


Elnöki köszöntő
Kedves Olvasó, Tisztelt Sportbarátaink!

Az Ikarus BSE elnökeként és sportért rajongó emberként egyaránt nagy 
örömmel és szeretettel köszöntöm Önöket!
60 éve életem szerves része a sport, és azon belül is a labdarúgás, lenyűgöz 
annak minden szépsége, gazdagsága – minden percét élvezem a mérkőzé-
seknek és a fiatalok fejlődésének.

Munkánk azonban több a labdarúgás „puszta” megszerettetésénél. Megte-
remtjük a lehetőséget a versenyhelyzetben megélt sporttevékenységre. Jó 
versenyzőket és jó embereket nevelünk.

Kétgyermekes apaként csak ajánlani tudom Önöknek sportegyesületünket, amely 8 hektáron biz-
tosítja azt az otthont a fiataloknak, ahol második családjukat találják meg. Tizennégy korosztályos 
labdarúgócsapatunk várja a gyerekeket.

Hajrá IKA!
Svantner István
ügyvezető elnök
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Tisztelt Sportbarátok, kedves érdeklődők!

A Budapest Honvéd és az általa működtetett kiemelt Akadémia 2017 
év óta együttműködő partnere az Ikarus-BSE sportegyesületnek. A 
14-szeres magyar bajnok és 8-szoros Magyar Kupa győztes kispesti 
gárda Magyarország egyik legismertebb labdarúgócsapata, meghatáro-
zó korszakában legendás játékosai az Aranycsapat gerincét is alkották. 
Az Ikarus-BSE a hivatalos partneri kapcsolat révén futballközösségünk 
meghatározó tagja, amely számos előnyökkel jár a klub utánpótlás korú
labdarúgói számára. 
A Magyar Futball Akadémián megjelenési lehetőséget biztosítunk Talent programunkba, nyílt edzéseinken törté-
nő részvételre. Szakmai anyagokat, edzésvázlatokat, felmérési eredményeket biztosítunk partneregyesületünknek 
valamint edzőmérkőzésekkel, tornák szervezésével, régió válogatottak kialakításával folyamatosan erősítjük össze-
tartozásunkat. 
A 2021-ben elkészült csodálatos Bozsik Arénában közös mérkőzéslátogatásra ingyenes belépő biztosításával várjuk 
a gyerekeket. Kiemelt közös feladatunk a tehetségek felismerése, megtartása, fejlesztése és optimális időben az 
MFA-hoz történő beintegrálása. A tehetségek felfelé áramlásának biztosításával az Ikarus-BSE játékosai eljuthatnak 
a Magyar Futball Akadémiára ahol tanulásukat és a képzésüket is biztosítjuk. 

A KLTE Puskás díját elnyerő Balogh Zsombornak és Hidi Patriknak a Budapest Honvéd csapatkapitányának már 
sikerült Mátyásföldről eljutnia az ország egyik legnépszerűbb futballcsapatába, most gyere Te is az Ikarusba, dol-
gozz az álmaidért és légy részese az ország leghatékonyabban működő partnerklub programjának!
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Nagyon sok régi szép emlék van a fejemben az Ikarusról, de amit kiemelnék az, hogy mikor Pestre költöz-
tünk és elkezdem edzésre járni nagyon fiatalon az első perctől éreztem 
hogy befogadnak, olyan volt mint egy nagy család, mindenki boldo-
gan járt edzésre és ez a családias környezet, hangulat magával ragadott. 

Úgy gondolom ez még most is megvan és öröm látni, hogy a körülmé-
nyek folyamatosan fejlődnek és nagyon jó dolog visszamenni és látni a 
mai fiatalokat, hogy ilyen körülmények között fejlődhetnek. Nagyon jó 
emberek veszik őket körül és remélem ők is annyira élvezik minden pil-
lanatát mint én akkor, amikor annyi idős voltam mint most ők. A téli 
időszak volt a kedvencem, minden hétvégén teremtorna volt és csak ját-
szottunk élveztük, hogy azt csináljuk amit a legjobban szeretünk és azok-
kal akikkel tényleg szerettünk együtt játszani! Sokszor amikor nem volt 
edzés, akkor is kint voltunk és együtt fociztunk mert ez volt a mindenünk. 
Edzések után a büfében is szívesen maradtunk beszélgetni na-

gyon jó társaság volt, minden percet élveztem, a mai srácoknak is csak az tudnám üzenni hogy élvez-
zék minden percét, hiszen ebben a korban ez a legfontosabb – a foci szeretet! Ha pár szóban le kelle-
ne írnom az emlékeiket ez lenne az Ikarus: jó edzők, jó emberek, családias környezet, jó körülmények.

Út az Ikarusból

Hidi Patrik
A Bp. Honvéd csapatkapitánya4

HAJRÁ IKA
CSAK AZ IKA!



11 évvel ezelőtt kezdtem el futballozni ebben a nagyszerű klubban. Az első napokon nagyon izgultam de 
az edzők és vezetők által kerített barátságos légkör miatt nagyon gyorsan megszerettem ezt a helyet. Szinte 
minden meccs és minden edzés itt van a szemem előtt.

Rengeteg barátot és kedves ismerőst szereztem itt, a megannyi tapasztalat mellé.
Mikor 2015-ben kaptam egy lehetőséget az MTK-tól, hogy náluk folytassam az 
eddigi karrierem legnehezebb döntését kellett meghoznom, mert nem csak egy 
nagyon jó csapatot hanem egy egész családot kellett volna itt hagynom.

A legnehezebb mégis talán a legjobb döntés volt, mert az Ikarus után egyedül az 
MTK tudta ezt a családi környezetet biztosítani.
Az MTK-nál szerzett tapasztalat és fejlődés nem jött volna össze az általam mai 
napig imádott klub, az Ikarus nélkül.

A válogatottságok és a felnőtt csapatnál való edzés után, mindig kerestem a legelső edzőmet, Gyurkovics 
Laci bácsit, mert neki volt az egyik legnagyobb szerepe a sikerek elérésében.
Hálás vagyok az Ikarusnak, nem csak a fejlődés, hanem a mai napig ápolt szoros és elengedhetetlen kapcso-
lat miatt. Mindig mondom, hogy nélkülük nem lennék az aki most vagyok.

Helembai Márk
Az MTK labdarúgója

Út az Ikarusból az Akadémiákra
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2013-ban amikor az Ikarus csapatához kerültem nagy izgalommal te-
lített el, hogy új közösségbe kerülök, valamint, hogy a teljesítmé-
nyemmel elégedettek legyenek, mert addig csak kis pályán játszottam. 

Nagyon jó volt a társaság hamar befogadtak, így ezzel maximálisan támogattak, 
hogy megfelelő teljesítményt tudjak nyújtani a pályán. Gyurkovics László és 
Hazai Tamás kiváló szakmai párost alkottak, így a fejlődésem megfelelő irány-
ban és ütemben haladt, valamint a csapat stabil tagjává válhattam. Sok tornán 
vettük részt, ahol egyéni díjakat tudtam szerezni (gólkirály, legjobb játékos 
stb.). Az edzőimnek köszönhetően, amilyen játéktudást átadtak nekem, 2017 
évében felfigyelt rám a Budapest Honvéd FC, ahova 2018 évében igazoltam át.

Nehéz döntés volt, azonban tudtam, hogy ez a fejlődése-
met fogja szolgálni. Köszönet ezúton is az Ikarus Egyesületének, hogy ilyen so-
kat tudtam náluk fejlődni és így a Honvéd csapatában is meg tudom állni a helyem.

Karrier: 
2013-ban igazolt az Ikarus BSE 2006-os születésű serdülő csapatába
2018-óta a Bp. Honvéd MFA játékosa
2020-ban a Bp. Honvéd az “Év serdülő játékosa”-nak választotta

Balogh Zsombor
A Bp. Honvéd játékosa6
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Még óvodásként csoporttársammal kezdtem el focizni az Ikarusban. 
Az első másfél év után már biztosan tudtam, hogy felnőttként labda-
rúgó szeretnék lenni. Úgy érzem, hogy jó úton, de még az elején járok.

Sokat köszönhetek az egyesületnek, edzőimnek, csapattársaim-
nak, hogy 2019 óta a Budapest Honvédnál folytathatom a tanu-
lást és megállom a helyem a korosztályos NB1-es mezőnyben is.

Az Ikarusnál folyó munka mindenkinek lehetőséget ad arra, 
hogy fejlessze magát, a tehetségekkel pedig külön, kiemel-
ten foglalkoznak. Így kaptam folyamatosan lehetőséget arra, 
hogy az idősebb korosztályban is fejlesszem a képességeimet.

Ez azért sem jelentett nehézséget, mert nem csak a saját korosztály, de az egész egye-
sület mint egy közös, nagy csapat működik. Így a saját korosztályomon belül sem 
a rivalizálás, hanem az egymást támogató, egymásért küzdő szellem volt jellemző.

A tehetség és a szorgalom nem lett volna elég, ha nem segítettek volna az utamon edzőim: Benkó Sándor, 
Kasinszky István, Gyurkovics László, Hazai Tamás, Borgulya István, Nikolaidisz Angelosz, Takács Béla.
Ha tehetem a mai napig visszajárok az Ikarusra, mindig is fontos része lesz az életemnek.

Szabó Ákos
A Bp. Honvéd játékosa 7
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Csapataink/Versenyeztetés
Felnőtt BLSZ I. osztály

Felnőtt tartalék BLSZ. IV.
U6-U11 MLSZ Bozsik Egyesületi Program és egyéb tornák

U8-11 Dunamenti Gyermekliga és egyéb elit tornák
U-12 BLSZ U13

U-13 MLSZ Regionális Bajnokság és BLSZ U13
U-14 MLSZ Regionális Bajnokság

U-15 MLSZ Országos bajnokság Alap csoport (NB1)
U-15 BLSZ U15

U16 MLSZ kiemelt Regionális Bajnokság
U17 MLSZ Regionális Bajnokság

U17 BLSZ U17
U19 MLSZ Regionális Bajnokság

Öregfiúk II. osztály
Old Boys II. osztály
Veterán II. osztály              

futsal téli bajnokság U11-U120
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Kiváló körülmények
13 öltöző, 2 nagyméretű műfüves pálya világítással, 1 nagyméretű füves pálya,  1 kisméretű 
műfüves pálya világítással, 2 teqball asztal, 1 lábtenisz pálya, fedett lelátó, futófolyosó, büfé
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2021-22. évi fejlesztések: napelem rendszer építése, konditerem, 60x40m-es műfüves pálya épí-
tése világítással, füves pálya világításának kiépítése, új öltözőépület építése világítással
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MaksiAutó FocIKA kupa
Évről évre megrendezésre kerülő nagyvolumenű rendezvény az Ikarus BSE szervezésében, 
melyet a Maksiautó támogat. A rendezvényt mindig nagy figyelem kíséri, hisz az ország 
minden pontjáról érkeznek ide csapatok, hogy összemérjék tudásukat.

Ezidáig 12 alkalommal került megrendezésre a torna, melyekről sosem távozott az Ikarus 
csapata üres kézzel. Mindemellett rendre sikerül begyűjteni különdíjakat, úgymint a torna 
legjobb kapusa, mezőnyjátékosa, gólkirálya. 

Rendszeres résztvevők többek között:  Bp.Honvéd, MTK, UTE, FTC, Vasas KLA, Video-
ton, DVTK
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Partnereink
Kifejezetten fontosnak tartjuk partnereinkkel való szoros és hatékony együttműkö-
dést, melynek eredményeképpen hozzájárul Egyesületünk a fiatal labdarúgók fejlődéséhez. 
Partnereink a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat, Budapest Honvéd, Rubeola FC, BMC (Budapest 
Micro Club), Jókai Mór Általános Iskola, Táncsics Mihály Általános Iskola, Centenáriumi Általános Iskola.
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Egyéni képzés
Az Ikarus BSE szakmai stábja elkötelezett aziránt, 
hogy az egyesületben futballozó gyerekeknek a le-
hető legmagasabb szakmai színvonalat nyújtsa. En-
nek érdekében az edzők folyamatosan képzéseken 
vesznek részt, fizikai és mentális tréningeket sajátíta-
nak el. Létrejött egy új kezdeményezés is, amely azt 
a célt szolgálja, hogy a játékosok egyéni képzése-
ken vegyenek részt, ezzel is segítve fejlődésüket.

http://ikarusbse.hu/topfocika-egyeni-kepzes/

A TopFocika egyéni labdarúgó képzés ami-
att vált népszerűvé, mert edzésen nincs min-
den képességfejlesztésre idő, így edzések mel-
lett ezek a gyakorlatok fejlesztik labdarúgóinkat.
A képzés kiscsoportkban zajlik (max. 6 fő) és
korosztályspecifikus feladatokat kell megoldani.
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Lehetőséget szeretnénk adni mindenkinek, aki kapus sze-
retne lenni az egyesületnél. A 2020/2021-es szezonban is 
három kapusedzővel és 24 kapussal végeztük az edzéseket. 

Az U10-U19 közötti korosztályoknak heti két alkalom-
mal 90 perces kapusedzést tartunk. Az egyik foglalko-
zás teljességgel kapusedzés, míg a másik 45 perc ka-
pusedzés és 45 perc tevékenység a csapattal. Utóbbi az 
egymás elleni játéknál, a kapura lövések gyakorlásánál.                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      
A z 
U10-U13 közötti korosztályoknál nagyon fontos a jó 
technikai elemek helyes elsajátítása, mint az alapállás, a 
jó labdafogás, a labda helyes támadása, a koordináció és 
a gyorsaság fejlesztése, valamint a legördülés, vetődés.
Az U14-U19 közötti korosztályoknál már a kon-
dicionálás és a felnőtt korosztályra való fel-
készítés is bekerül az edzések menetrendjébe.

Kapusedzés
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Svantner István
Ügyvezető elnök

Loch Ferenc
Társadalmi elnök

Gyurkovics László
Szakosztályvezető

Tánczos Zoltán
Technikai vezető

Kovács Kálmán
vezető játékosmegfigyelő

Csikós Norbert
Létesítményvezető

Edző

Balogh László Barna
Edző

Varga István
Edző

Szabó Ferenc
Edző

Aranyos Imre
Edző

Simon Imre
Felső szekcióvezető

Krampek Nándor
Edző

Takács Sándor
Edző

Nikolaidisz Angelosz
Edző

Skravanek László
Edző

Takács Béla
Edző

Máhr Károly
Edző

Bognár Kornél
Alsó szekcióvezető
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Orenstein József
Edző

Dezső Krisztián
Kapusedző

Jakab Attila
Kapusedző

Nagy Gábor
Edző

Takó Csaba
Edző

Tuza Zsombor
Edző

Kovács Imre
Óvodai koordinátor és

játékosmegfigyelő

Kasinszky István
Edző

Gaál-Szabó Beáta
Edző, Masszőr

Török Sámuel
Edző

Zabó Ottó
Edző

Gyárfás Tamás
Edző

Ughy Gábor
Edző

Laczkó Péter
Edző

Kálmán Zoltán
Edző

Benkó Sándor
Edző

Pádár Béla
Edző

Gaál-Szabó Krisztián
Edző
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