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Nyereményjáték
Az áprilisi rejtvényt helyesen megfejtők között egy pólót, kettő karkötőt és
három hűtőmágnest sorsolunk ki. A megfejtéseket a keruletufc@gmail.com email címre, illetve az irodában kirakott dobozba várjuk, névvel ellátva május
18-ig. Sorsolás: május 18-án, pénteken este 7-kor a sporttelep büféjében. A
győztesek névsora a Lelátó következő számában lesz olvasható. A márciusi
rejtvény helyes megfejtése: 1. Mészöly Kálmán 2. Nyilasi Tibor 3. Puskás
Ferenc 4. Détári Lajos 5. Bozsik József 6. Sándor Károly 7. Telek András 8.
Gheorghe Hagi 9. Göröcs János 10. Grosics Gyula. Első díjat, kulacsot nyert
Leskó Simon. Karkötőt nyert Vass Levente és Szabó Csanád. Tollat nyert
Cotton Belian, Radvánszki Ferenc és a Kelemen család. Gratulálunk!
Áprilisi rejtvényünkben 8 focista nevét keressük. Függőlegesen, vízszintesen
és átlósan is lehetnek játékosok elrejtve. Sok sikert!
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CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Áprilisi számunkban bemutatkozik csapatunk két idegenlégiósa, a lengyel
származású Przewozniak Dani és a jemeni Ihab Adnan. Dani esetében az
interjúkészítést megkönnyítette, hogy Dani anyanyelvi szinten beszél magyarul, míg
Ihab esetében az interjú eredetileg angol nyelven készült, ám a jemeni fiatalember is
egyre többet ért szép, ám felettébb bonyolult nyelvünkből.

Daniel Przewozniak
Magasság:
Testsúly:
Születési dátum:
Születési hely:
Állampolgárság:

185 cm
74 kg
1995. 01.13.
Budapest
lengyel

Ú: Mióta élsz Magyarországon?
PD: Születésem ott Magyarországon
élek.
Ú: Mióta focizol?
PD: Kb. 8 éve, már általánosban is
játszottam, ott is kapus voltam.
Egyesületben 2 éve játszom.
Ú: Milyennek találod a csapattársaid?
PD: A csapatom nagyon jó, néhány
embert korábbról is ismerek. Nagyon
tehetségesek és ügyesek, egy élmény
velük rúgni a bőrt.
Ú: Hallottál már a lengyel-magyar
barátságról? Ismered a mondást?
PD: Ezt a mondókát mindenki meg
szokta kérdezni tőlem, természetesen
ismerem: Polak, Węgier, dwa bratanki I
do szabli, i do szklanki. Magyarul így
Hangzik: Lengyel, magyar, két jó barát, együtt harcol s issza borát.
Ú: Adja magát a kérdés, kinek szurkolnál egy lengyel-magyar meccsen?
PD: Ez egy igen nehéz kérdés, elképzelésem sincs. Győzzön a jobb!
Ú: Kik a kedvenc játékosaid?
PD: Posztomhoz hűen az Arsenal lengyel kapusa, Wojciech Szczesny és Bogdán
Ádám a Boltonból.
Ú: Mik a céljaid a labdarúgásban?
PD: Elsősorban, hogy mozogjak, egészségesen éljek, illetve be szeretném
bizonyítani magamnak, hogy megállom a helyem kapusposzton.
Ú: Szeretsz az UFC-ben játszani?
PD: Nem vagyok régóta a klubnál, az edzések nagyon tetszenek, a
csapattársaimmal is jól kijövök, azt hiszem egy nagyon jó csapat tagja lehetek.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Ú: Mióta élsz hazánkban?
IA: Két éve élek és nagyon szeretek itt
lenni.
167 cm
Ú: Mióta focizol és mely országokban Magasság:
játszottál eddig?
Testsúly:
54 kg
IA: Hét éves koromban kezdtem el
focizni az Egyesült Államokban, majd Születési dátum: 1995.12.30.
az Arab Emírátusokban folytattam, Születési hely:
Jemen
innen kerültem Budapestre, ahol az
Állampolgárság:
jemeni
UFC-t választottam.
Ú: Milyennek találod a csapattársaid?
IA: Szeretek itt játszani mert a klubnál mindenki kedves és udvarias, a
csapattársaim pedig viccesek és mindig segítenek, ha kell.
Ú: Van-e ismert jemeni futballista, akit esetleg ismerhetünk?
IA: A legjobb játékosok sem ismertek errefelé, mivel csak Jemenben játszottak.
Ú: Kinek szurkolnál egy Jemen-Magyarország meccsen?
IA: Természetesen Jemennek, de Magyarország nyerne mert sokkal jobbak.
Ú: Van kedvenc magyar játékosod?
IA:Igen, van. Szeretem Dzsudzsák Balázst és Szalai Ádámot is.
Ú: Mik a céljaid a labdarúgásban?

Ihab Adnan

IA: Előszőr is szeretnék profi
futballista lenni, aztán
egyszer szeretnék a világ
legnagyobb klubjainak
egyikében játszani.
Ú: Szeretsz az UFC-ben
játszani?
IA: Igen és szeretnék minél
tovább itt maradni, mert
egyrészt szeretem az
edzőket, másrészt szeretnék
bajnokságot nyerni a
csapattal. Azt szeretném, ha
egyszer az UFC Európa
legnagyobb klubjai közé
emelkedne.
Az Ihabbal készült angol
nyelvű interjú elérhető
Facebook oldalunkon.
Kövess minket ott is!
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1997/1998-ban születettek
A korosztály képzési tervében a legnagyobb szerepet az egyéni és csapat taktikai
feladatok végrehajtása, tudatosítása, valamint a pozíciós játék, a 4-3-3-as és 3-43-as játékrendszerek tanulása. Sajnos a csapat alacsony létszáma és a rossz
edzéslátogatottság miatt a tanulási folyamat főleg a mérkőzésekre korlátozódott,
itt lehetett gyakorolni igazán.
Eddig.
Ugyanis a csapat négy tavaszi bajnokijából mindössze két alkalommal sikerült 11
ember elkezdeni a mérkőzést, két alkalommal hiányosan állt fel a csapat. Az
elkeserítő helyzetre a csapat és az egyesület vezetése keresi a megoldást.
Április második felében négy játékost igazolt le a klub, akikkel remélhetőleg
megerősödik a csapat és a továbbiakban nem lesznek ilyen problémák. Sovány
vigasz, hogy a négy tavaszi meccsen a csapat 15 gólt szerzett, illetve a hétvégén
a Tabán ellen imponáló magabiztossággal aratott nagy gólkülönbségű győzelmet
a korosztály. A 4 bajnokin szerzett 15 gól megoszlása: Bodroghegyi 6, Dolgener
3, Bálint, Kölcze, Lénárd, Mile, Messzinger, Bene 1-1.
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1999/2000-ben születettek
Legendák nyomában
Ezúttal a csapat hátvédje, Molnár Soma került terítékre, aki megkapó
őszinteséggel vallott érdeklődéséről...
“Karácsonyi gizdázás “
Gizdázás: Drága dologgal királykodás, menőzés, pózolás közönség, kamera
vagy fényképezőgép előtt. A gizdázás kísérője a vagánykodás, keménykedés.
Gizdázni a gyerekek mobiltelefonnal, a felnőttek autóval szoktak. (A gizda szó
alapjelentése: sovány, vékony, gyenge.)
Ú: Figyelj, Soma, veled kapcsolatban egy olyan szóbeszéd terjed, hogy
Karácsony után gizdáztál egyet. Igaz ez?
MS: Azért az egy jókívánság is volt.
Ú: Mégis szájára vett a nép. Azt beszélik, hogy mobilos gizdázás történt…
MS: Nagyon régi vágyam volt az a telefon, „iPhone 4”, egy csoda. Jézuskának
világosan megírtam mit kérek, nem lehetett félreérteni.
Ú: Mit tud ez a mobil?
MS: Mindent, nagyon okos. Még telefonálni is lehet vele. Karácsonykor nagyon
izgultam, hogy megkapom-e? Amikor kinyitottam a fa alatt a dobozt, rettentően
boldog voltam, mert ott volt benne, amire vágytam. Szinte önkívületi állapotban
berontottam vele a fürdőszobába és azonnal csináltam a tükörrel szemben egy
képet magamról, majd feltettem a közösségi oldalra a fotót, egy „Boldog
Karácsonyt!” aláírással. Akkor megkönnyebbültem egy kicsit…
Ú: Miért kellett tükör ehhez?
MS: Hogy látszódjék a telefon is…
Ú: Mi van még a képen?
MS: A kék csempe. A törölközőtartó és a szappan már nem látszik.
Ú: Kaptál választ a jókívánságodra?
MS: Nem, pedig a csapatból sokan fent vannak az oldalon. Marco, Traubi, Kristóf,
Noel, Dávid, Plútó, de senki nem írt vissza. Talán gizdaságnak tartották a fotót és
nem akartak belekeveredni… Januárban az első edzésen aztán megkaptam a
magamét. Dávid és Marco már cikizve fogadott a „királykodós” kép miatt.
Ú: Nézd, ez szerintem sem tiszta gizdázás, de azért egy kicsi van benne …
MS: Lehet, de szerintem egy kis gizdázás nem ciki. Speciális esetekben én is
szoktam. Mondjuk a születés vagy névnapra kapott focicipővel vagy egy ritka
pólóval vagy menő inggel jó dolog egy kicsit „vagánykodni”.
Ú: Ez egy kicsit most tanító bácsis lesz, de tudod, mivel lehet még igazán
„királykodni”? Olyan dologgal, ami pénzért nem kapható, amit boltban nem lehet
megvenni. Például le tudsz tenni egy nehéz vizsgát vagy van bátorságod kiállni a
barátod mellett, amikor bántják vagy mondjuk tudsz százat dekázni egy
labdával… Ezek értékes dolgok, mégsem gizdaságok.
MS: Igen. De én is csak 18 éves koromig fogok mobilokkal gizdázni, utána leállok,
mert akkor már más dolgok fognak érdekelni.
Ú: Például mik?
MS: Az autók…
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2001/2002-ben születettek
Péntek délután fél 6 van. Ki gyorsan, ki lassan sétál le a pályáról, beszélgetésbe,
üzletelésbe merülve. A Bajnokok Ligája már a múlté, már az EB a sláger. A legjobb
árfolyamon Ronaldo fut, szorosan a nyomában Neuerrel, a németek kapusával,
valamint a Barcelona három spanyoljával, Xavival, Iniestával és Fabregasszal. A
kártyagyűjtés szenvedélyével kevéssé megáldott (megvert) játékosok még rúgnak
“egy utolsót”, ezzel is elodázva a hazamenetel rendkívül fájdalmas folyamatát
Ezalatt a pálya egyik sarkában gyülekeznek a kapusok. Általában 4-5-en vagyunk,
néha többen is. Ruben nemrég tért vissza, hogy “leváltsa” a mostanában sűrűn
hiányzó Zádort és Nagy I Mátét. A többiek ritkán hiányoznak, a mindig vidám
Nimród, a maximalista Marci, a csendes Nagy II Máté is a kapusedzés állandóan
résztvevői. Néha Simi is beszáll, kóros önbizalomhiányát a többiek dicsérői szavai
oldják fel általában az edzés első percében. A kapusok Orosz-bombákat és
Szalánczy-beadásokat hárítanak, néha Gábor bácsi is teszteli a kapusok
egyébként éles reflexeit. Az első 10 perc eltelte után már néha Marci és Máté is
elmosolyodik, főleg ha Nimród és Ruben az átlagosnál is jobban nevetteti meg az
edzés résztvevőit. Lehetetlen feladat nincs, bármelyik kapusedzésről össze
lehetne vágni egy bravúrokkal teli dvd-t. A levezető játék a ráadás, ami helyenként
drámai izgalmakat hoz, már annak aki véresen komolyan veszi az egyébként
játékosságra kihegyezett feladatokat. Szerencsére a két Szabó Lőrinces
mókamester, Ninó és Rubi itt is sikeresen oldja a feszültséget. Ha pedig hónap vége
van, jöhetnek a jól megérdemelt jutalmak, már ha Gábor bácsi nem felejti el
beszerezni a megfelelő mennyiségű csokit. A múltban még egyszer sem fordult elő,
hogy valaki nem fogyasztotta volna el a jutalomcsokit.

Ruben hárítja Marci lövését
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2003/2004-ben születettek
Minden csapat legfontosabb tagjai a játékosok, ám róluk eddig talán kevés szó
esett. Egy hónapja indult sorozatunk második része következik.
A Lelátó mind a négy áprilisi interjúalanyának ugyanazokat a kérdéseket tette fel,
amelyek így hangzottak:.1. Melyik évben születtél? 2. Melyik iskolába jársz? 3. Mi a
beceneved? 4. Melyik a kedvenc posztod? 5. Mi a kedvenc ételed? 6. Mi a kedvenc
innivalód? 7. Mi a hobbid? 8. Mi leszel, ha nagy leszel? 9. Ki a kedvenc játékosod?
10. Melyik a kedvenc csapatod?

1.
2.
3.
45.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.

Kirády Ábel

Deák Valentin

2003-ban
Budenz
Ábi
Csatár
Spagetti
Kóla
Foci
Focista
Messi
Barcelona

2003-ban
Törökvész
Nono
Baloldali középpályás
Tejfölös-húsos tészta
Ice Tea
Foci
Focista
Xavi
Barcelona

Szabó Csanád

Falvay Dénes

2004-ben
Szent Angéla
Csani
Csatár
Túróstészta
Baracklé
Foci
Focista
Messi
Barcelona

2004-ben
Újlaki
Dini
Kapus
Borsófőzelék
Narancslé
Foci
Focista
Gilardino
Real Madrid

Májusban folyatjuk!
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2005/2006-ban születettek
Márciusban folytatódott a Bozsik program, ahol ismét két csapattal vett részt az
UFC legkisebb korosztálya. A megszokott nagy létszám helyett most kevés
játékossal képviseltették magukat, mivel többen is betegek voltak, vagy egyéb
okból kifolyólag nem tudtak eljönni. Ahogy azt már ősszel megszoktuk az időjárásra
most sem lehetett panasz. Az elmúlt hetek zord időjárása után napfényes idő
fogadta a csapatokat. A srácok hatalmas lelkesedéssel űzték a labdát és
helyenként igen látványos játékkal sorra rugdosták a gólokat, így egyszer sem
kellett vesztesen elhagyniuk a pályát. A csapat legjobbjának járó különdíjat ezúttal
Dajka Bence kapta.
Nagy változás állt be az edzéseken, hiszen az eddig megszokott tucatnyi
gyerekhez nyolc új játékos érkezett. A próbaedzéseken résztvevő gyerekeknek
sikerült hamar beilleszkedniük és ők is fülig érő szájjal kergették a labdát. Szeltner
Norbert edző lapunknak elmondta, hogy még több gyerek jelentkezését várják,
mivel óvodás focisuli csoportjaikban számos meghívót osztottak ki. Beszámolt
továbbá arról is, hogy augusztus utolsó hetében már ennek a korosztálynak is lesz
edzőtábora, melynek a szülők és a játékosok egyaránt örültek.

CSAPATAINK

Junior csapat
A Kölyök csapatból érkező gyerekek gyorsan felvették a Junior csapat edzéseinek
ritmusát és már teljesen beilleszkedtek a csapatba. Az áprilisi edzéseken a
gyerekek legtöbbet a kapura rúgásokat, az 1-1 elleni párharcokat és a technikai
elemek közül a fejelést gyakorolták. A Junior csapat tagjai közül többet
megmutathatták tudásukat az iskolájuk diákolimpiai csapatában is. A
továbbiakban szeretnénk folytatni a múlt hónapban megkezdett sorozatunkat,
amelynek keretében újabb Junior játékosok mutatkoznak be rövid interjúk
keretében.
Az alábbi kérdéseket tettük fel mind a négy játékosunknak: 1. Mikor születtél? 2.
Melyik iskolába jársz? 3. Mióta vagy UFC játékos? 4. Ki a kedvenc játékosod? 5.
Melyik a kedvenc csapatod? 6. Melyik a kedvenc posztod? 7. Mi a kedvenc ételed?
8, Mi a beceneved?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szabó Gergely

Makara Máté

2000-ben
Törökvész
1 éve
Messi
Barcelona
Csatár
Pizza
Geri

2000-ben
Szabó Lőrinc
1 éve
Messi
Barcelona
Csatár
Pizza
Máté

Radakovic Mijat

Ignácz Miklós

2000-ben
Törökvész
1 éve
Messi
Barcelona
Védő
Pizza
Radar

1999-ben
Törökvész
1 éve
Lampard
Real Madrid
Középpályás
Pizza
Miku
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Kölyök csapat
Elkezdődött az új időszámítás a Kölyök csapat számára. Új emberekkel és a 2000esek nélkül indultak neki a focisták a tavasznak. A változás után is 20-22 ember van
jelen az edzéseken.
Az edzőknek nagyon tetszett a gyerekek hozzáállása, akiken nem látszik nyoma
sem a tavaszi fáradtságnak. Biztatóan alakult a felkészülés, amit Márk bácsiék a
csüdrúgásnak, valamint a párharc gyakorlatoknak szenteltek. Ezért is döntött úgy a
kétszemélyes edzői stáb, hogy akár haladhatnak tovább a technikai-taktikai
gyakorlatokban. A szélső játékosok helyezkedése kezd biztató jeleket mutatni,
ezért páros lefutásokkal és a szélről beadott labdák kapura lövésével foglalkoztak
leginkább a fiúk. A hónap végére már a 2:1 elleni keresztező gyakorlatokat is
sikeresen végrehajtották a Kölyök csapat idősebb tagjai.
Ebben a hónapban is új játékosok érkeztek próbaedzésekre, akik mostanra már az
UFC tagjaivá váltak. Kánai Bendi, Urbán Andris és a napközis táborokból jól ismert
Nádor Levi már a hihetetlen kedvezménnyel kínált gálamelegítőkből is
megrendelték a nekik megfelelő méretet.
Remélhetőleg az UFC által szervezett táborok (balatonfenyvesi és napközis) is
felkeltik a gyerekek és szülők érdeklődését, hiszen az egyesület összes edzője
egész évben a nyári táborokat várja a legjobban. A ragyogó időben tartott
foglalkozások és versenyek mindig különlegesek és nagy élményt jelentenek
gyereknek és felnőttnek egyaránt.
Lassan közeledik a pontgyűjtő verseny vége is, ahol a legtöbb edzésen részt vett és
a legtöbbet fejlődött játékost is értékelik az edzők.

Tavasszal folyamatosan várjuk a 2005/2006ban született fiúk jelentkezését korosztályos
csapatunkba!
Jelentkezni Norbi bácsinál lehet telefonon
(06/20 9182318) vagy az edzések idejében
(szerda 17:00, péntek 16:00) a sporttelepen.
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Lurkó csapat
A napsütéses órák számának növekedésével egyenes arányban nő a Lurkó
csapat létszáma is. A jó hangulatú edzéseken többen megjelentek a "téli álmot
alvók" közül, illetve új gyerekek is feltűntek, akiket hamar elfogadtak a többiek. A
játékosság továbbra is uralja a foglalkozásokat, így a gyerekek a legfontosabb
technikai elemeket is úgy tanulhatják meg, hogy közben a játékra koncentrálnak.
A továbbiakban a Lurkó csapat újabb játékosaival ismertetjük meg az olvasókat.
Sorozatunk természetesen májusban folytatódik!
Interjúalanyainknak az alábbi kérdéseket tettük fel: 1. Mikor születtél? 2. Melyik
oviba/iskolába jársz? 3. Mi a kedvenc ételed? 4. Mi a kedvenc italod? 5. Melyik a
kedvenc csapatod? 6. Ki a kedvenc játékosod? 7. Melyik a kedvenc posztod?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cséplő Kelen

Kukri András

2004-ben
Waldorf
Húsgombóc
Baracklé
Chelsea
Torres
Csatár

2004-ben
Törökvész
Tejberizs
Kóla
Barcelona
Henry
Csatár

Bessenyei Vince

Janó Ferenc

2003-ban
Budenz
Rántott sajt
Víz
Barcelona
Xavi
Középpályás

2003-ban
Újlaki
Spagetti
Kóla
Barcelona
Messi
Középpályás
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UFC

HÍREK

UFC Hírek
1970 tavaszán Denis Heyes amerikai egyetemista, látva a környezet romló
állapotát és az egyre nagyobb méreteket öltő természeteskárosodást,
elhatározta, hogy tesz valamit a növekvő környezetszennyezés ellen.
Kezdeményezéséhez április 22-én 25 millió amerikai csatlakozott és emelte
fel szavát a környezetszennyezés ellen. A Föld napját azóta minden évben
április 22-én tartják szerte a világban. Idén a 42. Föld napját ünnepli
világszerte majd 1 milliárd ember, hiszen már a Föld országainak több, mint
felében tartanak rendezvényeket ebből az alkalomból. Magyarországon 1990
óta tartják meg a Föld napját, a legkisebb falvaktól kezdve, kisvárosokon át
egészen Budapestig, a legkülönbözőbb akciókkal a környezet védelmében,
így például faültetéssel, patak vagy erdőtakarítással, az óvodákban,
iskolákban rajzpályázatokkal, vetélkedőkkel.

Faültetés a Föld napja alkalmából

A Föld napjának nincsen kiemelt célja, nem kötelező fát vagy bokrot ültetni,
nem kötelező erdőt takarítani, nincsen meghatározva, hogy mit kell tenni.
Egyetlen célja van csupán: hogy mindenki ott, ahol él, tegyen valamit a
természet védelmében. Mindenki úgy segíthet, ahogy tud. Egyesületünk, a II.
Kerület UFC úgy gondolta, hogy idén először, hagyományteremtő alkalommal
faültetéssel tesz a környezet védelméért. Április 20-án, péntek délután a fát
körülálló játékosok tekintetével övezve minden csapatunk egy képviselője
jelképesen egy lapátnyi földet dobott a csemetére. Reméljük, hogy ezzel
sikerül példát mutatnunk, hiszen a természet védelme közös érdekünk. Az
UFC fája egy himalájai nyírfa, a teniszpálya melletti kis tisztáson található.
Reményeink szerint a sporttelep dísze lesz!

