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2008.12.30. Ma 10-től 12-ig évzáró edzésünket tartottuk a gárdonyi iskolai tornateremben. Rövid 
bemelegítés után 3 csapat játszott körmérkőzéseket egymás ellen. A győztes végül az RB csapat 
lett.

1. RB - Kállai Robi, Oláh Dani, Mózs Barni, Huszár Bálint és alkalmanként 1-1 vendégjátékos 
(Gombárovics Ádám, Péter Edina és Oláh Gemma)
2. Angels - Oláh Gemma, Péter Edina, Iszra és Lula, Hosszú Kata
3. Bulldózerek - Gombárovics Ádám, Jámbor Ernő, Fierpasz Erik, Tóth Beni, Kállai Matyi

Eredmények:
10 perces mérkőzések: A-B 30-25,  A-RB  40-45,  RB-B 45-40
7 percesek: B-A  25-25,  RB-A  20-35,  B-RB  20-20

December 27-29-ig színvonalas előadásokkal és koncertekkel tarkított előadások hallgathatók 

Budapesten a Magyarok Házában (gyakorlatilag az Astoriánál, a Semmelweis utca 
sarkán). Az előadások egy részét már személyesen is hallottam, kiválóak arra, hogy 
megértsük a mai helyzetet, s a magyar történelmet ne a TV2, RTL és és hasonszőrű TV-k, 
rádiók, nyomtatott sajtó és sajnos sokszor a hivatalos történelemtanítás fényében lássuk, 

többnyire a "magyarbarát" Habsburgok és Rákosi Mátyás nyomdokain.  vszl
A rendezvényre a belépés díjtalan mindhárom napon!!!

2008.12.27. A nagyoknak (U12 és U14) és lányoknak  EDZÉS december 30-kán, kedden 10.00-től 12.00-ig a 
tornateremben.
Aki már jelzett, hogy jön: Péter bácsi, Huszár B, Kállai Robi és Matyi, Lula és Iszra, Tóth B, Fierpasz E, Oláh D, 
Jámbor E, Mózs B, Gombárovics Á, Hosszú K, Oláh G, 
Aki biztos nem tud jönni: az Ormayak, 

2008.12.20. Vasárnap focitorna lesz a tornateremben, így az edzés elmarad. A kicsiknek már csak január 11-én, 
vasárnap lesz a következő edzés.

2008.12.20. Kecskeméti hír Túri Páltól:
December 15-én (hétfőn) tartottuk az első szalagos rögbi teremtornát Kecskeméten a 
Lánchíd Utcai Általános Iskolában. Három iskolából 6 csapattal közel 60 gyerek vett részt 
mini és kölyök korosztályokban, fiúk-lányok vegyesen. Azóta az említett iskolákban még 
nagyobb az érdeklődés és úgy néz ki tavasszal további csapatokkal egészül  ki a 
kecskeméti szalagos bázis. Tervünk, hogy havi rendszerességgel városi tornákat 

rendezzünk az iskolák között, illetve egy-két nagyobb "Szalagos OPEN" eseményt is 
tető alá hozzunk. :o)
Mint ahogy azt Mao-val már egyeztettük február folyamán szeretnénk majd egy nagy 
szalagos teremtornát rendezni, ahová csapataitok javát is szeretnénk meghívni. Mivel a 
teremidő korlátozott, ezért az induló csapatok létszámát is előre meg kell határoznunk, 
de gondolom ez hasonló teremtornákon is így van. Amint körvonalazódnak a részletek 
úgy tájékoztatlak benneteket.
Egyúttal szeretnélek kérni titeket, hogy amennyiben hasonló tornát szerveztek, úgy 
tájékoztassatok bennünket is, mivel szeretnénk minél több ingert adni a gyerekeknek, 
azzal, hogy más eseményeken is részt vesznek. Természetesen tavasztól, amint az időjárás engedi akár 
nagyobb szalagos esemény megrendezésére is mód nyílhat, sőt akár a felnőtt és kadett mérkőzéseket 
megelőzően is sort keríthetünk kisebb szalagos "összejövetelre", mint ahogy ezt már a Fehérvárral meg is tettük.

2008.12.18. csütörtök A MAI EDZÉS IS ELMARAD A SOK ESŐ MIATT!!!

2008.12.16. Mai nap technikailag két új rögbis honlap állt fel, tartalommal feltöltés a 
honlap gazdáin (Péter bá és Petya) múlik.
agardilanyok.rugby.hu  és pazmand.rugby.hu

2008.12.13. szombat: Ma a Sportok Házában tartott félévzáró összejövetelt a 
Játékvezetői Testület, melynek honlapja most van készülőben. www.referee.rugby.hu
A megbeszélésről részletes tudósítás: http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=844

Sikerült az első adag szövetségi engedélykérő lapot leadni, 13-an csináltattátok eddig meg a sportorvosit, de sokaktól 
még várjuk!!
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2008.12.11. Szóval volt ma edzés, a windguru 4 órás esője azért megérkezett pontban. MIVEL ÚGY TŰNIK A 
TOVÁBBI ESŐ MÉG VÁRAT MAGÁRA, JELENLEGI ÁLLÁS SZERINT (14.10) TARTUNK EDZÉST! HA 
ELKEZD KOMOLYAN ESNI, AKKOR PERSZE ELMARAD!!
A mai edzés igencsak időjárásfüggő. Az előrejelzés nem sok jóval kecsegtet. 
Figyeljétek a honlapot, illetve ha további csapadék esik, várhatóan elmarad az edzés ma délután. Végső döntés 14.00-
kor.

2008.12.10. A Chernel 50 éves fennállása alkalmából megjelent kiadványban az a 
szerencse ért bennünket, hogy mi is említésre kerültünk - egy szó erejéig - Czéczei Jani 
bácsi jóvoltából. Ld.: 16. oldal a húszból.

2008.12.05. A kémeink jelentése szerint a Mikulás megkezdte garázdálkodását 
környékünkön. Már régóta figyeli a rögbis kis- és nagyfiúkat, lányokat óriás 
teleszkópján, s tapasztalatai alapján dönt a kiosztandó ajándékok és virgács arányáról. 

2008.12.04. A mai, csütörtöki szabadtéri edzés a már leesett és a holnapra előre jelzett tetemes csapadék miatt  nem 
lesz megtartva a Parkerdőben - ahol esetleg az iszapban fürdőző malacok bajnokságát játszhatnánk le!

2008.12.04.  Mint néhányan láthattátok, befutott Péter bácsi az azori szigeteki termékenység 
istennőkkel (ld. balra)  flörtölés után, megerősödve és bevetésre készen.

2008.12.04.  Pusztaszabolcsi cikk az ottani ovisedzésről: 
http://www.goldenlions.extra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=52:ovirugby&catid
=1:friss-hirek&Itemid=50

2008.12.03. A holnapi szabadtéri edzés a már leesett és a holnapra előre jelzett tetemes 
csapadék miatt várhatóan nem lesz megtartva a Parkerdőben!

2008.12.02. Október 23-a után, mely 1956 és 2006 ürügyén is a magyar 
hősiesség évfordulója, újabb emlékezetes dátum közeleg - habár ellentétes 
előjelű sajnos. Három nap múlva lesz annak négy éve - 2004. december 5.-
én, hogy sokmillió magyarba saját népe rúgott bele egy sikertelen népszavazás során, ahol az 
országon kívül rekedteknek nem voltunk képesek megadni az alanyi jogon járó magyar 

állampolgárságot - pedig az "nemes"  véleményformálóink által híreszteltekkel szemben semmibe se került volna. 
Lassan 90 éve sokmillió honfitársunk másodrendű állampolgár, akiknek életesélyei csak azért sokszor tetemesebben 
rosszabbak, mert magyarok. És itt még nem ejtettünk szót a romániai Duna delta koncentrációs táboraiban, 
Dobrudzsa és környéke,  elpusztított kb. 300 ezer magyarról, a jugoszláv partizánok által agyonvert legalább 40 ezer 

magyar emberről, és folytathatjuk a sort a mártírhalált haltakról. 

2008.11.27. Gyönyörű nap volt, igazi edzésidő a Parkerdőben. ld. balra.

2008.11.23. A tornatermi 
edzések sok labdás 
gyakorlattal és némi játékkal 
gőzerővel folynak. Az ovisok 
a vártnál kisebb számban 
jelennek meg.

Ma visszakerültek a közös raktárba a fehérvári megyetornán használt 
mezgarnitúrák. A mosás hálátlan feladatát Ormay Gabi néniék vállalták 
magukra - nagy köszönet érte mindenki nevében.
Hozzá kell tenni, hogy eddig zömmel névtelenül Péter bácsi végezte el ezt 
a hálátlan feladatot számtalanszor!
A rögbimezekről tudni kell, hogy nem csak a szokásosnál erősebb anyag, 
hanem speciális megerősített varrások jellemzik, melyek a centrifugálásra 
nagyon érzékenyek, tehát azzal akár tönkre is lehet tenni őket. 
Nyilvánvaló ez a mosás feladatát nehezíti.
A másik szempont, hogy gyakorlati tapasztalat alapján érdemes a garnítúrákat egyben tartani, általában mindig 
szokott lenni mosásra kiosztáskor egy-két feledékeny, akik miatt amikor kell, nincs meg a teljes garnitúra. 

2008.11.16. Beállt a téli edzésrend, a lányoknak alkalmanként hétfő délután 3 a Parkerdőben, a fiúknak és lányoknak 
közösen csütörtök délután 3 óra Parkerdő és vasárnap 14.00 a Gárdonyi Általános Iskola sportcsarnokában, az 
ovisoknak és az elsősöknek vasárnap 15.00-tól a Gárdonyi Általános Iskola sportcsarnokában. Ovis edzés:
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2009.11.16.: Gyolcsos Ferenc a fehérvári torna szervezője és napszámosa írta:
"A Megyebajnokságon elveszett a két napja vásárolt (4500ft) Gilbert kék-rózsaszín 
női rögbilabda, négy és feles, az egyetlen az országban. A pecséten felirat 
Womans.
Így az a mai Interliga fordulóra csak kopott, nem szabvány labdát tudtam biztosítani, 
ami igen csak szégyellni való.
De legalább annyira mint elvinni olyat ami nem az enyém!!!!!!!!!"

Igen szégyenteljes a segítőt kézbe harapni, ha az agárdiak közül bárki észlelt ezzel kapcsolatosan bármit, azonnal 
szóljon!

2008.11.15. A megyebajnokságon a 18 résztvevő csapatból a lánykategóriában a mieink elsők lettek 
két győzelemmel, a minik másodikak, míg a kölyök csapat negyedik lett. A VIDEÓ TV 
MINŐSÉGBEN

Eredmények:
Mini korosztály:
                             1. Fehérvár Rugby Club
                            2. Agárd Gém
                             3. Pusztaszabolcs.
Mini érintős:
                       1. Pázmánd.
                            2. Fehérvár Rugby Club.                   
Kölyök korosztály:
                              1. Pusztaszabolcs.
                       2. Fehérvár Rugby Club
                       3. Fehérvári Huszárok.
                       4. Fehérvári Amazonok.

                        5. Agárd Nagy Kócsag.
Leány TAG rögbi:     1. Agárd S Angels.
                                  2. Fehérvár Rugby Club.              
Kadet korosztály:      1. Velencei Kék Cápák.
                                  2. Fehérvár Rugby Club.
Junior Korosztály:     1. Fehérvár Rugby Club.
                                2. Pusztaszabolcs.
Felnőtt FFi Korosztály: 1. Fehérvár Rugby Club.
                                   2. Velencei Kék Cápák,  

Fehérvár Kupa – Adventre hangolva
November közepén, borongós őszi napra ébredtünk. Bár felettünk az ég itt-ott kék volt, Fehérvár felé elnézve 
nem túl sok jóval kecsegtetett. Abban még talán reménykedhettünk, hogy a szél felszakítja az egybefüggő 
felhőréteget és még a Napot is láthatjuk, de már azzal is elégedettek voltunk, hogy legalább nem esik.
Így, utólag visszatekintve hihetetlen szerencsénk volt, mert az utána következő napok időjárása még a 
legelvetemültebb természetbolondot is a lakásban tartotta.
Tehát elindultunk enni-innivalóval, pótcuccokkal, plédekkel felszerelkezve, hogy a srácok megvívják meccseiket. 
A Parkerdőben, várakozás közben tartott „elő-bemelegítés” (értsd: futkározás labdával a „hót vizes” füvön) után, 
cirka térdig, mindenki csurom vizes lett.
Kivéve a lányokat, akik már képesek voltak felnőtt módjára normálisan megvárni a többiek érkezését. (Fiús anya 
lévén azért nem ítélem el a futkározás energia-levezetési hatékonyságát.)
A mérkőzések több pályán folytak, ezért magamban is teret engedtem a sportolás határtalan örömének, és 
loholtam egyik pályától a másikig. Mindegyik csapatunknál érintve vagyok valamelyest, ezért mindegyiket látni 
akartam. Hát ez nem mindig jött össze, mert a mérkőzések egy időben zajlottak a különböző pályákon.
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Az eredmények azért magukért beszélnek. Fiaink szerintem inkább visszafelé fejlődtek. Több okot is fel tudnék 
sorolni, hogy a tavaly-tavalyelőtt verhetetlen szalagos-rögbi csapatunk hogyan tud olyan csapatoktól kikapni, akik 
eddig csak néhány edzésen vannak túl.
Igaz, barátságos mérkőzésen, de ez a megdöbbenésem erejéből semmit nem von le. A mini csapat II., a kölykök 
V. helyet értek el. Bár ez azért nem a világ vége, de jobban össze kéne szedniük magukat. Leginkább fejben.
A lányok viszont suhantak. Okosak voltak, ügyesek, és nem utolsó sorban szépek. Szikrázóan fehér mezükben 
valóban angyaloknak néztek ki. Talán, nagy, tollas szárnyuk nem volt, de azért én láttam. Ha lejjebb engedem a 
pillámat, kissé hunyorgok, akkor látom, hogy hártyavékony kicsiny szárnyacskáik segítik Őket, hogy légiesen 
suhanjanak a pályán. Szinte előre látták, hová fog repülni a labda, a teret megpróbálták jól kihasználni.
Így Advent, illetve Karácsony közeledtével talán az emberben még erősebb a hit, hogy az angyalok a jó hír hozói. 
A mi angyalkáink nem csak hozták a jó hírt, hanem maguk teremtették meg, azzal a ténnyel, hogy elhozták az 
elsőnek járó csodás kupát.
Játékukat elnézve ismét rádöbbentem arra, hogy ez nem a kisgyerekek sportja. Előrelátás, koordinációs készség 
és intelligencia kell hozzá, hogy ezt valaki jól csinálja.
Az otthoni szendvicsektől megcsömörlött gyermekeink örömmel tömték magukba a meleg virsli-ketchup-mustár-
kenyér különböző variációit. Köszönet érte Gyolcsos Ferinek és lelkes segítőinek, akik a rendezésért is dicséretet 
érdemelnek.
Teljesítményünkön még van javítani való, ami a téli edzések alkalmával remélhetőleg megvalósul, és a fiaink jövő 
tavasszal be tudják bizonyítani, - maguknak is -, hogy jobb teljesítményre képesek.
Ormay Gabi 2008-12-14

2008.11.14. November 15-én, most szombaton egy megyei torna lesz az U12 és U14 illetve a szalagos lánycsapatnak a 
fehérvári KÖFÉM pályán.
Indulás 3/4 9-kor a Parkiból, érkezés középdélután legkésőbb. Gépkocsival jövők jelentkezését várjuk!
A felszerelés a szokásos, a hidegebb időre felkészülésként megfelelő felöltözéssel kiegészítve.
A holnapi szép napos időben utazó keret, kocsik lentebb!
Diákigazolvány, mint mindig!!!!
Holnap a megyebajnokságra utazó keretek, kocsibeosztással:
U14 - Nagykócsag - kölyök szerelősben - 6 gyerek
Huszár B., Jámbor E., Kállai M., Mózs B., Ormay G., Szabó M.
U12 - Gém - mini szerelősben - 5 gyerek
Kállai R., Oláh D., Ormay R., Fierpasz E., Tóth B.
U18 vegyes lány - AG's Angels - szalagosban - 7 lány
Oláh G., Oláh I., Smatkó V., Hosszú K., Péter E., Lula A., Iszra A.
Versenyen kívül utazik: Ormay Krisztián és Vida-Szűcs Lala az U7 keretből.
Kocsik: 
A keretből Kállai Kriszta 4 gyerek, Hosszú Erzsike 4 gyerek a keretből, Ormayék 2 saját gyerek a keretből, Lajos 4 
gyerek a keretből + szerelés, Oláh László 4 gyerek a keretből

2008.11.10.  Megyebajnokság 2008 november 15. - 10 óra Szfvár Köfém pálya.
Mini korosztáy 1997 - 98-as születésűek: Fehérvár Rugby Club, Agárd Gém.
Kölyök Korosztály 1996 - 95-ös születésűek : Pusztaszabolcs, FRC két csapat, 
Agárd Nagykócsag, Velencei Kék Cápák
Serdülő leány Szalagos 1996 - 93-as születésűek: FRC, Agárd AG's Angels.
Kadet 1994 - 93-as születésűek: Pusztaszabolcs, FRC, Velencei Kék Cápák.
Junior 1989 - 92-es születésűek FRC, Velencei Kék Cápák.

Felnőtt:: FRC -Velence Kék Cápák.
2008.11.09.  Vasárnap: az első tornatermi edzésünk két részletben 2-től a 
nagyobbaknak, háromtól a kicsiknek. A tornaterem tágas, a téli időszakot ki 
tudjuk használni sok olyan dolog begyakorlására, mely a kültéri hajszában 
elmaradt. A nagyoknak persze csütörtökön továbbra is van parkerdei edzés, kivétel, 
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ha szélsőséges időjárás köszönt ránk.
A rossz hír: Péter bácsi néhány hétre "cserbenhagy" bennünket, jól megérdemelt pihenését 
tölti egy atlanti óceáni szigeten.
De december elején már ismét látjuk!
Téli szabadtéri edzéseken javasolt a többrétegű öltözködés, havas idő esetén két zokni között 
egy nejlon, illetve egy garnitúra melegítő befogása csak a szabadtéri edzésekre, mivel várható a 
rendszeres sár, ezt elég lesz csak alkalmanként mosni, illetve edzések után csak kiszárítani. 

Tornatermi edzéseknél váltócipő, teremcipő csak a teremben használandó.

2008.11.06. Ma szép napos idő van. Tiszteletére kis pályánk a Parkiban felfestette magát a délelőtt folyamán.

2008.10.30. 14.00: Nem tartunk ma edzéseket!!!!!!!!!!!! Majd hétfőn.
11.00: Mai edzést lehet, hogy elveri az eső. Ha  2 óráig határozottan nem naposodik ki 
és láthatóan nem szárad fel, akkor egyértelműen elmaradnak a mai edzések. Végleges 
döntés: 14.00 felé!

2008.10.29.  Folyik a ligarögbi Világbajnokság!
A ligarögbi a mi "Union" néven aposztrofált rögbink egyik leágazása a 19- század 
harmadik harmadától. Az közép- és észak-angliai bányászok (Yorkshire, ..) nem 
tudták megélhetési gondjaik miatt amatőr alapon űzni a rögbit, ezért új sportot hoztak létre. A világszövetségük 
honlapja: http://www.rlwc08.com

Hasonló a mi rögbinkhez, de kevésbé szakítják meg a fixációk, tolongás, stb. - és számos olyan eleme van, amit mi 
veszélyesnek tekinthetünk. Ettől függetlenül a játék bizonyos elemeiben sok tanulnivalónk van a ligarögbisektől. 
Már a héten több meccs látható a Sportklub közvetítésében.

2008.10.28. Meccsek a sportcsatornákon.
Amellett, hogy a Sport1TV, Sport2TV illetve az Europsort műsorait folyamatosan érdemes 
böngészni, a jövő héten három szívünkhöz közeli meccset adnak:
Kedd (november 4.) Sport222:30

Temesvár - Dragon Brno (Brünni Sárkányok)
Szerda (november 5.) Sport121:30
Magyarország-Dánia
Csütörtök (november 6.) Sport221:45
Elefántok-Bulldogok

2008.10.27.  Ma TV felvétel is volt az edzésen! Vélhetően a szerda 
18.00-i TóTV műsorban adnak belőle a 
beszámolóban.
2008.10.26. A téli időszámítás bevezetése után átmenetileg:
Az U12 és U14 edzése 14.30-kor kezdődik ezután a Parkerdőben. A hétfői ovis és a 
csütörtöki elsős edzés 16.00-kor. A lányok ugyancsak hétfőn 14.30-kor kezdenek. Az ovis, elsős és lány edzés 
hamarosan tornaterembe kerül. A nagyfiúké csak részlegesen, rossz idő esetén.

2008.10.23. Ma csütörtökön elsősök edzése fél öttől elmarad, U12 és U14 fél 4-től.
Lányoknak fél 1 Péter bával.
Az iskolaszünet ellenére!! Egyetlen akadály, ha nem múlik el az eső.
Jövő héttől U12 és U14 edzés előre jön fél 3-ra!!

2008.10.22. Ma a Tó TV Pusztaszabolcs szekciójában szerepelt Horváth József a 
helyi rögbivel kapcsolatos problémákkal. Ld. filmet jobbra.
TV minőségű film (XVid) letölthető innen: 
http://www.opticon.hu/rugbyanyag/meccsek/081022HorvathJozsiToTVRogbi.di
vx

2008.10.22. Beszámoló a lányok vasárnapi tornarészvételéről:
I. Hobbi érintős rögbi kupa
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Gyönyörű idő, szép környezet, jó szervezés, kedves, barátságos vendéglátók.
Ezekkel a szavakkal jellemezhetnénk legjobban a vasárnapi érintős rögbi 
tornát, ahol lányainkkal, mostantól AG’s Angels néven, részt vettünk az 
Újbudai Sportmax centerben rendezett I. Hobbi érintős rögbi kupán. A 
SzentImrevárosi Darvak játékosai és vezetőjük Kató Csaba diakónus nagy 

szeretettel és pazar szervezéssel fogadták a résztvevőket. A szombati diákolimpián debütáló csapatunkat Péter Balázs 
( Velencei Kék Cápák, Junior válogatott ) erősítette és én gyengítettem J .
A torna megnyitásaként Harmat „Mao” Ákos MRgSZ technikai igazgató eredményt hirdetett a lezárult Hungarian 
Beach Rugby Tour, strand rögbi versenysorozatának amatőr kategóriájában. Itt érintettek voltunk családi-baráti 
csapatunk az Agárdi Halászsasok, Velencei tornán való szereplése okán ( ami végül az Agárdi Popstrandon került 
megrendezésre )!
Az ötödik helyen ( nem utolsó!!! ) végeztünk a versenysorozaton, ez úton is szeretném megköszönni az Ormay 
családnak és Szabó Márknak a nyári szünetben végzett munkájukat és lelkesedésüket.
A három részre osztott csodálatos műfüves pályán álom volt játszani, kivéve Balázsnak aki fém stoplis cipőt hozott, 
ezért sportszárban volt kénytelen végigjátszani a tornát. Hatalmas lendülete és lelkesedése miatt annyit esett - kelt 
mint más játékos egy szezon alatt!  A lányok is megpróbáltak mindent a siker érdekében, de néha kissé fáradtnak 
tűntek a szombati mérkőzések miatt és sokszor megmutatkozott a meccsrutin hiánya. Az is kiderült számukra és 
számomra is hogy a touch-rugby teljesen más játék mint a szalagos vagy a kontakt verzió. Őszintén megvallva, egy 
felkészítő edzéssel nem is lehet csodát várni. A csapat még nagyon új, ebben a felállásban négy-öt edzés után nem 
várhattunk kiugró eredményt. De ott voltunk, végigcsináltuk és nagyon jó benyomást tettünk a szervezőkre és 
ellenfelekre. Fel a fejjel lányok, nincs ok a csüggedésre, a következő tornán sokkal jobban fog menni!!
Az ellenfelek játékerejét és rutinját látva pláne nincs miért szégyenkeznünk, a Darvak két csapata csak ezt a 
játékverziót űzi már egy éve és nagyon összeszokott társaság benyomását keltették. A Pirított Hógolyókat és a 445 kg 
nevű csapatot a strand-rögbi kupákról ismerjük ahol két éve szerepelnek nagyon jó eredménnyel, ráadásul őket Soós 
Dani ( Velencei Kék Cápák NBII. játékos és edző ) is erősítette. A Nagykanizsai csapat, bár nem mindig voltak 
teljesen tisztában a szabályokkal, szerintem a város öt legjobb, 20 év körüli sprinterével érkezett. Néha csak a 
kondenzcsíkot láttam mögöttük, ahogy elfutottak a lányaink vagy más csapatok mellett!
Tehát csüggedésre semmi okunk, leszünk még dobogósok is!!
A hatodik helyen végeztünk, de nagy sikert arattunk, egységességünkkel, vidámságunkkal.
Az eredményhirdetést és fotózást követően, egy kis csapatépítő gyorsétterem látogatás után fáradtan, de jókedvűen, 
nagy tervekkel, ötletekkel tértünk haza. 
Köszönöm a lelkesedést Edina, Gemma, Imola, Iszra, Kata, Lula, Vivien!
Balázs, mindnyájunk nevében köszönjük a játékot és a felkészítésben való közreműködést, máskor is számítok Rád !
Péterbá 

És Maó jelentése:
I. Országos Hobbi Érintős Rögbi Bajnokság-Budapest, 2008. 10. 19.
Hat csapat, közel ötven játékos, fél tucat drukker, két fotós, és néhány játékvezető. Ez a mérlege, a számok rideg 
tükrében, az első érintős rögbi bajnokságnak. De ennél sokkal több történt. Játék, játék, játék! 
Máris jó felütéssel kezdődött a bajnokság. Kiosztásra kerültek a 2008-as Beach Rugby Tour díjai.
Egy kis rituáléval próbáltuk segíteni, hogy a rögbi szellemiségének medrében follyanak a további események.
Az ígéretes kezdet után a mérkőzések első köre még a szabályokhoz való idomulással telt, de a résztvevők nyitottsága segített 
túllendülni ezen a nehézségen.

A 2x7 perces mérkőzések során, mindenki játszott mindenkivel. A mezőny elég vegyes volt, mind életkorban, nemekben, és 
játéktudásban. 14 és 44 év közöttiek voltak a résztvevők. 1 lánycsapat, 2 vegyes, és 3 fiúcsapat versenyzett. A meccseket a 
Hun Touch Rugby szabályai szerint játszottuk.
Ki kell emelni az Agárd-Gárdonyi Angyalok (6. hely) és a Nagykanizsai Szent József Plébánia (5. hely) csapatának 
helytállását. Mindkét csapat csak rövid ideje ismerkedik a rögbivel, de töretlen lelkesedéssel vettek részt a bajnokságban.
A Pirított Hógolyók és a 445 kg csapata a Beach Rugby Tour-on elért eredményéhez méltón szerepelt. Hozták formájukat és 
megszerezték az 1. és 3. helyezést.
A Szentimrevárosi Darvak két csapata nemcsak a házigazda posztját látta el, hanem a játékban is kiválóan szerepelt. Csak a 
pontkülönbséggel szorult a 2. és 4. helyre.
A díjkiosztó hangulatát fokozták a finom sütemények, amit a csapatok hoztak a közös ünneplésre. Legközelebb ezeket is 

díjazni lehetne.

2008.10.18. Mini 
csapatunk, két 

biatorbágyi 
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kisgyerekkel kiegészülve a 3. helyet érte el sok viszontagság után. A kölyök csapat a nem igazán előkelő 10. helyen 
végzett. Lányaink szalagos kategóriában egy vereség egy döntetlen egyenleggel zártak, ami kiváló eredmény első 
fellépésüket tekintve. Vasárnap a Kamaraerdőben vesznek részt egy tornán.
A magyar rögbiválogatott mesés, 39-12-es győzelmet aratott a tornát követő válogatott mérkőzésen az esélyesebb Dán 
válogatott ellen. Részletes tudósítás a szövetségi honlapon: http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=810 A 
győzelem jelentőségét mutatja, hogy még a Világszövetség honlapján is külön cikk foglalkozik vele:
http://www.irb.com/rankings/news/newsid=2027316.html#hungary+irb+world+rankings

Cikk a Fehérvári Hírekben:
http://www.fehervarihirek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1564&Itemid=1

Azon a délutánon egy Közép Európa Kupa (CEE Rugby) mérkőzés is volt, a magyar válogatottat nemrég edzésen 77-
5-re verő Temesvár és a cseh Dragon Brno csapata között. A nagy csatában a Temesvár győzött 41-11-re rendkívül 
színvonalas játékkal.
Ld. a nemrégen alakult torna honlapját: http://www.ceerugby.eu

2008.10.17. Diákolimpia: az utolsó pillanatban sokféle vész sújt bennünket, az Ormayak 
is kiestek úgy tűnik magas lázas betegség miatt. Azonban vigasztaljon bennünket a tudat, 
hogy a kb. 20 fős delegációnk Gárdony szóba jöhető lélekszámához (8000) - ugye Dinnyés 
1000 lakosa az kissé mesze van a toborzáshoz - képest 
elég jó a rögbi lefedettségünk. Ha arányaiban 
kiszámolnánk, annyi mintha holnap Kecskemétre a 
következő létszámú delegációk utaznának:
Budapestről - 4500 gyerek

Szegedről vagy Pécsről 380 gyerek
Székesfehérvárról vagy Kecskemétről 260 gyerek
Érdről 150 gyerek
Szentesről vagy Esztergomból 80 gyerek venne részt.

2008.10.13. Diákolimpiára indulás U12 és U14 csapatnak: szombaton 8.00-ig a Parkerdőből.
Diákigazolvány kell mindenkinek. Viszonylag hűvös, de napos, csendes idő várható szombaton, jól 
öltözzön fel mindenki - estefelé és reggel különösen hűvös lehet.
Sportorvosikat kérem mielőbb leadni!!! Aki kocsival tud jönni, jelezzen vissza azonnal!
Egyebek a szokásosak:
Indulás tehát 8.00-ig: Parkerdő parkolóból, érkezés este, azaz 9-ig. Szendvicsek, ital bőségesen. 
Cherneles
szerelés alul, fekete tornanadrág és melegítő, utazás sportcipőben, játék: akinek van - stoplisban.
Diákigazolvány legyen mindenkinél!! Esőkabát a várható változatos időjárás miatt!! Várható 
útiköltség 1000 ft/fő.
Érkezés este, mivel a magyar-dán meccs 17.00-kor kezdődik. 19.00 felé ér véget + 1,5 óra utazás. 

Visszajövet mindenkit hazaviszünk! A lányok is jönnek a tervek szerint. Az 
utazó keretek:   U14

1 Huszár Bálint
2 Imre Bálint
3 Jámbor Ernő
4 Kállai Matyi
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5Mózs Barnabás
6Ormay Gergely - végleg lebetegedet
7Szabó Márk

U12

1Kállai Róbert
2Kiss Marci
3Móricz Gergő
4Oláh Dániel
5Ormay Richárd - Ő is megbetegedett
6Tóth Benedek Márton
7Fierpasz Erik

Lányok:

Oláh Imola
Oláh Gemma
Smatkó Vivien
Hosszú Kata
Péter Edina (Dina)
Lula Ajub
Iszra Ajub

A lányok mezőnye:
Mini – Kölyök Tag rögbi

1. Kőrösi Általános Iskola, Érd
2. Agárd - Tavi Sellők ---->>> ld. fényképet:
3. Széchenyi Városi Általános Iskola, Kecskemét
4. Batthyány Általános Iskola, Érd 
5. István Király Általános Iskola, Székesfehérvár
6. Széchenyi Városi Általános Iskola,.Kecskemét
7. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola I. Gyöngyös
8. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola II. Gyöngyös

2008.10.13. Ma az aradi vértanúk napja után másik neves évfordulónk van - jobb hír - hiszen 1479-ben ezen a napon 
győzte le Kinizsi Pál a Kenyérmezőn (Gyulafehérvár közelében) a betörő törökök túlerőben lévő seregét. Utána a 
Mohácsi csatáig (1521) nem volt kedvük hasonlóra. 
Mi pedig készülünk a hétvégéi diákolimpiára, sportorvosik remélhetőleg mindenkinél rendben vannak már, 

diákigazolványok bekészítve a táskákba, s akik tudnak kocsival jönni, időben jelzik.

2008.10.09.   A jövő szombati Diákolimpia bennünket érintő csoportjainak eddigi nevezései:
Mini 

1. Bolyai János Általános Iskola, Érd                           
2. Zentai úti Általános Iskola, Székesfehérvár
3. Agárd – Gém Rögbi
4. Gyakorló általános Iskola, Esztergom
5. József Attila Általános Iskola, Pusztaszabolcs 
6. Testvérvárosok terei Általános Iskola, Pécs 
7. Kálváriaparti Általános és Sportiskola, Gyöngyös         

Kölyök

1. Teleki Blanka Általános Iskola, Székesfehérvár       
2. Fit World Rugby Club, Szeged  
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3. Petőfi Sándor Általános Iskola, Esztergom
4. Zentai úti Általános Iskola, Székesfehérvár
5. Biatorbágyi Általános Iskola
6. Bánki Donát utcai Általános Iskola, Pécs 
7. Szent Imre Általános Iskola, Székesfehérvár 
8. Budapest French School 
9. József Attila Általános Iskola, Pusztaszabolcs
10. Agárd – Gárdony Utánpótlás Rögbi Nagy Kócsag
11. Bolyai János Általános Iskola, Érd 
12. Rákóczi Ferenc Általános és Művészeti Iskola, Gyöngyös          

2008.10.09.  MEGHÍVÓ a felnőtt magyar válogatott Világbajnoki előselejtező mérkőzésére, valamint a 2008/2009 
évi Diákolimpia Őszi Területi Döntőjére
Fővédnök: Bogdándi Ferenc Önkormányzati Képviselő
A mérkőzések időpontja:  2009, október 18. Szombat
A mérkőzések helyszíne: KECSKEMÉTI Városi Széktói Stadion, Csabai Géza krt. 1.
                                         Időrend:
10.00 – 16.00             Diákolimpia Őszi Területi Döntő
                                  U 8, U 10, Mini, Kölyök, Kadett, Junior II., Junior I. korosztályokban
15.00                                     RCM TIMISOARA – RC DRAGON BRNO
                                  CENTRAL & EASTERN EUROPEAN RUGBY CUP mérkőzés
                                              Játékvezető: Mr Jones (AUT)
16.30                          Diákolimpia eredményhírdetés, díjkiosztó ünnepség       

16.50 A válogatottak bemutatása és a nemzeti Himnuszok meghallgatása

17.00               MAGYARORSZÁG – DÁNIA
Világbajnoki előselejtező

FELNŐTT VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉS
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Játékvezető: Mr.Pikhovkin (Oroszország)

2008.09.30.  Mai oviedzés, néhány idősebb "alkalmi beugróval":

2008.09.30.  Magyar vonatkozású cikk az Európai Szövetség - a 
FIRA-AER honlapján: http://www.fira-aer-
rugby.com/article_detail.php?article=790

2008.09.30.   Az októberi,
kecskeméti diákolimpián szalagos 

szekció is lesz, ahol lányaink Tavi 
Sellők/AG's Angels is 
indulhatnak. Ennek alternatívája a 
másnap, október 19-én a Budapest alatti Kamaraerdőben zajló 
rendezvény, ahol szalagos rögbi tornára is sor kerül.

2008.09.27.  Ma délelőtt friss festést kapott kis pályánk - mészhidrát kozmetika 
:-)

2008.09.27. A mai napon zajlottak a Magyar Kupa küzdelmei Fehérvárott. A 
győztesek a fehérvári csapatok. Ld. részletesen: 
http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=793
A mai nap Oszlóban a felnőtt válogatott 26-15 (12-12) arányban győzött a 
norvégok ellen.

2008.09.25. Ma igaz, hogy esett délelőtt bőven az eső, de ha nem esik tetemesebb délután, az edzéseket 
megtartjuk!! Végül sikeresen megtartottuk mindkét edzést.
2008.09.24. Cikk a pusztaszabolcsi tornaszereplésünkről: http://lakevelence.com

http://www.fehervarihirek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1285&Itemid=1

2008.09.24. Hétvégi előzetes:
09.27. szombat 15.00: Norvégia – Magyarország, Oslo
Európai csoportmérkőzés és egyben VB selejtező 
09.27. szombat 10.00: Magyar Köztársaság 7s Kupa, döntők
Székesfehérvár, Köfém pálya
09.28. vasárnap 10.00-tól, NB1-es junior torna
Békéscsaba
Résztvevők: Fehérvár SC, Kecskemét, Vác, Békéscsaba

2008. 09.22.  Lány edzés:

2008. 09.20. 1. Oroszlán Kupa, Fejér Megyei Rögbitorna – Beloiannisz
Korosztályosok eredményei:
Mini – U12
1. Agárd-Gárdony 2006 Gém
2. Golden Lions Pusztaszabolcs
Legjobb játékos: Tóth Szabolcs (Pusztaszabolcs)

Kölyök – U14
1. Fehérvár SC



11. oldal

2. Agárd-Gárdony 2006 - Nagykócsag
3. Golden Lions Pusztaszabolcs
Legjobb játékos: Ormay Gergely (Agárd)

Kadett – U16 
1. Velencei Kék Cápák
2. Golden Lions Pusztaszabolcs
3. Fehérvár SC
Legjobb játékos: Tóth Sándor (Pusztaszabolcs)

A rendezés oroszlánrészét vállaló Horváth József beszámolója:
2008. szeptember 20.-án, Beloiannisz sportpályáján került megrendezésre az első Oroszlán Kupa Fejér Megyei Rögbi 
Torna. A tornán a megye felnőtt és gyermek csapatai vettek részt, összesen négy korosztályban.
A mini korosztályban a pusztaszabolcsi Golden Lions, valamint az Agárd-Gárdony 2006 Gém csapatai mérték össze 
tudásukat. Az egymás ellen játszott három mérkőzés alapján az agárdiak bizonyultak jobbnak, a torna legjobb 
játékosának ebben a korosztályban Tóth Szabolcsot, a hazaiak játékosát választották.
A kölyök korosztályban a hazaiak mellett az Agárd-Gárdony 2006 – Nagykócsag, valamint a Fehérvár RC 
szerepeltek, a nagy csaták és szoros mérkőzések végén a megyeszékhelyi gárda végzett az első, az agárdiak a második, 
míg az udvarias házigazdák a harmadik helyen. A legjobb játékos címet Ormay Gergely, az agárdiak játékosa vehette 
át.

A kadet korosztályban az Oroszlánok mellett a Velence-Biatorbágy közös csapata, valamint a Fehérvár RC fiataljai 
küzdöttek. Ebben a korosztályban már igen kemény mérkőzéseket láthattunk, melyek eredményeként a velenceiek 
végeztek az első, a pusztaszabolcsi gárda a második, a fehérváriak pedig a harmadik helyen. A legjobb játékos címet 
Tóth Sándor az oroszlánok reménysége vehette át.

A korosztályos mérkőzések után következett a felnőttek csatája, melyen a Fehérvár RC és a 
bajnokságban is közös csapattal szereplő pusztaszabolcsi Golden Lions – Gödöllői Ördögök 
RC vegyes csapata mérte össze tudását. A mérkőzés során végig a fehérváriak akarta 
érvényesült, ami érthető, figyelembe véve a két csapat közötti kétosztálynyi különbséget. Az 
oroszlánok becsülettel küzdöttek, próbáltak lépést tartani, de nem tudták otthon tartani a 
kupát, a mérkőzés végeredménye 19-64 lett a vendégek javára. A kupára meghívást kaptak a 
házigazdákkal egy bajnokságban versengő dunaújvárosi Szomjas Tevék, valamint a Velence-
Biatorbágy csapatai is, azonban sajnálatos sérülés és betegség hullám miatt nem tudtak részt 
venni a megmérettetésen. A játékosoknak ezúttal is jobbulást kívánunk.
A torna megrendezéséhez hozzájárult a Fejér megyei Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottsága, Pusztaszabolcs 
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Város Önkormányzata, Andrea Sport Serlegbolt (Székesfehérvár), az AEK Beloiannisz FC, Maci Bár (Beloiannisz), 
valamint egy névtelenséget kérő helyi vállalkozó.
A szervezők ezúttal is köszönetet minden résztvevő csapatnak, továbbá azon edzőknek, játékvezetőknek, 
csapatvezetőknek, akik a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában részt vettek, segítséget nyújtottak.

Felnőtt Döntő
Golden Lions Pusztaszabolcs – Fehérvár SC
(12-31) 19-64
Vez: Vida-Szűcs Lajos, 2x30 perc 10-es rögbi

2008.09.19. Budapest
A Sportágválasztó Napon ismét képviseltettük magunkat, Péter bácsi, Márk és Geri révén.
Az első napon tudtunk csak részt venni, de rengeteg érdeklődőnek sikerült ekkor is megmutatni a rögbi alapjait.

2008. 09.18. - szeptember 20. -szombat: I. Oroszlán kupa Fejér Megyei rögbitorna - mini (U12) és kölyök U14) 
csapatunkkal indulunk - kérek mindenkit, készüljön az egész napos elfoglaltságra!! Szombat reggel 8.00 Parkerdő:
Ha tartósan szakad az eső az nyilvánvaló kizáró tényező, de ha időnkénti záporok várhatók, illik elmennünk, hiszen 
kupával, ellátással, szervezéssel készültek ránk a házigazdák!!! Esőkabát, váltóalsó, váltóruha is legyen mindenkinél.
és DIÁKIGAZOLVÁNY!!!!!!

2008.09.15. Ma jött a rossz hír, hogy németországi kirándulásról hazafelé Ormay Gabi 
néni és Ricsi balesetet szenvedett. Szerencsére nem életveszélyes. Gabi néni egy 
kéztöréssel, Ricsi arcsérülésekkel és agyrázkodással lábadozik a Győri Kórházban. 
Jobbulást nekik!!!!!

2008.09.15. MAI EDZÉSEK A VÁRHATÓ KIADÓS ESŐZÉS ÉS HIDEG IDŐ MIATT 
ELMARADNAK!!!!
A 17.30-AS U12/U14 EDZÉS ESETLEG MEGTARTÁSRA KERÜLHET, HA NEM LESZ TÚL NEDVES A PÁLYA 
ÉS ELÁLL AZ ESŐ!
De nem áll el, így elmarad ez is!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2008.09.11. Elsősök és betévedt ovisok:

2008.09.10. Az utazó keretek a 20-i pusztaszabolcsi tornára:
U14

Huszár Bálint
Imre Bálint
Jámbor Ernő
Kállai Matyi
Ormay Gergely
Mózs Barnabás

U12
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Kállai Robi
Oláh Dániel
Tóth Benedek Márton
Molnár Bendegúz Gergő
Fierpasz Erik

2008.09.08. Levezetés a mai U12-14 edzés végén:

2008.09.08. Kedves Ovisok! Ma 8-án, hétfőn az ovis edzés személyes elfoglaltságok 
miatt elmarad, de azért a Parkerdő rögbis övezetén ezen a napon is szívesen látunk 
benneteket, hiszen fél négytől nagylányoknak fél hattól pedig nagy fiúknak lesz ott 
edzése (akkorra az időjárás is feljavul :-) ) – és a labdák egy része vár bennetek!

2008.09.04. Ismét indulnak a rögbi-közvetítések magyar kommentárral a SportTV-n. Előzetes 
a szövetségi honlapon: http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=777   Pontos programok a 
SportTV honlapján: http://www.sport1tv.hu
Rögbimérkőzéseket láthatunk az Europsort2 csatornán és a világhíradót (Totál Rugby) pedig 
csütörtök esténként magyarul nézhetjük a SportKlubbon.

2008.09.04. 2008.szeptember 20. - szombat: I. 
Oroszlán kupa Fejér Megyei rögbitorna - mini 
(U12) és kölyök U14) csapatunkkal indulunk - kérek 
mindenkit készüljön az egész napos (8.00 indulás, 
középdélután érkezés) elfoglaltságra!!
Célja : Versenylehetőség biztosítása a fejér megyei csapatok 
részére illetve a rögbi sportág népszerűsítése.
Helyszín : Beloiannisz sportpálya
Kategóriák : felnőtt, mini, kölyök, kadet korcsoportban.

2008.08.25. Megesett az első edzés. Több új játékos, de a régiek 
is a "régi" dolgokat gyakorolták.

Edzések elkezdődtek augusztus  25-én, 
hétfőn! Tehát a
véget ér!!!!!

2008.08.24. A Gárdonyi Óvoda honlapján módunk nyílt egy rögbi bemutató oldal felrakására. Az alábbi címen 
látható: http://postautcaiovi.extra.hu/?page_id=62
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2008.08.23. Mint azt 
már korábban írtuk, 
országos játékvezetői 
és edzői felkészítésre 
került sor 
Dunaújvárosban a két 
csoport krémjének. 

Szombaton és vasárnap két skót szövetség mellett dolgozó szakember tartotta a felkészítőket. A játékvezetőit Martyn 
Hawthorn, kit az 1. szintű alkalmával a télutón már volt alkalmunk üdvözölni Kecskeméten.

Jock Pegg az edzők számára tartotta a képzést.

Míg a tavaszi játékvezető-képzésen több mint harmincan vettek részt, most alig 10-en 
nevezhettek be, hiszen a 2. szinten már több feltételnek teljesülnie kell (pl. legalább 1 évnyi 
aktív játékvezetés), és tavasziak közül néhányan az edzői képzést választották az egyidejűség 
miatt.
A felkészítővel párhuzamosan Tóth Sándor és Varga Ferenc az U16-os válogatottnak 

összetartást szervezett, a játékvezetők az ő mérkőzésükön adnak számot gyakorlati tudásukról.
Szontágh Dani képei a http://picasaweb.google.com/dancsifoto/2008081617JVKPzS weboldalon megtekinthetők.

<<-------2008.08.22. Jövő héten kezdődnek az edzések. Kedvcsinálónak itt egy videó - igaz, hogy áprilisi - de el nem 
avuló - egy portugál gyermekrögbi formációról. Rögbiznek intézetben, tengerparton: Atlanti Óceán - mely ott igen 
hideg :-).

2008.08.06. Sajnálatos hír érkezett hozzánk a napokban ( http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=757 ) az 
esztergomi rögbisektől ismét. Tavaly Szujogán Károly barátunk kislányának szomorú eltávozásáról értesülhettünk.

Most a sokszoros válogatott Novák Péter 15 éves kisfia hagyott itt bennünket csütörtökön reggel. 
Az agárdi és gárdonyi rögbisek nevében szeretnénk részvétünket kifejezni, átérezve a család, a 
barátok és csapatársak mély fájdalmát.

2008.07.26. II. VELENCEI BEACH RUGBY     2008.  július 26.-án, ezen a szombaton- az 
agárdi Napsugár/Popstrandon 10.00-tól!

A korábbi esőzések miatt "pikáns" pályán játszott szereléses és érintős rögbitornán a mi kis családi csapatunkon felül 
velenceiek, fehérváriak, szegediek, Biatorbágyiak és gyöngyösiek vettek részt többek között.

MRGSZ honlap fényképekkel: http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=752
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És egy szokásosan remekbeszabott Gabi néni cikk: 
II. Velencei Beach Rugby Kupa – Agárd

Jó bulinak ígérkezett. A csapat tagjai egybehangzóan azt állították, hogy én 
voltam az értelmi szerzője annak, hogy induljunk. 
Én ezt máig tagadom. Bár roppant lelkesen vetettem magam bele az esős napokkal 
jócskán megtűzdelt „felkészülési időszakba”, ami éppen 6 napot ölelt fel. Ennyi idő 
arra sem elég, hogy a szabályokat megtanuljam, hát még arra, hogy 20 év 
antisportolás után formába hozzam magam. 
Végül is, baráti-családi szupercsapatunk, Agárdi Halászsasok néven benevezett a 
kupára, és az előkelő IV. helyet szerezte meg. 
Igaz, az amatőr kategóriában mindössze 4 csapat indult, de ez az apróság semmit 
sem von le teljesítményünk értékéből. Illetve az összes többi csapattag teljesítményének értékéből, 
mert én csendes szemlélőként a pálya szélén maradtam. 
Nevezhetitek a dolgot megfutamodásnak, bár én inkább a szebben hangzó „olyan jól csinálják a fiúk, 
hadd játszanak” variációt hangoztatom. 
Azonkívül, egyedül az én pólóm maradt tiszta (egy darabig), így büszkén viselhettem Péter bácsi több 
órán át gyártott sablonjainak eredményét.

Megérkezésünkkor még azt gondoltuk, hogy vízilabdázni fogunk, de a rögbis fiúk egy órás kemény 
munkával néhány centiméternyi vizet lemertek a pályáról. Tökéletes nem lett, de ennyi idő alatt 
legalább hozzászoktunk a gondolathoz, hogy ezen kell játszanunk, és a jelenlevők egybehangzóan úgy 
döntöttek, megreszkírozzák a bokatörést, mert ilyen jó buliban még nem volt részük. 
Az iszappálya minden előnyét kihasználva csapatunk bátor és küzdeni akaró tagjai remekül játszottak. 
Teljesítményünk még hagy maga után kivetnivalót de legalább a kupa legfiatalabb és megosztva a 
legidősebb játékosa címet elhozhattuk.
A touch rugby szabályai nem túl bonyolultak, a végére még én is képes voltam megtanulni. Legalább is 
elméletben. 

A kontakt rugbyt játszó profi csapatok nagyon látványos meccseket vívtak, élvezettel néztük őket a 
pálya széléről. A jelenlevő elsősegélynyújtó teamnek hál’ Istennek nem volt túl sok feladata, a 
bajnokság elején beharangozott boka és térdsérülések szerencsére elmaradtak. 
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Köszönjük Soós Daninak és a Kék Cápák lelkes tagjainak, hogy minden nehézség ellenére összehozták 
ezt a jó kis versenyt. 

Jövőre, veletek, ugyanitt! 
Vagy máshol. A helyszín úgyis mindegy. Mint ahogy a végeredmény is, hiszen részünkről 

úgysem az eredmény számít, hanem, hogy jól érezzük magunkat.
-orga-

Első edzésnap: augusztus  25-én, hétfőn! Tehát a
véget ér!!!!!

2008.07.25. Július 26-án a mini (U12) csapatot várják Pusztaszabolcson az ottani 
rögbisek egy tornára! ->>> sajnos elmarad!!!

2008.07.17. Ma kaptuk a hírt, hogy a júliusra 26-ra tervezett Pusztaszabolcsi torna és 
így részvételünk is elmarad. Az ok: állítólag a pályahasználatot megfúrták.

2008.07.15.  A Magyar Rögbi Szövetség augusztus 15-17-én, Dunaújvárosban tartja 
szokásos éved előtti felkészítőit. A nemzetközi 2. szintű (IRB Level 2) edzőképzésen 

Péter bácsi vesz részt, míg a hasonló játékvezető képzésen Lajos bácsi. 

2008.07.14. Két hete Péter bácsi volt csapattársai körében vendégszerepelt a Liget SE öregfiúk csapatában:

2008.06.30. kedd: Ha, mint az várható, elvonul az esőfront fél hatra, akkor az edzést ma is megtartjuk!!! ->>> végül 
elmaradt, csak 4 gyerek jelent meg!

2008.06.30. U12 és U10 hétfőn és csütörtökön 17.30-tól -
utolsó edzés július 3-án, csütörtökön!!
A hónapos szünet előtti utolsó két edzésen az 
újoncaikra koncentrálnánk, ehhez kérem a régiek 
segítségét, tehát kérem azok megjelenését is, akik foci 
edzőtáborban vannak - technikai alapvetéseket 
gyakorolnánk a játék mellett.
Tehát számolok: Huszár Bálintra, Ormay Gerire és 

Ricsire, Dandóra, Imre Bálintra, Kiss Marcira, Kulák 
Attilára, Prauda Bendzsire, nem tudom mi a helyzet 
Móricz Gergővel, Mózs Barnival, Szabó Márkkal ....
És az újonnan hozzánk csatlakozók: Kállai Robi és 
Matyi, Jámbor Ernő, ?Janika?, lányok?...

------------------------                                         
Ovis- és lányedzés már nem lesz a nyári szünetig, majd 
augusztusban kezdődnek újra - ld. jobboldalt a tervezett 

edzésrendet!.
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2008.06.26. A mára tervezett pusztaszabolcsi kirándulás ELMARAD!!!! - délután rendesen edzés 
17.30-tól!! Július 26-ra átrakták! - Eredeti kiírás: Csütörtökön a terv szerint 9.00-kor találkozunk a 
Parkerdőben, U10 és U12-esek a pusztaszabolcsi tornára indulnak. A keret, akikkel eddig 

beszéltünk: Ormay Geri és Ricsi, Huszár Bálint, Kállai Matyi és Robi, Prauda Bendzsi, Oláh Dandó   Aki még a 
fedélzeten van keressen! Visszaérkezés: dél - 1óra felé.

2008.06.25. A héten a Gárdonyi Református 
Egyházközség gyermektábora közel 40 
különböző korú fiatallal tartja foglalkozásait 
Velencén (ld. fényképes és filmes beszámolót a 
táborról http://gardonyrefhir.extra.hu/?p=266 , 
benne képek és filmek a rögbis 
foglalkozásokról). Az esti foglalkozások 
kiegészítéseként a rögbit is meginvitálták a 
tábor szervezői. Esténként játék és alapelemek 

gyakorlása a program az udvar kis füves részén. A tábor gyermek résztvevői között kialakult egy kis lelkes mag, akik 
igen vehemensen vesznek részt a foglalkozáson, szemmel láthatóan jól esik nekik a kis rendezett pluszmozgás. 
Néhányan jelezték, hogy a későbbiekben érdekelné őket a klubedzésekhez csatlakozás.
Néhány név az újonc rögbisek közül - a két Lilla, Niki, Villő, az első nap Vanessza, Ernő, Gergő, Jancsi - aki sajátosan 
értelmezi a rögbit, Ibolya, Kitti, Edina, Bendegúz, Xéni, Fanni és nem említve azokat, kik már régóta járnak 
edzéseinkre a Parkerdőbe, így Gemma, Imola, Dorina, Vivien, Csabi, Dandó.

2008.03.23. A hétvégén Európai Szövetség 
Kongresszus volt Korfun. A hivatalos jelentés 
itt letölthető:
http://www.szentes.rugby.hu/letolt/ADMIN/080
622FIRA-AERKozgyulesJelentes.pdf

2008.06.22.    II. VELENCEI BEACH 
RUGBY     2008.  július 26.-án, szombaton

MÁSODIK alkalommal kerül megrendezésre Velencén a Beach Rugby Kupa. Amatőr és profi kategóriában 
mérkőzhetnek vegyes csapatok (fiúk, lányok), mivel a Beach Rugby Kupán az úgynevezett Touch Rugby-t, vagyis 
érintős rögbit játsszuk. 
Így nincsen fizika kontakt, melynek köszönhetően mindenki élvezheti ezt a remek sportot. Szóval nem kell megijedni, 
ez nem olyan mint a tévében! 
Bővebb információ: http://www.velence.rugby.hu   soosdaniel@freemail.hu katonakristof@citromail.hu
A rendezvény fő támogatói: DECATHLON   TECHNOCOOP   MEEX   TÓ TÉVÉ     ADONIKSZ BT.      V-MAX

2008.06.22. Az esztergomi diáktornán, hol mi is részt vettünk, ott volt egy welszi újságíró, Chris Wood, aki számos 
emberrel készített riportot, főként a rögbifelszerelés segély akció kapcsán, mely keretében mi is mezhez, 
ütközőzsákhoz, melegítő felsőhöz jutottunk többek között, sok apróság mellett. A riportokból cikk lett, és az a 
megtiszteltetés ért bennünket, hogy egy welszi lap május 26-i számában a mi csapatfotónkat is leközölték. Ld. a két 
megjelent cikket teljes terjedelmében:

    

2008.06.21. A mai rájátszás alapján az Esztergom ismét a magyar bajnok. 
Ld. az MRGSZ honlap cikkét: http://www.mrgsz.hu/?cmd=readNews&id=729
Egy helyi lap cikke fényképekkel: http://www.hidlap.net/modules.php?name=News&file=article&sid=830
És angolul az Európai Szövetség honlapján: http://www.fira-aer-rugby.com/article_detail.php?article=742

Régebbi történések:
2008.01.08. - 2008.06.15 tavaszi és nyáreleji történések pdf-ben 
2008.01.08. - 2007 nyári és őszi történések pdf-ben - a képek itt is linkelhetők a teljes méretű változathoz



18. oldal

2007.06.20. Agárd-Gárdony Rögbi történések 2007. tavasz pdf-ben
2007.02.05. Archív történelem 2006.09.15-2007.02.01-ig pdf-ben
2006. november 29.    Tó TV riport az agárdi minirögbiről - DivX 35Mbyte

A történelmi kezdet: 2006. szeptember 15. péntek - 14.00 - az első rögbiedzés Agárdon - U9-es 
korcsoportban és 1 órával később az első U11-esek.

Rögbielőzmények a térségben:
2003. augusztus - a Szentes NB1-es csapata edzőtáborozott itt egy hétig, ld. TóTV riport:

2000: Egy öregfiúk (Liget SE) bemutató mérkőzés a Cserkész pályán - Váczi Péter és Fabinyi András szervezésében.

Lábjegyzet a Gyávaság tollai videóhoz - Topen (2008.02.01-én): A bevezető képsorokban látható rögbis 
jelenetben az irányítót ( ma 9-es ) játszó Heath Ledger (Henry), a film egyik főszereplője a múlt hét 
kedden tragikus körülmények New Yorki otthonában elhunyt. 28 éves volt, a fiatal tehetséges ausztrál
származású színészt az egész filmvilág és mi mozi kedvelők egyaránt gyászoljuk Amikben még láthattuk: 
A hazafi (The patriot ) Mel Gibson partnereként, Szörnyek keringője. Grimm, Casanova, Túl a 
barátságon (Brokeback Montain )  OSCAR-DÍJ !, The Dark Knight (Az új Batman film, nyártól a 
magyar mozikban)
A Gyávaság tollai (16 éven felülieknek) c. háborús filmdráma története egyébként a hagyományos 
rögbis értékeket is közvetíti: a félelem leküzdését, a csapatszellemet, a kitartást, az állhatatosságot, a 
társak ( csapat és katonatársak ) iránti hűséget, az összetartást és összetartozást.


