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Jól szerepeltek a III. kerü-
leti csapatok a tavaly õszi
labdarúgó-bajnokságok-
ban. A III. kerületi TVE a
BLSZ I. osztályban listave-
zetõ, a Csillaghegyi MTE a
budapesti II. vonalban
ötödik. Nagy változások
történtek a Gázmûvek MTE
csapatánál is, amelyik
megszûnt, illetve még-
sem, kiesett, illetve még-
sem, és volt válogatott
labdarúgót szerzõdtetett,
Rósa Dénest, a Ferencvá-
ros korábbi klasszisát.

Az egymásnak ellent-
mondó állítások

megfejtésében Borbély
László, az ASR Gázgyár
szakmai vezetõje volt se-
gítségünkre, aki elmond-
ta, a Gázmûvek MTE ta-
valy nyáron valóban
megszüntette több, mint
80 éves hagyományok-
kal rendelkezõ labdarú-
gó-csapatát, de az indulá-
si jogokat átadta a III. ke-
rületben évek óta után-
pótlás-neveléssel foglal-
kozó ASR-nek, hivatalos
nevén az Atlétikai Sport-
egyesület Római-fürdõ-
nek. 

- Az ASR biztosította
a Gázmûvek MTE után-
pótlásának nagy részét
már az elmúlt években
is, ezért amikor kiderült,
hogy a labdarúgó-szak-
osztályt megszûntetik,
az ASR átvette azt, így
több mint 100 gyermek
és ifjúsági focista sport-
tevékenységérõl tudott
továbbra is gondoskod-
ni. A felnõtt csapat pe-
dig a pályán ugyan elke-
rülte a kiesést jelentõ

utolsó két helyet a tava-
lyi Budapest I. osztályú
bajnokságban, de az át-
szervezések miatt még-
iscsak kiesett. Tervünk
az, hogy 2 éven belül
visszajussunk az I. osz-
tályba, mert a most már
ASR Gázgyár néven
szereplõ csapatnak ott a
helye! - mondja.

A Wágner-ikrek 
A szakmai munka ve-

zetésére a futballber-
kekben csak Wágner-

ikrekként ismert Wágner
Ádámot és Gábort kérte
fel a klubvezetés, ami
meglepõ döntés volt. Az
vitán felül áll, hogy a
PRO-licenc kivételével
szinte minden edzõi ké-
pesítést megszerzõ páros
szakmailag felkészült, de
egyrészt szemtelenül fia-
talok, másrészt korábban
nem volt tapasztalatuk
felnõtt csapat mellett,
végül, de nem utolsó sor-

ban évek óta bírálták lab-
darúgásunk szakmai ve-
zetését, és szinte köve-
telték annak megújítását. 

Errõl a klubvezetõ azt
mondja: - Sokan féltet-
tek minket, hogy meg-
égetjük magunkat, de
mi úgy ismertük meg
edzõinket, hogy hivatá-
suknak tartják szakmá-
jukat, mindent aláren-
delnek a labdarúgásnak,
az edzõi feladatoknak.
Ráadásul keresik a ma-
gyar foci tradícióit, azt a

stílust, amit mindannyi-
an hiányolunk a mai
magyar labdarúgásból, a
kreatív, kombinatív
mégis gyors támadófo-
cit. Nálunk nyugodtan
alkothatnak, mivel a fia-
tal játékosok nyitottak
és készek a munkára, az
új impulzusokra.

Fiatal csapat 
A tervezett 2 évbõl pe-

dig lehet, hogy végül
csak egy lesz, mivel a
csapat nagyon jól szere-
pelt a bajnokságban. Az
elsõ 10 fordulóban csak
gyõztek, és ugyan ezt
követõen egy kisebb
hullámvölgy követke-
zett, de fél távnál így is
csak gólkülönbséggel
maradnak le a még felju-
tást érõ második helyrõl. 

- Az ASR Gázgyár
messze a legfiatalabb
csapat a bajnokságban -

folytatja Borbély László
-, aminek vannak szak-
mai és egyéb okai. A ta-
valyi bajnokság elõtt na-
gyon sok játékos el-
hagyta a klubot, ezért
saját utánpótlásunkhoz
kellett nyúlnunk és szin-
te egy komplett ifjúsági
csapatot felhoztunk a
felnõttek közé. Úgy
gondoljuk, egy 18-19
éves fiatal elég érett,
hogy a felnõtt megye 2-
ben futballozzon, mivel
több éves képzést ka-
pott. Ez a bátor, de elke-
rülhetetlen döntés úgy
tûnik, eredményes, de
éreztük, hogy szükség
van egy idõsebb játé-
kosra, vezérre is, ezért
kerestünk egy olyan ka-
raktert, akire a fiatalok
mind a pályán, mind a
pályán kívül fel tudnak
nézni. S végül megtalál-
tuk. Rósa Dénes tízsze-
res válogatott, a Ferenc-
város volt játékosa, aki
külföldön is szerzett ta-
pasztalatokat, mégis a
legfontosabb szempont
az volt, hogy tud azono-
sulni céljainkkal, men-
talitásunkkal.

A visszatérés 
Rósa Dénes a Ferenc-

város játékosaként abba-
hagyta a profi focit, majd
rövid ausztriai, amatõr
kitérõ után közel másfél
évre eltávolodott a lab-
darúgástól. Most azon-
ban mégis visszatér a pá-
lyákra, de már némileg
más szerepkörben. 

- Tudatosan távolod-
tam el a focitól, idõre
volt szükségem, hogy
megteremtsem a privát
életem kereteit - beszél
visszatérésérõl a volt vá-
logatott. - Egyre jobban
éreztem az öltözõ hangu-
latának hiányát, ezért ta-
lán a legjobbkor érkezett
az ASR Gázgyár megke-
resése. A játékban már
nincsenek vágyaim, de
az edzõi szakma érdekel.
Szerintem kölcsönösen
tudunk egymásnak segí-
teni az edzõkkel, mert

van a játéknak olyan ele-
me, amiben nekem van
tapasztalatom és én va-
gyok felkészültebb, míg
tagadhatatlan, hogy az
edzés megtervezésében
és az edzésvezetésben
nekem kell tanulnom.
Olyan szakmai munka
körvonalazódik, amiben
szívesen veszek részt
mint edzõ és remélem, ha
az egészségem engedi,
talán a pályán is tudok
még segíteni a csapatnak.

Minõségi nevelés 
Az ASR Gázgyár

színrelépése egyben azt
is jelenti, hogy a klub
szorosabb kapcsolatot
tervez kialakítani Óbu-
da-Békásmegyer lakos-
ságával és az önkor-
mányzattal. - Azt tapasz-
taltuk, hogy a Gázmû-
vek nem kötõdött szoro-
san a III. kerülethez -
mondja a szakmai veze-
tõ -, amin változtatni
akarunk. Mivel az ASR
eddig is nagy hangsúlyt
fektetett a helyi gyere-
kek oktatására, nevelé-
sére, ezt most, új hely-
zetben is meg akarjuk
tartani. Szerencsére az
önkormányzat is értékeli
azt a fajta munkát, amit
végzünk, és tavaly Bús
Balázs polgármester se-
gítségével már soron tá-
mogatta az egyesületet.
Ez azért fontos vissza-
jelzés, mert egy ilyen
klub kevesebb gyerekkel
tud foglalkozni, és in-
kább a minõségre próbál
koncentrálni, a rendel-
kezésére álló eszközei-
vel. Nálunk nem tömeg-
képzés folyik nagy tõké-
vel, sportvállalkozásként,
nagyon sok gyerekkel,
nagyon sok edzõvel, ma-
gas tagdíjjal, mert a TAO-
támogatási rendszer azt
preferálja. Mi nonprofit
rendszerben vezetjük a
klubot és a jövõben keres-
ni fogjuk azokat a lehetõ-
ségeket amelyekkel szo-
rosabbá tehetjük kapcso-
latunkat a kerülettel és az
önkormányzattal.

Az ASR Gázgyár folyamatosan várja
utánpótláskorú focisták jelentkezését
Csodálatos pályán és környezetben, kulturált körülmé-
nyek között, télen tornateremben, serdülõknek és ifjúsá-
giaknak mûfüvön, heti két illetve három edzéssel. Az
edzések helyszíne az ASR Gázgyár sporttelep (Sújtás
utca 2-4.), az aquincumi romok és a Duna között.Télen
mûfû, illetve tornaterem a környéken. (Net: www.asrgaz-
gyar.fw.hu; E-mail: asr.gazgyar@gmail.com) Jelentke-
zés: 1993-2000-es születésûek: Borbély László (06-30-
536-8988); 2001-2002-es születésûek: Reisz Attila (06-
30-387-9579); 2003-as és késõbbi születésû gyerekek:
Szél Sándor (06-20-474-2017).
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Ez a „Gázgyár” már nem a régi: Rósa Dénes Óbudán folytatja

Wágner Gábor pályaedzõ, Wágner Ádám vezetõedzõ,
Rósa Dénes játékosedzõ
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