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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk havi információs
magazinja, a Lelátó II. évfolyamához
érkezett. Az elmúlt közel egy évben
havonta több százan töltötték le a
magazint, hónapról hónapra nyomon
követve a különböző, csapatainkkal
kapcsolatos híreket, érdekességeket,
az egyesületet érintő információkat.
Köszönjük! Új évfolyamunkban
elindítjuk “A hónap képe” rovatunkat,
rögtön egy friss képpel, a lenti képen
Werner Balázs és nyereménye látható,
amit a Decathlon sportnapján nyert. A
sportnapról bővebben a szeptemberi
Lelátóban olvashatnak.
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CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Csapatunk háza táján sok változás történt a tavalyi szezon zárása óta.
Szerencsére az érkezők listája jóval hosszabb, mint a távozóké. Mindössze
Nemcsák Balázs hagyta el csapatunkat, ő sportágat is váltott, ugyanis a kézilabda
mellett döntött. Ezúton is kívánunk neki sok sikert! Az érkezők közé kell sorolni első
helyen Ihab Adnant és Prewozniak Dánielt, akik maratoni hosszúságú átigazolási
procedúra végén lettek csapatunk teljes jogú tagjai. Légiósaink mellett a csapathoz
érkezett két egykori Hegyvidék UFC-s játékos is: Budai Gábor a védelemben, míg
Magyar Vazul a támadó szekcióban fog szerepet kapni. Szintén támadó Büki
Benedek, aki a Gázművek csapatától csatlakozott hozzánk. Remek technikai
adottságai, jó fizikális állóképességgel és nagy akarattal párosulnak. Reméljük,
hogy a jó bemutatkozást hasonló folytatás követi. Még sehol sem volt igazolt
labdarúgó eddig Tereh Balázs, aki a nyári felkészülés során bizonyította be, hogy
hatalmas akaraterővel sokszor kompenzálhatóak képességbeli hiányosságok.
Neki nagyon sok munka lesz a csapatba kerülni, ugyanis több éves hátrányban van
azokkal szemben, akik már kiskoruk óta szervezett edzésekre járnak. Bízzunk
benne, hogy sikerrel veszi az elé tornyosuló akadályokat! Legutoljára csatlakozott
keretünkhöz Schiffer Olivér, aki ugyan ‘94-es születésű, de az idei évben játszhat
csapatunkban, mivel ebben a korosztályban indul BLSZ bajnokság. Reméljük az új
fiúk adnak variációs lehetőségeket és minél többször fognak majd a pályán
bizonyítani. Szükség is van a bő keretre, mivel az előbb említett U19- es bajnokság
elég nagy falat lesz csapatunknak. Főleg a ‘96-ban született srácoknak lesz nehéz
felvenni a ritmust a két évvel idősebb játékosok ellen. Bízunk benne, hogy a
kemény felkészülés után fizikálisan is megállják majd a helyüket. Napközis
rendszerű edzőtáborunk augusztus 13-án vette kezdetét a Kolozsvári Tamás
utcában. A napi két edzés komoly erőpróba volt, főleg azoknak a játékosoknak,
akik nyáron elhanyagolták a mozgást. Szerencsére az első edzőmeccs igen jól
alakult, ugyanis a RAFC korosztályos csapatát 11-2 arányban múltuk felül. Viszont
a jó kezdést hatalmas hanyatlás követte: a Hali Kupán megszerzett 3. helyünk
katasztrofális játékkal és akaratgyenge hozzáállással párosult. A főpróba bukás
volt, így bízhattunk a jó “előadásban” és így is lett. Lehengerlő támadójátékunk és
zárt védekezésünk eredményeképpen magabiztos, 7:0-ás sikert arattunk a SZAC
gárdája ellen. Gólszerzőink: Kárpáti (3) Padányi, Kovács G., Erdélyi, Farkas. Jó
érzés volt látni a végig egymást bíztató, egymásért küzdő és a felszabadult játékból
adódó gólokat közösen ünneplő játékosokat!
Csapatunk 22-es kerete a következőképpen állt össze:
Borbély Imre, Budai Gábor, Büki Benedek, Csikesz Ádám, Erdélyi Bence, Farkas
Levente, Horváth Roland, Ihab Adnan Alabbsi, Jámbor Ákos, Jobbágy Dömötör,
Kalós Péter, Kárpáti Péter, Kovács Gergely, Kovács Márton, Magyar Vazul,
Padányi Bendegúz, Petrányi Marcell, Pongó Benjamin, Prewozniak Dániel,
Schiffer Olivér, Stollmayer Balázs, Tamás Gergely

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
U16-os csapatunk nagy kánikulában kezdte meg a felkészülést. A kezdet
kezdetén néhány még a nyári pihenésüket töltötték. A kispadról 7 év után távozó
Harmati Balázs helyét Kajli Gábor foglalta el, a nyári felkészülést már vele kezdte
el ifi ‘B’ csapatunk. Gábor bácsi a ‘99/00-es csapat kispadjáról érkezett. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Balázs bácsinak a hosszú és kitartó munkát!
Az edzőtábor során előbb a Vízművek, majd az ESMTK csapatát fogadtuk a
Kolozsvári Tamás utcában.
A fárasztó edzések közül a Laser Force nevű játékban üdülhettek fel a gyerekek,
ahol a zöld és a sárga csapat ütközetéből a zöldek kerültek ki győztesen. Ami
biztos, hogy akármelyik csapatban is szerepeltek a gyerekek és az edző,
mindenki remekül érezte magát.
A nyári szünet során érkező és távozó egyaránt akadt. Az újonnan érkezők között
van Somogyi Kevin az MTK-tól és Bársony Gergő, akinek ez az első csapata,
valamint a Tabánból érkező Jámbor Zsombor is. Kevin korábban már focizott az
UFC-ben, így számára nem új a csapat, a közösség és a pálya, csupán az edző
személye jelent újdonságot. A csapatban még két játékos próbaedzéseken vesz
részt, tehát esetleges leigazolásukról a következő számunkban ejtünk szót.
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Jaszenovics Bálint felépülése nagyon jó úton
halad és reméljük, hogy nem sokára a csapat segítségére lehet a mérkőzéseken
is. Hajrá Jaszi!
A csapat idén ősszel is a BLSZ U-16 korosztályában kiírt bajnokságban szerepel,
ahol a II. Kerület UFC 14 csapattal mérkőzik meg november végéig.
Mérkőzéseink:
Kelen - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Újpesti TE
II. Kerület UFC - Vecsés
Gloriett - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Grund
Vízművek - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Soroksár
BVSC - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Budatétény
Hegyvidék - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Mészöly Focisuli
Újpesti Haladás - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - KISE
Első hazai mérkőzésünkre szeptember 9-én, vasárnap kerül sor az Újpest ellen,
amit két nappal később, 11-én követ a következő, a hétközi játéknapon a Vecsést
fogadja csapatunk.
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1999/2000-ben születettek
U14-es csapatunk augusztus utolsó harmadában napközis edzőtáborral kezdte a
szezont. A napi edzések mellett strandolás és természetesen edzőmeccsek is
szerepeltek a programban. Az edzőtáborban 25 fő vett részt, mindannyian jó
hozzáállással végezték az edzéseket, melyeket az új edzőpáros, Gábor bácsi és
Csaba bácsi tartott. Gábor bácsi váltott Gábor bácsit, hiszen Kajli Gábor az U16os csapat élére került, míg Vidéki Gábor az eggyel kisebbektől érkezett a
csapathoz. Az edzőtáborban a Tabáni Spartacus hasonló korosztályú gárdája és
az ESMTK idősebb csapata mellett U12-es csapatunkkal is összecsapott a
gárda, ezeken a mérkőzéseken minden hadrafogható játékos pályára lépett és a
nyilvánvaló fáradtság ellenére jó teljesítményt nyújtott.
Az edzőtábort követő héten két edzőmérkőzés szerepelt a programban, kedden a
BVSC-nek hitt BKV Előre csapata érkezett vendégségbe a Kolozsvári Tamás
utcába, míg csütörtökön Kelenvölgybe utaztunk. Ezeken a mérkőzéseken már az
edzőtábor alatt érezhető fáradtság is eltűnt és a csapat próbált minél nagyobb
labdabirtoklás mellett futballozni, ami helyenként nagyon szépen sikerült is.
Az első hetekben a csapat némiképp módosult, hiszen valószínűleg végleg
abbahagyta a versenyszerű focizást Dezsőfi Bálint, Farkasch Zoli és Rozgonyi
Máté is, miközben több új játékos is érkezett. A Tabáni Spartacustól érkezett
Lénárd Andris, akinek a bátyja már UFC-s így nem teljesen ismeretlen
környezetbe érkezett. Andris védőt játszik és korábbi csapatával is
megmérkőzhet majd a bajnokságban. Padányi Domi a Hidegkút csapatától
érkezett. Andris és közte sok párhuzam vonható, hiszen Domi bátyja is UFC-s,
Bendegúz az ifi ‘A’ csapatkapitánya, valamint Domi is védekező játékos. Néhány
nappal Domi érkezése után régi-új csapattársa, Fantoly Marci is a csapathoz
érkezett. Marci szintén a Hidegkútban focizott, ő a csatár poszton jeleskedett az
edzéseken.
Sajnálatos hír, hogy több játékosunk is sérüléssel bajlódik: Görgényi Boti, Mágus
és Plútó kálváriája is az edzőtáborban kezdődött, Boti és Mágus azóta sem tud
edzeni, Plútó ugyan próbálkozik, de rendszeresen megfájdul a lába.
Sérültjeinknek jobbulást kívánunk!
A z őszi bajnoki program:
II. Kerület UFC - RKSK
Ikarus - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Újpesti Haladás
Unione - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - III. Kerületi TVE
Csepel - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Gloriett
Grund - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Kelen
Tabáni Spartacus - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Újpesti TE
Vasas - II. Kerület UFC
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2001/2002-ben születettek
A szokásoknak megfelelően napközis edzőtáborral vette kezdetét az új idény, a
szokásoktól eltérően azonban külön került megrendezésre a 2001-es és a 2002es tábor.
Az újonnan felállt Roller Dániel - Dévényi Dusán edzőpáros vezetésével a
gyerekek - a nagy meleg ellenére- lelkesen vetették bele magukat a munkába. A
2001-es korosztály egy edzőmeccsel és egy tornával, míg a 2002-esek egy ismerkedő jellegű ¾ pályás edzőmeccsel hangolt az új idényre. Mindegyik
mérkőzés hasznosnak bizonyult.
A gyerekek fegyelmezetten betartják az új szabályokat az edzéseken, majdnem
mindenki fekete alsó - fehér felső összeállításban dolgozik. A 2001-es
korosztályban a meccsek után bevezetett kötelező fürdés is hamar népszerű lett,
többen nem mindennapi hangjukat is kieresztik a tus alatt.
Mind a két korosztályban együtt maradt a csapat, nincsenek távozók, és egyelőre
érkezőkröl sem lehet beszámolni. Nagy érdeklődés övezi az újdonságnak számító
bajnokságot az idősebb korosztály játékosai körében, az edzőpáros nem győzi
hangsúlyozni, hogy a meccsek továbbra sem céljai lesznek a képzésnek, hanem
csak egy visszacsatolást adnak az elvégzett munkáról.
A fiatalabbak idén is immár negyedszer Nyergesújfalun kezdik a tornák sorát,
remélhetőleg a szokásos jó hangulatú, hasznos mérkőzésekkel.
Reményeink szerint az iskolakezdés ezúttal nem hat bénítólag a srácokra és a
táborok alatt látott fegyelmezettség és lendület kitart egész évben! Persze
mindenki tudja, hogy egy 7 vagy 8 tanórás nap után sokkal nehezebb koncntrálni,
de egy sportembernek így is meg kell próbálni a maximumot nyújtani.
A 2001-es csapat mérkőzései a bajnokságban:
BVSC - II. Kerület UFC
Szent Pál Akadémia - II. Kerület UFC
KISE - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Tabáni Spartacus
Gloriett - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Mészöly Focisuli
III. Kerületi TVE - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Grund
Csepel - II. Kerület UFC
II. Kerület UFC - Goldball
Soroksár - II. Kerület UFC
Kedves Olvasó!
A Lelátó szeptemberben rajzversenyt hirdet. Az alkotás témája bármilyen focival
kapcsolatos dolog lehet, a lényeg egy: kötődjön a Kolozsvári Tamás utcához,
sporttelepünkhöz. A rajzverseny szeptember 21-ig tart, addig kell a
versenyműveket leadni a korosztályós edzőknek. A beérkező alkotásokat a zsűri
bírálja el korosztályos bontásban, a győztesek értékes UFC-s ajándéktárgyakat
nyernek! A rajzlap hátuljára kérjük ráírni a nevet és a születési dátumot is.
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2003/2004-ben születettek
A társaság gyorsan öregszik, ebben a szezonban már U10 és U9 korosztályú lett a
csapat, és ezzel egyben új képzési harmadba is léptek a gyerekek. Az új képzési
harmadhoz új edző is tartozik, Norbi bácsi mellett így már Csaba bácsi is a
csapattal van: Az elkövetkező 4 évben ők ketten fogják irányítani a gyerekek
nevelését, képzését, akik ezentúl a skorpió és a tigris csoportnevek helyett a cápák
és a farkasok elnevezést fogják használni.
Augusztus utolsó hetében napközis edzőtáborral kezdte a csapat az új szezont.
Kádár Nimród és Zsolnai Domi sajnos már nem jár hozzánk többet, de egy új
játékos viszont érkezett közénk: Németh Miki nagyon ügyes gyerek, és gyorsan
beilleszkedett a közösségbe. Az edzők nagy örömére a csapathoz tartozó 33
gyerekből 32 részt vett az edzőtáborban!!! (Ez egyesületi rekord.)
Az edzőtábor egyébként jó időben és jó hangulatban telt. A változatos edzések és
játékok mellett még úszóverseny is volt a heti programban. A délutáni félpályás
bajnokságokon a nézők által beküldött sms szavazatok alapján rengeteg különdíj
került kiosztásra. Nagy sikert aratott a gyerekek körében szabadrúgáslövő és a
rávezető bajnokság, melynek győztesei apró ajándékban is részesültek. A csapat
már egy új, nagyobb pályaméreten fog játszani, nagyobb létszámmal. Éppen ezért
új szabályokat és új felállási formát is kellett tanulni az elméleti foglalkozásokon. A
héten tanult szabályokból pénteken, írásbeli teszten adtak számot a tanulók, és
mindenki nagyon jól teljesített a felmérőn.
Az utolsó napon került sor az edzőtábor „gálamérkőzésére”. A
„Rajcsávók”kihívóként alulmaradtak a „Duda” csapattal szemben. A mérkőzés
történetéhez hozzá tartozik, hogy a "Dudák" létszámfölényben játszhatták végig a
mérkőzést.
Ettől az évtől a korosztály mérkőzéseinek száma megemelkedik, ezért várhatóan
minden második héten tornán vagy edzőmérkőzésen fognak szerepelni a
gyerekek. A mérkőzéseken továbbra az edzéseken tanultak gyakorlása lesz a cél,
nem pedig az eredmények hajszolása.

Néha még szemmel védeni is nehéz
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2005/2006-ban születettek
Augusztus 27-31 között napközis rendszerben öt napos edzőtáborban vettek részt
az UFC legfiatalabb játékosai is. Bár első alkalommal kóstolhattak bele egy ilyen
programba, egy cseppet sem voltak megilletődve. Azt se feledjük el, hogy
többségük még csak most megy iskolába, de vannak akik még mindig óvodások
maradnak. A létszám a vártál ugyan kevesebb lett, de örömteli volt, hogy négy új
játékos is csatlakozott a csapathoz. Az újdonságok közé tartozott az is, hogy
ebben az évben már Attila bácsi fogja segíteni Norbi bácsi munkáját. A nagy meleg
ellenére a gyerekek jól viselték a kiképzést, az edzők elégedetten nyilatkoztak és a
szülőktől beszerzett információk szerint este senkit sem kellett altatni.
Legfontosabb feladat az új játékszabályok ismertetése volt, mert ősztől már
kézilabdapályán, 4+1 fős csapatokban fognak mérkőzni a gyerekek. Sokan várták
már a srácok közül, hogy végre legyen kapus és lehessen kézzel védeni. Szinte
mindenki ki is akarta próbálni ezt a szerepkört, ami teljesen természetes ebben a
korosztályban. A napi két edzés mellett elméleti oktatás, beszélgetések és egyéb
játékok szerepeltek a programok között. A hét fénypontja mégis az uszoda volt,
hiszen a kánikulában mindenki szívesen csobbant egyet a medencében. A tábor
végére egészen összekovácsolódott a közösség, az új emberek hamar
beilleszkedtek, így egy igazi csapattá váltak. A heti két alkalomból három lett és az
edzések időtartama is megnövekedett.
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Junior csapat
Mivel beköszöntött az ősz, így újra indulnak az edzések az UFC pályán. Ez azt
jelenti , hogy egy újabb szezon kezdődik a junior csapat történetében, immár az 5.
Változás történt a csapatnál, ettől a szezontól kezdve Roller Dániel a vezetőedző.
Néhány kiöregedő játékos távozott a csapattól, nekik további jó sportolást
kívánunk. Ugyanakkor csatlakoztak új játékosok is a csapathoz és nem
feledkezünk meg azokról sem, akik tavaly és idén is juniorok.
Az első edzés nagyon jó hangulatban telt a nyári szünet után, a gyerekek szemmel
láthatóan nagyon várták már az újrakezdést.
Dani bácsi idén is meghirdette az éves pontgyűjtő versenyt, a büntetőrúgó és
célbarúgó versenyek mellett idén is lesznek akadálypályák és persze
minibajnokságok is. Persze a szorgalmat is díjazzuk, így megéri minden edzésen
részt venni, még mostoha körülmények esetén is, mert edzés akkor sem marad el.

Napos nyári délután az UFC pályán
Természetesen idén is várunk minden olyan 1997-2001 között született játékost,
aki szeretne jó közösségben jó hangulatú edzéseken részt venni, hiszen az ajtó
mindenki előtt nyitva áll. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az elműlt években több
“junior” is felkerült a kiemelt csapatokhoz.
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Kölyök csapat
A nyári szünetet követően a Kölyök csapat is újra edzésbe áll. Idén a gyerekek
képzése során nagy hangsúlyt fektetünk a fűzős rúgásokra, a különböző
passzgyakorlatokra, illetve a kettő kombinációjával a támadásvezetésekre.
Természetesen idén is sok 1:1 elleni párharcos feladat lesz, valamint a 2:2 elleni
összecsapások sem maradnak el.
Idén sem maradnak el a tavaly már megszokott edzőmeccsek, mind a különböző
kerületi iskolák csapataival szemben, mind az UFC különböző csapatai ellen.
Ezek a mérkőzések nagyon jó erőfelmérők a gyerekek számára, hiszen ezeken a
találkozókon lemérhetik, hol is tartanak, valamint önbizalmat is lehet belőlük
meríteni.
Idén is lesz pontgyűjtő verseny, ahol a korábbi évekhez hasonló kiélezett
küzdelemre lehet számítani. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy bár Gábor
bácsi és Márk bácsi változatlanok, az edzésidőpontok változtak. Az új
edzésidőpontok a következőek:
Kedd 15:30 - 17:00
Csütörtök 17:00 - 18:00
Péntek 15:30 - 17:00

Idén a csütörtöki edzés lesz a kispályán

CSAPATAINK

Lurkó csapat
Hosszú forró nyáron vagyunk túl. Sokszor a hőmérséklet a 35-38 fokot is elérte.
Most már azonban elkezdődik a lassú lehűlés és megveti lábát az ősz. Ez pedig
azt jelenti, hogy a Lurkó csapat kis focistái is visszatérnek, hogy az új szezonban új
barátokat szerezzenek és sok-sok tudással gazdagodjanak a labdarúgás
területén.
A nyár sem telt eseménytelenül, mert a Lurkó csapat jó néhány játékosa
képviseltette magát az UFC nyári táboraiban. A balatoni táborban ott voltak a
Vámos testvérek, Henrik és Petya, illetve Pörcz Patrik és Puskás Benedek is.
Utóbbi kettő az UFC napközis focitáborában is ott volt Orbán Vince, Bak Barni és
Bence, Konta Imi, Várnai Rupert, Kalos Tomi, Ónodi-Molnár Dávid, Walis János és
Fey Miso társaságában. Az összes gyerek nagyszerűen érezte magát a
táborokban és rengeteg élménnyel gazdagodtak. Mindannyian azt mondták, hogy
a következő évben is szeretnének részt venni a táborokban, ahol egyébként a foci
versenyekben is komoly kihívás elé állították még a kiemelt csapatok játékosait is.
Az új szezonban a keddi edzés kezdési időpontja 17.00 órára, míg a csütörtöki
edzések időpontja 15.30 órára módosul. Fontos változás még, hogy a 2002-ben
született gyerekek ezután a Kölyök csapat edzéseit fogják látogatni, mert kinőttek
a Lurkó csapatból. A helyüket azonban újabb és újabb kis Lurkók veszik át, akik
remélhetőleg nagyon hamar be fognak illeszkedni a közösségbe. Az edzéseken
továbbra is a játékosság fogja a főszerepet játszani, de a technikai elemek
tökéletesítésére is sor fog kerülni. Természetesen nem maradhatnak majd el a
kapura lövő gyakorlatok és az edzéseken legjobban várt focibajnokságok sem.
Az új szezonban a csapaton belül a hiányzás verseny és a pontgyűjtő verseny is
megrendezésre kerül, amelynek győztesei ajándékban fognak részesülni. A
pontgyűjtő versenyben a pontokat a büntető és célba rúgó versenyeken lehet
majd megszerezni.
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BLSZ III.
Az UFC felnőtt csapatának gondolata már régen megszületett a klub vezetőinek
fejében, ám végül ilyen-olyan okok miatt végül mindig elmaradt a csapat
megalakítása. Legutoljára két évvel ezelőtt volt komoly szándék a csapat
beindítására, ám az akkor kiöregedő ‘92-93-ban született játékosok közül többen
szerették volna magukat magasabb szinten kipróbálni, így a csapat szétrebbent.
Ketten NB-s szinten folytatták, illetve sokan meg is ragadtak volna a BLSZ
I.osztályában, de mégis a régi társak és az UFC által kínált remek feltételek miatt
visszahúzta őket a szívük. Így végül hosszas beszélgetések és egyeztetések után
összeállt a csapat. Április , május , június hónapokban, a régi mag egy-egy
edzéssel ismerkedett meg az új játékosokkal illetve erősítették meg egymást
abban, hogy a csapat tényleg összeáll. Az eredetileg tervezett keret azonban
nagyon átalakult. Sajnos néhányan nem ütötték meg a minimum szintet, illetve
olyan is akadt, aki nem tudta összeegyeztetni az iskolát az edzések várható
kezdésével. Végül 11 korábbi UFC játékos (Bajcsy Gábor, Bede-Fazekas Lőrinc,
Dallos Péter, Józsa Attila, Kaslasi Ron, Királyvölgyi Krisztián, Koltai Kristóf,
Konecsni Bence, Kosik Gergely, Kovács Márton és László Márk) mellé még 8 új
játékos érkezett. A régi. sokat bizonyított fiatalok adták meg azt a magot, melyre
épül csapatunk gerince. Néhány szó az „új fiúkról”: a 22 év átlagéletkorú
csapatban a rutint fogja képviselni Papp Endre, aki a maga 31 évével messze a
legidősebb játékosa lesz a keretnek. Hatalmas erősítés csapatunknak egy régi
játékos, aki ugyan az UFC-ben nem játszott még, de a csapat régi játékosaival az
egyik alapítónak számít nálunk. Ő Sárosi Márk, aki Budaörsről érkezett hozzánk,
számtalan NB II-es ifimeccsel a lábában! Megyei I. osztályú rutinnal a háta mögött
Andráshidáról érkezett csapatunkhoz Emődi Bence és Németh Szabolcs. Ők
mindenképpen a húzóemberek közé kell, hogy tartozzanak nálunk, akárcsak az
utolsó pillanatban Etyekről hozzánk igazoló Millner testvérek. Márk és Zoárd
szintén megyei I. osztályú rutinnal rendelkezik, valamint jópár komoly meccs van
a lábukban. Az újoncok között található még két ‘93-as születésű ifjonc is. Nagy
Dániel az U19 -es BVSC csapatkapitányaként döntött végül csapatunk mellett.
Dinamikája és erős mentális képességei tehetik csapatunk hasznos tagjává. A
másik fiatal Tóth Etre, aki a Hegyvidék UFC-ből érkezett. Ő teherbírásával és jó
beadásaival vétette észre magát a felkészülés folyamán. Reméljük hasznos tagjai
lesznek csapatunknak. Így állt össze az a 19 fős keret, akikkel a szezon során
együtt fogunk küzdeni a jó eredmény eléréséért. Sajnos kapusposzton vannak
óriási problémáink, mivel egy igen nagy erősítésnek induló, ám végül hatalmas
bukásként végződő tárgyalás után kapus nélkül maradtunk. Szerencsére ifi
csapatunk két portással is rendelkezik, így nem marad üresen a kapunk, ám
keretünk számára mindenképpen szükség lenne egy rutinos, bravúrra is képes
kapus személyére. Augusztus 6-án kezdtük meg hivatalosan a felkészülést.
Edzőtáborba vonultunk Gyomaendrődre, ahol 17 játékos jelent meg, ami
mindenképpen örömteli. Kemény hetet csináltak végig a csapat tagjai, az embert
próbáló fizikális edzéseket végig nagy fegyelemmel és odaadással végezték a
keret tagjai. A REAC 16 évesei ellen aratott 12-0-ás győzelem során pedig
játékban is megmutatkoztak olyan jelek, melyek bizakodásra adhattak okot.
Éppen ezért a Budapestre érkezésünk után vívott első edzőmeccsen elért 0-0 az
MTK-Macabi ellen a csalódás kategóriába tartozik. Ugyan ellenfelünk remek
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játékerőt képvisel ezen a szinten és a meccs ideje alatt uralkodó 35-38 fokos
hőség is embert próbáló volt, de fiatal csapatunktól elvárható lett volna, hogy
nagyobb mezőnyfölényt alakítson ki a mérkőzésen. A nagy helyzetek aránya
ugyan 4-1 volt a javunkra, de sokkal jobb lett volna, ha az eredmény alakul így. Egy
hétre rá a bajnokságunkban szereplő Budai XI. ellen megszerezte csapatunk első
felnőtt csapat elleni sikerét. A meccs vége 3:2 lett, de a győzelemért komolyan
meg kellett dolgozni: kétgólos hátrány után a Millner testvérek egalizáltak és
Királyvölgyi pedig a győzelmet érő találatot is megszerezte a meccs végén.
Csiszolni való van még bőven, de az alapok meg vannak! Ebben a bajnokságban
erősnek számít keretünk! Ám a legfontosabb, hogy egyetemisták alkotta keretünk
végre összeállt és innen csak rajtunk múlik milyen és mennyi sikerélményt
szerünk magunknak és klubunknak. Így érkeztünk az első bajnoki mérkőzéshez:

Közgáz DSK - II. Kerület UFC 1:3 (0:0)
Kőér utca, 50 néző. Vezette: Bíró V. (Golecz G., Hart V.)
Przewozniak 6 - László M. 4, Kovács M. 6, Konecsni B. 7, Bede-Fazekas 6 Koltai 5 (Papp 6), Sárosi 6 - Millner M. 0 (Emődi 3 majd Németh Sz. 6), Nagy D. 7,
Millner Z. 6 - Kosik G. 5
Gólszerzők: Konecsni, Millner Z., Papp
Edző: Egyházi Gergely
Kemény szezonnyitást tudhat maga mögött csapatunk. Ellenfelünk egy régóta
együtt játszó, összeszokott, rutinos csapat volt. A meccset ennek ellenére végig
kontroll alatt tartottuk. A 15. percben Millner Márk súlyos sérülést szenvedett egy
késői belépő után. Az esemény hatással volt a félidei játékra, így gól nem született
ebben a játékrészben. Első információink szerint Márk bokája nem törött el, ám
így is több hét kihagyásra kényszerül. A csapat nevében jobbulást kívánunk neki!
A második játékrész elején nagyon felpörgött a csapat és Konecsni fejesével
előnybe is kerültünk. A folytatásban nem sikerült megduplázni előnyünket, pedig
próbálkoztunk becsülettel. Sajnos 20 perccel a vége előtt egyetlen védelmi
megingásunk gólt hozott a hazaiak javára. Nagy mentális erőről tesz
tanúbizonyságot, hogy meg tudtunk újulni! Millner Zoárd és Papp Endre góljaival a
hajrában a saját javunkra fordítottuk a meccset. Első felnőtt mérkőzésükön aratott
sikerünket a sérült Millner Márknak ajánljuk!

Az egyesület vezetése szeretné felhívni a figyelmét a sporttelepre autóval
érkezőknek, hogy a Kolozsvári Tamás utcában a Daru utcától kezdve (a pálya
bejárat előtti 40 méteres szakaszon) tilos a parkolás, amit KRESZ-tábla jelez,
valamint az erre hivatott szervezetek 30 ezer Ft-os csekkel is jeleznek. Kérjük,
vegyék igénybe a sporttelep parkolóját! A Kolozsvári Tamás utcát és a környező
utcákat az önkormányzat október 1-től fizetős parkolási övezetté alakítja, így a
környező utcákban csak díjfizetés ellenében lehet parkolni.
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Napközis táboraink 2012
Ezen a nyáron 9 héten át tartott egyesületünk napközis tábora a Kolozsvári
Tamás utcai sporttelepen. Az évről évre folytatódó növekedés ezúttal sem
maradt el, immár 450 gyerek vett részt a nyár folyamán az UFC napközis
táborában, hogy sportolással, divatos szóhasználattal élve aktív pihenéssel
töltse vakációját. Ezen a nyáron is az IFC összes edzője részt vett a
táboroztatásban, ahol számos ismerős arc mellett idén is számos új táborozó

szerzett új élményeket és új barátokat a tábor alatt. Idén nyáron sem maradtak
el népszerű programjaink, mint a strandolás, a kirándulás, az ebéd utáni
játszóterezés, de új programokkal is bővült a kínálat, hiszen az erdei
kincskeresés mellett ezúttal a sporttelepen is tartottunk kalandos
kincskeresést. Természetesen a fenti programok a napi két fociedzés mellett
zajlottak le.
Ahogy azt korábban
megszokhattuk,
számos tehetséges
játékos kapott
lehetőséget a nyári
tábort követően az
UFC csapataiban,
például Kovács
Máté, aki korábban
az óvodában
focizott, ősztől
azonban Norbi
bácsinál, az U8-as
csapat igazolt
játékosként rúgja a
bőrt.

