VISEGRÁDI BENCE
Mióta vagy a Voyagénál?
Tavaly júliusban igazoltam át a Voyage SE csapatához.
Honnan igazoltál ide?
Zsámbék, Budatétény, Nagytétény voltak az eddigi klubjaim, majd amikor Bu-
daörse kerültem kölcsönadással, ott ismertem meg a jelenlegi csapattársaimat,
és úgy éreztem hogy a Voyage csapatánál a helyem és tavaly nyáron ide is iga-
zoltam.
Hogy érzed magad a csapatnál?
Jól érzem magam, remek a hangulat úgy az öltözőben is mint a pályán is.
Remekül megértjük egymást, engem is hamar befogadtak a fiúk. Nagyon tud
a csapatunk örülni minden egyes győztes meccsnek. Ha beleszaladunk egy po-
fonba akkor sem bántjuk, mi több biztatjuk egymást.
Mi a véleményed a BLSZ bajnokság utóbbi éveiről?
Úgy gondolom fejlődik ugyanúgy ahogy a magyar foci is! Évről évre erősebb,
kezd komolyodni talán már nem csak hobbi labdarúgók játszanak ebben a baj-
nokságban, hanem akik úgy érzik ez egy lépcsőfok és tudnak fejlődni.
Az elvesztett Budapest Kupa döntő után tudtál aludni?
Nehéz erről beszélni! Mert az ember ritkán szerepelhet döntőben! Sajnos én
úgy láttam, hogy nem hittük el, hogy kikaphatunk egy BLSZ II-es csapattól! Úgy
voltunk vele, hogy játszogatunk játszogatunk, aztán majd úgyis találunk egy
gólt vagy kettőt! Aztán, hogy ez a gondolkodás minek tudható be, azt nem
tudom! De majd idén kiköszörüljük a csorbát!
Mi a véleményed az edzői stábról?
Úgy gondolom, hogy jó a kapcsolat a játékosok és az edzői stáb között! Ami
fontos! Ezért is tudnak jó hangulatúak lenni a edzések! Szakmailag is minden
rendben, látszik hogy van elképzelésük, hogy mit szeretnének és hogy ezt ho-
gyan szeretnék elérni a csapatnál! Szerintem ez fontos!
Mik a terveid jövőre?
Mindenképpen bajnoki címet szeretnék ünnepelni a Voyage-al! Főleg azért,
mert már átéltem életemben egyszer és az nem semmi érzés, és ebben sze-
retnék főszereplő is lenni! Szóval ez a célom a jövőre nézve!
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Elkezdődött a 2011–2012-es bajnokságra
való felkészülés egy Balaton parti nappal,
ahol edzőmérkőzést játszottunk a Bada-
csonytomaj-Tapolca NBIII-as csapatával,
majd ezt követően egy vidám hangulatú
emlékezetes napot töltöttünk el a tó mel-
lett. Közös étkezésekkel, strandolással tarkítva ismerkedtek össze a
keret új tagjai a régiekkel, a vezetőség pedig a nap folyamán ismer-
tette az elkövetkezendő időszak programját és terveit.

A társaság alaphangulatát megadta a Voyage Group luxusbuszával
történő utazás, amely már magában egy élményt nyújtott a játéko-
soknak, így a borongós idő ellenére is jókedvűen érkeztünk a tapol-
cai pályához, ahol az új játékosokkal tarkítva egy jó iramú mérkőzést
sikerült játszanunk a helyi csapattal. Edzőink örömére az összeszo-
kottság hiánya alig volt felfedezhető a csapat teljesítményén, hiszen
rendre remek kis összjátékokkal jutottunk el az ellenfél kapujáig.

Ezután egy helyben készült és sütött pizzás ebéd következett, majd a
strandot vettük célba, ahol folytatódott a foci illetve egy csapatépítő
tréning-szerű közös vizimentés. A strandon töltött órák alatt a nap is
előbújt, így végül sikerült a lehető legtöbbet kihozni a napból.

A Balatontól egy hangulatos étteremben húsos bőségtálakkal bú-
csúztunk. A hangulatot tehát nagyszerűen sikerült megalapoznunk
ezzel a nappal a bajnoki rajthoz és remélhetőleg a lendületünk kitart
majd az egész év folyamán.

Az átigazolási időszakban
újonnan érkezett játékosok:

Bognár Imre, támadó
Fehérvári Gergő, középpályás
Kámán Zoltán, kapus
Kreisz Viktor, kapus
Marton Gergő, középpályás
Matlák János, középpályás
Mátyási Péter, védő
Dr. Onder Péter, védő
Szabó László, védő
Varga Richárd, támadó

MATLÁK JÁNOS
Hol kezdted a pályafutásodat, és hogyan került képbe a Voyage SE
csapata?
2003 februárjában a DVTK-ból a Miskolci Városi Sportiskolához kerültem, majd
2005 tavaszán a Diósgyőr FC Kft. labdarúgója lettem kettős játékengedéllyel.
2006 augusztusától a Magyar Testnevelési Egyetem hallgatója és labdarúgó-
jaként folytattam a pályafutásomat a labdarúgás világában Budapesten. Az el-
telt négy év után az NB III-ban szereplő Budafoki Labdarúgó Club játékosa
lettem.
Hogyan kerültél a Voyage vonzáskörzetébe?
Mivel a budafoki pályán edzett a Voyage csapata is, volt rálátásom az egész
csapatra, igaz csak kívűlről, de nagyon tetszett az egységes, fegyelmezett
munka, amit hétről hétre elvégeztek. Egy napon szóbaelegyedtünk, mostmár
a jelenlegi edzőmmel Bajnóczi Tamással és a beszélgetésünk azzal fejeződött
be, hogy amennyiben úgy gondolom a Voyage SE csapatába a nyáron átiga-
zolhatnák. Mivel Budafokon élő szerződésem volt, nem nagyon bíztam abban,
hogy el fognak engedni, de végül is minden akadály elhárult, és felbontották
a szerződésemet.
Milyen érzés az új csapatban új játékosokkal edzeni?
Nagyon jól érzem magam az új csapatomban mivel érezhető, hogy komoly
célok vannak, és épp ezért kemény munkával melegítünk a bajnokságra.
A balatoni próbajátékodat hogyan értékelnéd?
Az egésznapos balatoni kiránduláson, amely egybe volt kötve egy edzőmeccsel
is ahol bemutatkoztam, kellemes hatással volt rám, hiszen minden egyes já-
tékostársammal meg tudtam ismerkedni.
Mik a terveid a 2011–2012-es bajnokságban?
Minden erőmmel azon leszek, hogy a Voyage csapatában húzó, és kezdő já-
tékos legyek.
Az edzések, megfelelőek a részedről?
Középpályásként úgy érzem, hogy ezek az edzések a felkészülési időszak alatt
igencsak hasznosak és nagyon komolyan kezeltek.

SZABÓ LÁSZLÓ
Hol kezdted a labdarúgó pályafutásodat?
11 éves koromban kerültem a gárdonyi Gázszer FC korosztályos utánpótlás-
csapatába. Pályafutásom második állomása az akkori bajnokcsapat, a Duna-
ferr SE korosztályos csapata volt, ahonnan Újpestre csábítottak. 2006-ban
lakhelyem labdarúgócsapatába, a Sárszentmiklós SE-be igazoltam. A 2011-es
bajnokság tavaszi felét a Veresegyház VSK csapatában töltöttem.
Milyen eredményeid voltak idáig a labdarúgásban?
Az utánpótlásban mindig jól szerepeltünk aktuális csapatommal, rengeteg kül-
földi tornán vettünk részt, amelyek óriási élményt jelentettek számomra. Fel-
nőtt szinten egy bronzérmem van, amit Sárszentmiklóson szereztem.
Miért jöttél el a Voyage csapatához próbajátékra?
Megtisztelőnek tartottam azt a ragaszkodást a vezetők részéről, amit felém
tanúsítottak. Télen is voltak közös beszélgetéseink, de akkor már elkötelez-
tem magam Veresegyházra. Miután újra élt a bizalom felém, s a vezetők vá-
zolták a terveket, nem mondhattam nemet, s örömmel jöttem a próbajátékra.
Hogy érzed magad az új egyesületedben?
Bár még csak pár közös edzésen vagyok túl a srácokkal, de úgy érzem már
most befogadtak. Véleményem szerint egy sikeres csapatnál elengedhetetlen
a jó öltözői hangulat, amivel nálunk sem lesz gond. Az öltözői hangulat mellett
nagyon fontos, hogy az edzések is nagyon tetszenek. A vezetőedzőnket, Tamást
rendkívül felkészült szakembernek tartom, s a pályaedzőnkkel, Farival közö-
sen olyan edzéseket vezényelnek, amelyeket bármelyik NB1-es csapat „át-
vehetne” tőlünk.
Mik a céljaid a 2011–2012-es szezonra?
Szeretnék hasznos tagja lenni a csapatnak az egész szezon során, s a célom
nem is lehet más mint, hogy a Voyage SE-vel megnyerjük a bajnokságot.
A srácoktól, s Tamástól is hallottam a tavalyi Budapest Kupa döntőjében tör-
ténteket. Idén szeretnék én is részese lenni a döntőnek, s ha már ott vagyunk,
nyerjük is meg.

DR. ONDER PÉTER
Melyek voltak az előző klubjaid?
A lakóhelyem ifjúsági csapatában kezdtem el futballozni. Majd a DVSC U16-
U17 csapatánál voltam másfél évig. A tanulás miatt visszaigazoltam megyei II.
illetve I. osztályba. Csapataim: Kisvárda, Mándok, Ajak, Dombrád, Mezőladány,
Záhony.
Miért váltottál egyesületet?
A tanulmányaim, majd ezt követően a munkahely indokolta a változást, vál-
toztatást.
Milyen eredményeid voltak idáig a labdarúgásban?
Diákolimpia-országos részvétel, Megyei II. o 3., illetve a múlt szezonban 1. he-
lyezett.
Hogyan kerültél a Voyage SE csapatával kapcsolatba?
Egy barátom javasolta, hogy jelentkezzek próbajátékra. Megtettem... most itt
vagyok.
Hogyan érzed magad új játékosként?
Még nem tudok olyan közvetlenül viselkedni, ahogy kellene, de ez érthető. Az
már kevésbé, hogy ez a játékomat is görcsössé tette, az én meglátásom sze-
rint. A csapat tetszik. Mindenki itt van, aki egy igazi csapathoz kell, lásd: mó-
kamesterek, irányítók... szóval igazi közösség!
Milyenek az edzések?
Tetszik, hogy a labda mindig középpontban van. Az edző úgy növeli az állóké-
pességünket, hogy közben élvezzük a játékot, és nem azon gondolkodunk,
hogy: „már csak 5 km és vége...”.
Az edzéskultúra hozott valami újat a sportéletedbe?
Az összetett gyakorlatokkal utoljára Debrecenben találkoztam. Örülök neki,
hogy nemcsak a testünk, de a koncentráció-készségünk is fejlődik.
Mik a terveid a 2011–2012-es bajnokságra kihegyezve?
A bajnoki 1. helyezés megszerzése. A csapat sikereit átélni, annak hasznos
tagjává válni.
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Dömös
FONTOSABB INFORMÁCIÓK

Polgármesteri Hivatal:
2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.
Telefon / Fax: 33-507-050
E-mail: hivatal@domos.hu

Munkarend:
hétfő, kedd, csütörtök: 7,30 – 16 óráig
szerda: 7,30 – 17,30 óráig
péntek: 7,30 – 12,00 óráig

Ügyfélfogadás időpontjai:
Hétfő: 8,00 – 12,00 óráig
Szerda: 12,00 – 17,30 óráig
Péntek: 8,00 – 12,00 óráig

Polgármester:
Novák Lajos
polgarmester@domos.hu

Jegyző:
Dr. Szabó Attila
jegyzo@domos.hu

www.domos.hu

EURO-TAx FINANCIAL KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

– Követelésminősítés (ügyfél, ügylet és fedezetértékelés)
– Követeléskezelés (problémamentes, problémás és lejárt

állomány kezelése és behajtása)
– Végrehajtási és felszámolási eljárások menedzselése
– Jogi képviselet
– Monitoring feladatok ellátása
– Reorganizáció
– Követelésértékesítési pályázatok szervezése, bonyolítása

e-mail: eurotaxfinancial@eurotaxfinancial.hu
web: www.eurotaxfinancial.hu

Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf.: 381.
Tel. / fax: +36-1-780-0542

ADMIN 2100 Bt.
PR-, kommunikációs- és reklámügynökség

2000 Szentendre, Bogdányi u. 30.
Tel.: +36-26-302-270
Fax: +36-26-310-574



Autóbuszparkunk:

SCANIA Irizar PB 52 + 2 üléses, VOY-005
SCANIA Irizar PB 48 + 2 üléses, VOY-006
SCANIA Irizar PB 48 + 2 üléses, VOY-007
SCANIA Irizar PB 48 + 2 üléses, VOY-009
SCANIA Irizar PB 52 + 2 üléses, VOY-010
SCANIA Irizar PB 48 + 2 üléses, VOY-013

Az utakon eltöltött idô is
felejthetetlen élmény marad

Magyarországon és Európában is egyedülálló felszereltségû,
egyforma megjelenésû luxus autóbuszok

� H - 2001 Szentendre Pf: 252
� (36) 26 312 365, (36) 26 300 546, (36) 26 302 270

Fax: (36) 26 310 574
http://www.voyage-hungary.com
http://www.voyage-group.com

e-mail: voyage@voyage-hungary.com
e-mail: bus@voyage-hungary.com
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