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A Bugyi SE. mottoja, ameiy 20 eve kiseri az Egyesulet

eletet, es segiti a helyes uton maradni:

Rudyard Kipling: Ha... (ford. Kosztolanyi Dezso)

Ha nem veszted fejed, mikor zavar
van,
s fejvesztve teged gancsol vak, suket,
ha ketkednek benned, s bizol
magadban,
de erted az 6 ketkedesuket,
ha varni tudsz es varni sose faradsz,
es hazugok kozt se hazug a szad,
ha gyulolnek, s gyuloltsegtol nem
aradsz,
s megsem papolsz, mint bolcs-kegyes
galad,

ha aimodol - s nem zsarnokod az
almod,
gondolkodol - s becsulod a valot,
ha a Sikert, Kudarcot batran allod,
s ugy nezed oket, mint ket rongy csalot
ha elbfrod, hogy igazad orokre
maszlag gyanant hasznaljak a gazok,
s eletmuved, mi ott van, osszetorve,
silany anyagbol epftsek azok,

ha mind amit csak nyertel, egy
halomban,
van merszed egy kartyara tenni fol,
s ha vesztesz es elkezded ujra,
nyomban,
nem is beszelsz a veszteseg felol,
ha paskolod izmod, inad a celhoz,
es szfved is, meiy nem hajdani,
megis kitartasz, bar mi sem aceloz,
csak Akaratod int: "Kitartani",

ha szolsz a nephez s tisztesseg a
verted,
kiralyokkal jarsz, s jozan az eszed,
ha ellenseg, de jo barat se serthet,
s mindenki szamol egy ktcsit veled,
ha a komor perc hatvan pillanatja
egy tavfutas neked, s te futsz vigan,
tied a Fold es minden, ami rajta,
es - ami tobb - ember leszel, fiam.
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Bevezeto a Bugyi SE. multjarol es a jelen fobb tevekenysegeirol

A Bugyi Nagykozseg futballeletenek a kezdete a helyi grundokra vezetheto vissza, ahol a
telepulesen szamos kis muhely mukodott evtizedeken keresztiil, ahol a helyi kozossegek
formalodtak, s taplaltak a kozponti Egyesuletet. Peldanak emlitenenk par helyszint, ahol a
futball szeretete reggeltol estig volt jelen, s megtanitotta az apraja-nagyjat az alazatra, a
tisztessegre, a becstiletre, s megannyi jo tulajdonsaggal vertezte fel az embereket. Ilyen
helyszinek voltak, ha csak a legnagyobbakat emlitjuk meg, a Sivatag, Canik Urbo, Vany,
Telefongyar, Szoke tanya, Katus tanya, Lakotelep es a Tessedik Samuel MGTSZ. A hazi
bajnoksagok es ezt a miliot korbevevo kozossegformalo ero ontotta a tehetsegeket,
szurkolokat, tamogatokat a helyi futball szamara. Hivatalosan az elso feljegyzett
bajnoksagban szereplo csapata a Telepiilesunknek 1949-re teheto, ahol Bugyi neven voltunk
nevezve. Az evek folyaman az Egyesiilet neve folyamatosan valtozott, szerepeltunk Bugyi
Traktor, Bugyi Vasas, Bugyi, Bugyi KSE., Bugyi SK., Bugyi KSK, Bugyi TSZ SK., Bugyi
Tessedik SE. neven, s vegul a cegbirosagi bejegyzes alapjan 1989 6ta a Bugyi SE.
megnevezes van ervenyben. A legmagasabb osztaly, amelyet a Bugyi SE. felnott csapata
elert, az a Pest Megye I. osztaly volt, piUanatnyilag a Pest Megye II. es IV. osztalyban
szerepelnek a felnott csapataink. 2000-tol fektetett a Bugyi SE. nagyobb hangsulyt az
utanpotlaskepzesre, ahol egeszen az ovodas kortol az oregfiukig epitette fel a korosztalyait.
Az ezt megelozo idoszakban csak serdiilo es ifjusagi bajnoksagban szerepeltek a fiataljaink
Egyesiileti szinekben az iskolai labdanigas mellett. Jelenleg az Egyesuletiink a helyi
iskolakkal es ovodakkal kozos egyuttmiikodesben epiti fel az Intezmenyi es Egyesiileti Bozsik
program .eloirasainak megfelelo korosztalyokat. Az U-7/9/11 es U-13-as korosztalyok feiett a
nagy palyas csapataink is megtalalhatoak a Pest Megye futballterkepen. Ezen korosztalyok az
U-15, U-17, U-19-es es a felnott bajnoksagokban indulhatnak, ahogy epp az aktualis
jatekoskeretek engedik. A Bugyi SE. jelenleg csoportvezetoi szerepet tblt be a Bozsik
Program egisze alatt, a Magyar Labdarugo Szovetseg megbizasabol. A Bugyi SE. harom fb
tevekenysege 2020-ban a Labdarugo Szakosztaly, a Kezilabda Szakosztaly es Tura
Szakosztaly mukodtetesere alapoz. Ez mellett van lehetoseg Extrem sport es Motocross
uzesere is, amelyet csak sajat felelossegre hasznalhatnak a sportagak szerelmesei. A
Labdarugo Szakosztaly elete a sportcentrumunkon beliil zajlik, ahol ket kivalo minosegii
fuves palya es egy futsal meretu mutuves palya varja a sportolni vagyokat. A
sportcentrumunk tovabba alkalmas a telepulesen lakok es az idelatogatok kikapcsolodasara is,
hiszen gyonyorii jatszoter, kondicionalo park, ping-pong, kosarlabda palya, gordeszka, palya
varja a latogatokat. Az ujonnan epiilt sportcsarnokunk, kardio termeink adnak otthont a
Kezilabda Szakosztalyunknak es a teremlabdariigasnak, valamint szamos fitnesz oranak.
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A Bugyi SE. futballrol alkotott nezete,hitvallasa, klub

filozofiaja

Abevezetoben mar volt szo arrol, hogy a regmult jatekkepe a helyi grundokon alakult ki

Bugyinis, ahonnan rengeteg technikas jatekost sikerult az Egyesiiletiinkhoz igazolni, s egy

egyseges gondolkodasmoddal sikerult bsszekapcsolni a helyi kbzbssegek erossegeit.

Termeszetesen a mai modern vilagban haladni kell a korral, fgy a grundok, jatszoterek

hianyat a Bugyi SE. tudja csak potolni, s feleleveniteni az egykor jo mukbdo rendszert. Mivel

ezek a hetyszinek eltuntek, igy szervezett korulmenyek kozott az ovodakban es az iskolakban

kell az Egyesulettinknek a gyererekkel megszerettetni a futballt, s a toborzasok utan az

Egyesuletbe iranyitani a jatekosokat, ahol mar a delutani foglalkozasok is bekapcsolodnak.

Az igazolt labdarugok kepzesen, versenyeztetesen kivul kispa~!yas, retro bajnoksagokkal adjuk

meg a lehetoseget a hobbi futballistak szamara is, visszahozva a regi idok hangulatat. A

kisebb korosztalyainknal azelsodleges szempont, hogyjatekon kersztijltanuljaka

gyezerekek a futballt. Onfeledten, boldogan jarjanakaz edzesekre. A kepzes neveles

kozeppontjaban a kreativ, egyeni megoldasokra kepes, pozitiv gondolkodasu, a gyozelem

kivfvasara kepes jatekos all. Ajatekossa valastenyezoi koziil a tokeletes technika

elsajatltasara valo torekves, a helyzetmegoldo kepesseg magas szinvonalanak elerese keriil a

kepzes kozeppontjaba. Egeszseges, onbizatommal teli jatekosokat nevelunk, akik a futball

altal elsajatftott tapasztalatokat az elet barmely teruleten tudjak majd kamatoztatni. Mint

azt az Egyesiilet motoja is mutatja, ennel is fontosabb, hogy becsiiletes, tisztesseges ember

legyen belfiluk, ahol elengedhetetlen a lelkiik apolasa,a jo magaviselet kialakftasa, amely

csak az Egyesulet szabalyainak a betartasaval lehetseges. Tisztaban vagyunk vele, hogy egy

5000 fos telepiiles Sportegyesuietenek a celkituzesei behataroltak, de merjiink nagyot

almodni, amelyre remek peldaink voltak az evek soran, hiszen szamos jatekost tudtunk NB-s

klubokhoz iranyjtani, hiszen kinottek az Egyesiiletiinket, amely pelda lehet a fiataljaink

szamara. Az idosebb korosztalyoknal ezen felul a filozofiank vegcelja a gyozelem, hiszen ki ne

akarna nyerni? Probaljuk a lehetosegeinkhez alakitani a korosztalyaink csapatjatekat, amely

az evek soran gyujtbtt tapasztatatok alapjan a vedekezes es a tamadas egyensulyanak a

fenntartasara epiil. Hogy milyen filozofiaban hiszunk, azt magunk jeloljuk ki az

Egyesiiletunkkel karbltve. Szeretnenk, es tbrekszunk ra, hogy a csapataink egysegesen jo

kbzbsseget alkossanak, a fizikai felkeszftes mellett a mentalitas is a leheto legmagasabb



szinten ervenyesuljon, szervezett, technikailag, taktikailag jo! felkeszitett csapataink

legyenek.
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A Bugyi SE. strategiai celkituzesei:

A Bugyi SE. celkituzesei kozott szerepel, hogy minel tobb helyi fiatal tudjon minel magasabb

szinten futballozni, amelyhez a helyi utanpotlaskepzes alappillerkent szolgalhat. A hobbi

futball nepszerusftese retro kupakon keresztiil. Az Ertetek Veletek Fogyatekkal Elo Egyesulet

segftese a letesimenyeink hasznalatba adasaval. A helyi felnott csapatainkat minel tobb helyi

tehetseg alkossa, amely kicsalogatja a nezoket, s jo hanguiatu derbiket eredmenyez.

Strategiai celkituzes, hogy a Bozsik program keretein beltil tovabbra is Bugyi rendezze a

tornakat, fesztivalokat, ahol kozel 100-150 gyermek futballozhat hetrol hetre. Ez olyan bazist

jelenthet, amelyet monitorozva, segithetjiik a kisebb telepiilesek tehetsegeit azzal, hogy

felkaroljuk, s tamogatjuk Oket. Celunk a mine! nagyobb letszamu bazis kialakitasa, amihez

kiemelkedo infrastruktura kiepitese parosul. A helyi lokalpatriota edzoink folyamatos

tovabbkepzese is kituzott celkent szerepel, amely tovabb erositheti az Egyesuletijnk ertekeit.

A felnott csapatunk strategiai celja a Megye I. oszta!yba valofeljutas, ahova kozel 20evig

folyamatosan tartoztunk. 2012-tol egy rendkiviil hasznos ingatlan-fejlesztesen mentiink

keresztiii, ahol az Egyesuletijnk letesftmenyeit teljesen felujitottuk, uj sportcsarnokot

epftettunk, lelatokat, ontozo rendszert, mufuves palyat, uj kispadokat epftettunk ki, amelyet

a jovoben fent kell tartani. Szeretnenk elerheto kbzelsegben tudni a fedett lelatok kiepiteset,

a center palya vilagitasanak a kiepiteset, valamint az elektromos halozatunk fejleszteset a

mai kornak megfelelo napelemek ellatasaval. Ezert a tamogatoi korok felkeresese

etengedhetetlenne valt a zokkenomentes mukodes erdekeben. Egyertelmu strategiai eel,

hogy minel tobb labon alljunk, s minel tobb tamogatoval epitsuk kbzosen a jovot.

Onkormanyzatunkkal karbltve hosszutavo egyuttmiikodeseket kotni.
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A Bugyi SE. nevelesi celkituzesei es alapelvei

Az Egyesuletunknel nevelesi, pedagogiai eel a gyermeki szemelyiseg kibontakoztatasa az

eletkori es egyeni sajatossagoknak megfeleloen,az eltero fejiodesi [item figyelembevetelevel,

biztonsagos kornyezetben. Agyermekszemelyisegebol, legtermeszetesebb

megnyilvanulasaibol kiindulva, olyan szeretetteljes legkor megteremtese, amelyben a

gyermeket megbecsules, szeretet ovezi. Az eredmenyes csapatot szellemileg, technikailag es

fizikaiiag magas szinten felkeszitett, olyan egyenek alkotjak, akik intelligens, celratoro

kbzosseget alkotnak, mert tisztaban vannak azzal, hogy egyeni celjaikat is az egymast erosito

egyuttmukbdesuk segfti a legjobban. Egyesuletunk alapveto celja, hogy az ott nevelkedfi

gyerekek a jatek, a labdazas elvezetetol elindulva, megtanuljak a tudatos onformalast,

megismerjek es megtanuljak legyozni az egyeni es csapatfejiodes kiilonfele, gyakran egymast

nehezito buktatoit, nehezsegeit. Cel, hogy pillanatnyi helyzetuket mindig kepesek legyenek a

sajat es a kozossegi oldalrol szemielve, realisan ertekelni, es erosbdo bnismerettel

osszehangolni. Ezen az uton minden elorelepes a sporttol fuggetlenul is szolgalja az egyen

fejlodeset, segfti a kamaszkor buktatoinak legyozeset, es meg azoknak is nagy hasznara

lehet, akik mas dolgok irant fokozodo erdeklodesuk, vagy barmely egyeb ok miatt idovel

esetleg eltavolodnak a labdarugastol, vagy csokkentik aktivitasukat e teren. A folyamatos

parbeszed kialakitasa alapveto fontossagu a jatekossal es annak sziileivel, hozzatartozoival,

szukseg eseten az iskolajaval is. Ha ez a parbeszed eld es hatekony, az nem csak a labdarugo

fejlodeset, a fiata! egeszseges motivalasat tamogatja, de segfti a rajuk leselkedo egyeb

veszelyek (kabitoszer, rossz tarsasag stb.) megelozeset, elkeriiieset is. Egyesuletunk celjai

kozul fontosabb a hosszu tavu fejlodes biztosftasa a pillanatnyi korosztalyos bajnoki

helyezesnel. Ezert fontos megertetni a sziilokkel is, hogy az Egyesuletunk merkozeseire

latogato szulok, hozzatartozok ,,nevelese", annak eterese, hogy az egyesuiet alapelveit

megertve, a palya mellol is kulturalt viselkedessel, okos szurkolassal segitsekgyermekeik

fejlodeset. Fontos a termeszetet, kornyezetet vedo magatartas kialakitasa, mindenki hagyjon

rendet maga utan, kiskoruktol kezdve legyen celtudatos a rendre, tisztasagra vato neveles.

Felelosseggeltartozunka kornyezetunkert. (Forrasfelhasznalasa: Szentendrei Kosarlabda

Egyesuiet)
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,,Az ero nem a fizikai kepessegekbol fakad.
A legyozhetetlen akarat a forrasa."
(Buddha)

A Bugyi SE. Grassroots kezikbnyve 2020.11.02-an lep hatalyba, amelyet a Vezetoseg elfogadott.

Bugyi, 2020.11.02.
-oo /

Bai Miklosne Elnbk


