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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
e r e d m é n y e i ko r o s z t á l y o n ké n t
eltérően jelennek meg. Kisebb korban
számszerű eredmények nélkül
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
nagypályás csapatainknál (U18, U16,
U14) már szerepelnek a számszerű
eredmények is. A hónap képe Egerben
készült, ahol U10-es csapatunk Dobó
István nyomdokaiba lépett egy fotó
erejéig.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Legidősebb ifistáink,
december folyamán sem
vonultak pihenőre!
Továbbra is heti három
alkalommal edzenek a
sokszor mostoha
időjárási körülmények
között. Nyilván
természetes, hogy a
létszám nem mindig
maximális, de ennek
ellenére az edzések
többsége megfelelő
létszámmal zajlik.A
hónap folyamán néhány
alkalommal a felnőtt csapat játékosaival közösen edzettek fiataljaink. Így saját bőrükön érezhették mik azok
a játékelemek illetve fizikális dolgok amikben fejlődniük kell, ha a jövőben
szeretnének felnőtt csapatunkba bekerülni. Decemberi edzéseink főleg a fizikum
fenntartását szolgálták játékos elemeket az előtérbe helyezve. Csapatunk évzáró
bankettje december 20-án lesz, melyen egy rövid értékelés mellett a csapategység
további mélyítése lesz a fő cél. Ezek után rövid feltöltődésre lesz lehetőségük a
játékosoknak azért, hogy januárban újult erővel kezdhessék meg a felkészülést. A
srácok magasra tették saját maguknak a mércét és szükség lesz a kipihentségre,
amennyiben tavasszal is hasonlóan szépen akarnak szerepeli.
C s a p a t u n k
minden játékosa
nevében ezúton
szeretnénk
B o l d o g
Karácsonyt
k í v á n n i
valamennyi
s z ü l ő n e k ,
szurkolónak,
valamint az UFC
edzőinek és
játékosainak.
Ta l á l k o z u n k
januárban!
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1997/1998-ban születettek
Fél év telt el azóta, hogy az U16-os csapat új felállásban kezdte meg az őszi
szezont. A nyári edzőtáborban még igen foghíjas volt a társaság, de az azt követő
hetekben, hónapokban egyre csak növekedett a létszám, amíg el nem érte a
jelenlegi 22 főt. Ehhez a számhoz csak azok a játékosok tartoznak, akik igazolt
játékosai a II. Kerület UFC-nek. Emellett még két próbajátékos készül bizonyítani a
kiemelt csapathoz nélkülözhetetlen elhivatottságát és rátermettségét a következő
hetekben.
Rengeteg dolog történt ebben a félévben, de a játékosok folyamatosan fejlődnek.
Nem szabad elfelejteni, hogy a nyár elején ez a csapat a feloszlás szélén állt.
Ennek ellenére most minden edzésen legalább 16 sportoló jelenik meg, hogy
napról napra, hétről hétre fejlődjön.
Mindennek szépen sorjában kell történnie:
1. Stabil létszám kialakítása
2. Az edzés és egyáltalán a sportolói lét szabályainak betartása
(viselkedés, hozzáállás, elhivatottság, tisztelet, fegyelem)
3. Csapat egység, egymáshoz való alkalmazkodás
4. A csapattársak segítése, tisztelete a pályán és azon kívül
5. Technikai fejlődés
6. Taktikai fejlődés
Ha a fenti kritériumok közül megvalósul az első három, akkor beszélhetünk
megfelelően képezhető és fejleszthető játékosokról. Az elmúlt hetek alapján
csapatunk jó úton halad a célja felé.
Ki kell emelni azokat a srácokat, akik szinte soha nem hiányoztak, akikre mindig
lehetett számítani. Sajnos voltak olyanok, akiket a sérülések hátráltattak és
olyanok is, akik a tanulás miatt voltak kénytelenek kihagyni mérkőzéseket,
edzéseket. Ezek természetes velejárói ennek a korosztálynak.
Mindenki megérdemli a pihenést, ami most következik majd a téli szünetben. Ez a
két hét elég lesz arra, hogy egy kicsit mindenki feltöltődjön a következő
(fél)szezonra úgy mentálisan, mint fizikálisan. A pihenést követően kemény hetek
várnak a csapatra.
Ezúton kívánunk a csapat nevében minden UFC-snek - játékosnak, szülőnek,
hozzátartozónak, edzőnek, vezetőnek - Boldog Karácsonyt!
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1999/2000-ben születettek
A bajnokság őszi mérkőzéseit követően december elején - a dermesztő hideg
ellenére - szabadtéri tornán vett részt csapatunk a BKV Előre vendégeként. Az
első mérkőzésen az Újpesti Haladás ellen léptünk pályára. A labdát jó arányban
birtokoltuk, kisebb gólhelyzeteket is sikerült kialakítani, azonban gólokat - még ha
szerencsés körülmények között is - csak az újpesti csapat szerzett, így a két
azonos képességű csapat összecsapását 3-0-ra a Hali nyerte. A mérkőzésen
Benke Andris megsérült, így a hátralévő két meccsen Tarkövi Ádi állt be a kapuba.
A második mérkőzésen az előzetesen legerősebbnek tartott házigazdákkal
csaptunk össze. Az első mérkőzéshez hasonlóan többet birtokoltuk a labdát
ellenfelünknél, ezúttal azonban mellettünk volt a szerencse is: MuraBeni
mesterhármasa mellett Jampi is betalált, így 4-0-ra vertük a bajnokság gyengébbik
csoportját toronymagasan vezető BKV-t. A gólkülönbség túlzó, de jó játékunk
ennek ellenére dicséretet érdemel. Sajnos a második meccs sem múlt el sérülés
nélkül, ezúttal a gólszerző Jean Peti sérült meg, így a záró meccsre 13-an
maradtunk. Arra a záró meccsre, ahol az Ikarus csapata 4-0 arányban legyőzött
minket, hiába feszült meg minden játékosunk a sikerért és tett meg minden tőle
telhetőt, ezúttal a kihagyhatatlant is kihagytuk. Öröm az ürömben, hogy ezen a
meccsen is többet birtokoltuk a labdát az ellenfelünknél, de az első mérkőzéshez
hasonlóan nem tudtunk elégszer az ellenfél védelme mögé kerülni. A torna
gólkirály Muradin Benedek lett!
Serdülőcsapatunk a Szent Lukács Gyógyfürdőben tartotta évzáróját, ahol a félév
értékelése után a várakozásoknak megfelelően vizi háború vette kezdetét, a
szövetségeseket és az erőviszonyokat, valamint a csaták végkimenetelét
azonban a Lelátó inkább hagyja a feledés jótékony homályába veszni. Helyette
álljanak itt a száraz, ám annál örömtelibb statisztikák.
Az augusztusi edzőtábor óta 43 edzése volt csapatunknak, a kiemelkedő
kategóriába (90-100% között) hét játékos került: 1. Jean Péter 42 edzés (98%) 2-3.
Kákosy Márk, Nagy Dávid 41 edzés (95%) 4-5. Erős Máté, Vincze Gergely 40
edzés (93%) 6-7. Benke András, Padányi Domonkos 39 edzés (91%).
A bajnokságban 12 mérkőzést vívott csapatunk, minden mérkőzésen pályára
lépett Benke András, Jean Péter, Nagy Dávid és Vincze Gergely. Tíz mérkőzésen
szerepelt Bacsek Bernát, Molnár Soma, Tarkövi Ádám és Uray Kristóf. Kilenc
alkalommal játszott Kelemen Zsombor, Muradin Benedek és Porst Benedek.
Nyolc alkalommal lépett pályára Erős Máté és Tóbiás Marcell. A legtöbb pályán
töltött perccel Gera büszkélkedhet.
A bajnokságban a legtöbb gólt Bernát szerezte (6), akit Porst Beni követ (5),
megelőzve MuraBenit (3) és Traubit (2). A gólpasszok tekintetében MuraBeni
vezet (3) Bernát, Noel és Tarkövi Ádi (2-2) előtt.
A kispályás tornákat illetően eddig csak az UFC Cup első játéknapját vehetjük
számításba, ahol a góllövőlistát Czipó Ádám vezeti (6), Kákosy Papa és MuraBeni
előtt (4-4), akiket Erős Máté és Schvéger Barni követ(3-3).

A HÓNAP JÁTÉKOSA

A hónap játékosa
Novemberben indult rovatunkban a korosztály edzői havonta megválasztják az
adott hónap legjobb játékosát, a Lelátó pedig egyikükkel interjút is készít. A szezon
végén a hónap játékosai után kiválasztásra kerül minden korosztályban az év
játékosa is. A hónap játékosával készült interjú Facebook-oldalunkon olvasható.

Decemberben a hónap játékosa
az U8-as korosztályban:

Csáki Levente

az U10-es korosztályban: Nagy Misu
az U12-es korosztályban: Leskó Simon
az U14-es korosztályban: Jean Péter
az U16-os korosztályban: Kölcze Balázs
az U18-as korosztályban: Ihab Adnan
a Lurkó csapatban:

Terék Zoltán

a Kölyök csapatban:

Jedlovszky Pál

a Junior csapatban:

Steinbach Ferenc

a felnőtt csapatban:

Dallos Péter

A Lelátó decemberben U12-es csapatunk játékosával, Leskó Simonnal készített
interjút.
Simon több csapatban is kipróbálta magát, mielőtt a Kolozsvári Tamás utcába
került, de vagy az edzők által használt hangnem, vagy a közösség nem tetszett
neki. Így kötött ki több, mint két éve az UFC-ben, ahol azóta gyökeret vert. Dusán
bácsiéknál a kapuban és mezőnyben egyaránt szerepet kap, sőt, ha a szükség úgy
hozza, a nagyobbak között is megállja helyét. Interjúnkban beszél kedvenc
posztjáról, példaképéről, erősségeiről és gyengeségeiről, valamint arról is, kik a
legjobb barátai a csapatban.
A Simonnal készült interjú Facebook-oldalunkon olvasható.
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2001/2002-ben születettek
Mögöttünk hagytuk a decembert, ezáltal az egész félévet is.
Az utolsó hónap is mozgalmasra sikerült, hiszen mind a két korosztály elkezdte az
UFC Cup tornasorozatot, illetve Ercsiben is járt. A második alkalommal kiírt hazai
tornán nagyon jó teljesítményeknek örülhetett az edzőpáros, jó volt látni, hogy a
gyerekek milyen magabiztosan játszanak a kis pályán is. A két korosztálynak már
hagyományosnak számít az Ercsiben megrendezett tornán való részvétel, ezúttal
elég hektikus teljesítmény jött össze.
Ha az egész félévet értékeljük, megállapíthatjuk, hogy nagyon hasznos időszak
volt. Az idősebbek élvezik, hogy immár bajnokságban szerepelnek, ezáltal sokkal
több hétvégi elfoglaltságuk van. Hamar megszokták az új szabályokat, amik
érintik az edzésre járást, illetve a bajnokikon megkövetelt öltözői rendet. Az idény
végére talán kicsit elfáradtak, de biztosak lehetünk benne, hogy a téli szünet után
újult erővel vetik magukat a munkába.
A fiatalabbak továbbra is tornákon pallérozódnak, és náluk is lehetett remek
teljesítményeket látni, bár sajnos olyan is volt, amikor önmagukhoz képest
halványak voltak a gyerekek. A kitűzött technikai célt sikerült teljesíteni, az
ívelésekben sokat fejlődtek a srácok, és továbbra is nagyon magabiztosan
csinálják meg a cseleket, senki sem jön zavarba, ha egyedül kell megoldani egy
helyzetet akár elől, akár hátul -.
Az edzéslátogatás nagyon jó volt a félév során, azonban decemberben hagyott
kívánnivalót maga után, de ez természetes, hiszen ilyenkor sok feladat
(karácsonyi ünnepélyek, vásárok) vár a gyerekekre az iskolában is.
Remélhetőleg a téli szünet után hasonlóan hasznos időszak vár a srácokra!

Képünk az utolsó bajnokin készült
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2003/2004-ben születettek
Ha tél, akkor teremtornák. Magyarországon kevés olyan teremtornát rendeznek,
amelyet egy nagyszerű kirándulással is egybe lehet kötni a gyerekek számára.
Idén Egert választotta decemberi utazásának céljául a 2003-2004-es korosztály,
mert itt megoldható volt, hogy a focin kívül más programokkal is kiegészüljön a
hétvége. A gyerekek számára sokkal fontosabb az élményszerzés és a jó
közösségi hangulat ezeken a tornákon, mint az eredmények hajszolása.
December első hétvégéjén a 2003-as csapat vágott neki az egri túrának. Azért,
hogy minél több gyermek játéklehetőséget kaphasson két csapattal nevezett az
UFC a tornára. Olyan erős ellenfelekkel játszhattunk, mint a Kecskemét, Szolnok
és az Eger csapatai. Ettől azonban sokkal fontosabb, hogy nagyszerű
hangulatban telt a három nap. Első este pizza partival kezdődött a program, majd
másnap elfoglalták a várat a srácok. Nagyon népszerű volt a főtéren árusított
kürtős kalács, illetve a különböző fából készült harci eszközök. Délután a
csodálatosan szép termál fürdőben volt pancsolás. Vasárnapra kicsit elromlott az
időjárás, de a kirándulás így is nagyszerűen sikerült. A torna egyetlen negatívuma
Nagy Misu sérülése. Akinek az egész UFC ezúton is mihamarabbi gyógyulást
kíván!
December közepén a 2004-es gyerekek látogatták meg Eger városát. Rendkívül
sokszínű hétvégét töltött el a csapat a rossz időjárás ellenére. Megismétlődött a
pizza parti, majd szombaton volt 3D mozi, Marcipán Múzeum látogatás, illetve
fürdőzés is. Vasárnapra is maradt még program, mert az Egri Sportmúzeum
meglátogatása sem maradhatott el.
A gyerekek, az edzők és a szülők is nagyszerűen érezték magukat Egerben.
Nagyszerű lezárása volt a 2012-es évnek ez a két kirándulás.
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2005/2006-ban születettek
December hónap számos teremtornát tartogatott a korosztály részére. A 2005ösök remekül szerepeltek Százhalombattán, ahol 5 csapattal (Ercsi, Gerrzo Kft.,
Mészőly FS, Őrmező SE, Móri SE) mérkőztek meg. A helyzetkihasználással
komoly gondok voltak, de a védelem annál stabilabb lábakon állt. A játék meccsről
meccsre javult, így helyenként már igen látványos összjátékoknak is szemtanúi
lehettünk. Ugyanitt a 2006-osok is pályára léptek délután, akiknek 4 csapattal (Móri
SE, Mészőly FS, Vuk SE, Ercsi) kellett megküzdeniük. Minden túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy az őszi Bozsik tornán látott teljesítmény nem volt véletlen, hiszen
most is rendkívül bátran és ügyesen játszottak a fiúk. Egy héttel később
Székesfehérváron is megmérettette magát a 2006-os gárda. Itt már hat ellenfél
(Főnix Gold FC, Győri ETO, Hírős-Ép Kecskemét, BVSC, RKSK, Mészőly FS) volt
és 1x15 perces meccsek műfüves pályákon. Nem kis feladat talán lehetetlen is
ebben a korban ennyi ideig koncentrálni. A nap végére elfáradtak a srácok, de csak
dicséret illeti őket. Az idei szezon utolsó edzésre december 21-én pénteken kerül
sor, ahol az apukák is megmutathatják, hogy mit tudnak a labdával. Január 2-án
már folytatódnak is az edzések, ahol a bejglitől jóllakott, de a focira kiéhezett
gyerekeket várják vissza az edzők. Szeltner Norbert vezetőedző így értékelte az
őszi félévet: „A nyáron és a szeptemberben érkező új játékosokkal igen felduzzadt
csapatunk létszáma, mely jó hatással volt mindenre és mindenkire. Ebben a
korosztályban csak lassan, nagy türelemmel lehet új dolgokat megtanítani, de úgy
gondoljuk Attila bácsival, hogy jó úton haladunk. A számos torna melyeken részt
vettünk nagyban szolgálta a gyerekek fejlődését, sőt sok sikerélményt is biztosított
nekik. Bár az utolsó hetekre már kicsit elfáradt a társaság, de a karácsonyi szünet
alatt majd mindenki új erőre kap. Köszönöm a szülők pozitív hozzáállását és
segítőkészségét, melyre a jövőben is számítok! Mindenkinek Boldog Karácsonyt
és sikerekben gazdag Új Esztendőt kívánok!”.

A nagyobbak Százhalombattán

Régi motorosok

Régi motorosok
Az elmúlt években, évtizedekben a klubváltás a labdarúgás természetes része lett,
egy profi labdarúgó szinte sehol nem ver már gyökeret. Ahogy az átigazolás egyre
gyakoribb lett és a játékosok egyre kevesebb időt töltöttek el egy csapatnál, úgy lett
a labdarúgást szeretők körében egyre fontosabb érték a klubhűség. Új
rovatunkban olyan játékosokat mutatunk be, akik évek óta zöld-fehérben
futballoznak, egyesületünk régi motorosai.

I. fejezet - Padányi Bendegúz
Bendi 1995-ben született, idén télen lesz 8 éve, hogy egyesületünkben játszik.
Évek óta az ificsapat kapitánya, idén pedig elsőcsapatunkban is bemutatkozott.
Középpályásunk a kezdetektől fogva zöld-fehérben játszik.
- Miért pont a foci? Kinek a hatására kezdtél el focizni, volt egy gyerekkori kedvenced akit utánozni
akartál, vagy a családban focizott valaki?
- Az óvodában kezdtem el focizni, ha jól emlékszem Csaba bácsinál. A családban
sokan sportoltak, teniszeztek és kosárlabdáztak, nekem viszont a foci lett a
kedvencem.
- Mit tartasz az UFC legnagyobb előnyének, miért szeretsz itt focizni?
- Én még a salakon kezdtem, mióta megépült a műfű, azóta semmire nem lehet
panasz. Jók a körülmények, felkészült a szakmai stáb és a csapattársaim,
barátaim miatt is nagyon jó itt focizni.
- Mi a legnagyobb kihívás számodra, mi motivál a labdarúgásban?
- A focit gólra játsszák, de a passzok, szerelések néha még fontosabbak, ezt vallom
én is. A kihívás mindig más és más, valamikor tíz rúgott gólnál többet akartunk,
valamikor a pontszerzés volt a cél. Most minden meccsen a győzelem a cél és
persze a csapat és saját magam fejlődése.
- Mi a legkedvesebb UFC-s emléked, élményed?
- A 2007/08-as szezonban veretlenül, toronymagasan lettünk bajnokok, erre
nagyon szívesen emlékszem vissza. Egy debreceni torna van még a kedvenceim
között, ahol kevés eséllyel indultunk és ha nem is mindig szépen, de tiszta szívvel
játszva másodikok lettünk. De még sok más meccset is mondhatnék...
- Mit tartasz egy csapatkapitány legfontosabb feladatainak és tulajdonságainak?
- Elsőszámú feladata és tulajdonsága a példamutatás. Amikor a csapat holtponton
van, a kapitány hozzáállása nagyon fontos tényező. Nem feltétlenül a legjobb
képességű játékos a csapat vezéregyénisége, hanem az, aki a leginkább törekszik
a feladata megoldására.
- Miben különbözik a felnőtt és az ifibajnokság? Miben más, miben több a felnőtt foci?
- Először is a csapatok közötti különbség - a felnőtteknél az utolsó előtti is kemény
ellenfél. Az ifiknél ez nincs mindig így. Érdekes szerintem az erőbeosztás is: az
ifiknél az első perctől hajtás van, míg a felnőtteknél sokszor az utolsó 15-20 perc a
legaktívabb időszak a meccsen.
- Mivel lennél elégedett a szezon végén - mind az ifi, mind a felnőtt csapattal kapcsolatban?
- Ifiknél a dobogó szerintem nagy siker lenne, a reálisabb cél az első öt hely
valamelyikén végezni. A felnőtteknél a bajnoki cím elérhető, de ehhez nem szabad
sok pontot veszítenünk.
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Junior csapat
Az év utolsó hónapja az ünnepek hónapja, de ez a hónap sem telhetett el foci
nélkül a csapat számára. A három hét alatt hetente egy kinti és két benti edzése
volt a csapatnak. A benti edzéseken különböző technikai gyakorlatok szerepeltek
a programban. A srácok a tanult cseleket az egymás elleni játékban is ügyesen
alkalmazták.
A kinti edzéseken a nagyobb pályamérethez és kapumérethez kell hozzászokni és
a pálya bejátszásához szükséges sok futást a hideg idő ellenére remekül bírták a
srácok.

Nagypályás jelenetek

Aa kispályán is
Az elmúlt négy hónapról mérleget vonva megállapítható, hogy ez az időszak
nagyon jól sikerült a csapat számára. A sok kiöregedő játékos helyét újak töltötték
be, illetve vannak régi-új játékosok is, akik nemrég tértek vissza a csapatba. A
létszam lassan, de biztosan növekszik és a tél sem igazán vetette vissza az
edzésre járást. Az állandóan magas létszám lehetővé tette, hogy egyre több
edzőmeccset játsszon a csapat az egyesület más csapataival, ezek a meccsek a
gyerekek fejlődését szolgálják, valamint jó összehasonlítási lehetőséget
jelentenek. Az edzéslátogatási versenyben Barna Bence és Zoboki Ábel vezetnek,
akik elvétve hiányoztak edzésről. Gratulálunk nekik!
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Kölyök csapat
Szemvillanás alatt elrepült ez a félév. A felettébb jókedv, az odaadó munka, a
szorgalom röpített minket az idő tengelyén. Nagy öröm, hogy a magas létszám
magas edzésre járással is párosul. Nem akadályozhatja meg a gyerekeket
semmi, hogy részt vegyenek az edzéseken. Az edzések szorgalmas látogatása
meg is mutatkozik a srácokon, az elmúlt hónapokban szépen fejlődtek a srácok. A
szabadabb játék, a sok technikai gyakorlás és a fegyelem nagyszerűen alakítja
őket.
Az újonnan érkezők beilleszkedése különösen könnyen megy, példamutató
nyitottsággal és barátsággal fogadnak be minden új kölyköt. Gábor bácsi és Márk
bácsi nem győzte a hónapok alatt dicsérni a gyerekeket. Már nem óvodásokról
van szó, így kellő komolysággal elmondva nekik minden utasítást vagy
beszámolót,dicséretet vagy letolást, érett iskolások módjára kezelik. Meg is
mutatták tudásukat a szülők előtt, az évek alatt rendszeressé váló program
közepette: szülők, gyerekek közös csapata mérte össze tudását, két pályán
küzdve egymással. A jókedvű, de teljes erőbedobással megvívott meccsek,
szoros találkozókat eredményeztek. Mind a szülők, mind a gyerekek élvezettel
küzdöttek egymás ellen, természetesen fair keretek között. A barátságos
körmeccsek alatt győztest nem hirdethettünk, de mindenki győztesként hagyta el
a pályát.
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Lurkó csapat
Szeptember óta hosszú idő telt el. Rengeteg gyerek fordult meg az ősz folyamán a
csapat foglalkozásain. Volt olyan hónap, amikor több, mint ötven gyerek látogatta
az edzéseket. Ez pedig rekord lett az egyesület történetében. Egész ősszel 2 edző
segítette a gyerekeket az edzéseken, hogy a lehető legtöbb dolgot
megtanulhassanak a fociból, és megfelelő figyelmet kapjanak. A gyerekek a
labdavezetés terén sokat léptek előre a gyakorlásoknak köszönhetően. Nagyon
sok párharc gyakorlatot végeztek az edzéseken a csapat tagjai, így már jóval
keményebb küzdelmet igényel, ha valaki megszeretné szerezni tőlük a labdát. A
sátras edzéseken már a kisebb létszámú csapat játékokat is gyakorolták ennek
köszönhetően a cseleket és átadásokat is gyakrabban alkalmazzák a játékban. Az
edzéslátogatottság is dicséretet érdemel, mert ha valaki nem beteg, akkor szinte
nem is hiányzik.
A csapat egy nagyszerű hangulatú gyerek-szülő focival zárta az évet a
hagyományoknak megfelelően. Remélhetőleg januártól is hasonló létszámban
vesznek részt a Lurkók az edzésen. A lelkesedés pedig legalább akkora lesz mint
volt ősszel.

Látta?
Felvette?
Küldje be!
Hamarosan indul egyesületünk Youtube-csatornája, ahol gólok,
passzok, cselek, szerelések, védések várják! Mivel a Lelátó sem lehet
ott mindenhol, ezért várjuk azoknak a jelentkezését, akik rögzítik
csapataink meccseit. A korosztály nem számít, a lényeg az, hogy a
labdát UFC-sek rúgják!
Kapcsolat: keruletufc@gmail.com
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BLSZ III.
Felnőtt csapatunk első féléve igen mozgalmasra sikeredett. Két nyert meccs után
öt vereség, majd hat győzelem alakította hullámvasúttá játékosaink és edzőjük
életét. A Lelátó évzáró számában annak próbált meg utánajárni, hogy edző és
játékosa hogyan élte meg ezeket a hónapokat. Először a csapat edzője, Egyházi
Gergely értékelt:
“Szépen indult az ősz, két igen jó erőkből álló csapat ellen sikerült győzelemmel
kezdeni. Ám a jó kezdést egy katasztrofális időszak követte. Öt vereséget
könyvelhettünk el zsinórban, melyek között akadt sok nagyon fájó is. Hogy mást ne
mondjak, három meccsen is vezettünk - az egyiken két góllal is - mégsem sikerült
egy pontot sem szereznünk. Soha sem szerettem, ha egy edző a külső
körülményeket okolja a sikertelenségért, de ez tényleg nagyon peches időszaka
volt csapatunknak: 6-8 tartós sérült volt a keretben, akiket sajnos a felnőtt rutinnal
még nem rendelkező játékosaink nem tudtak pótolni. Sok esetben fiatal csapatunk
nem tudott azzal sem mit kezdeni, ahogy néhány ellenfél játékos (csapat)
viszonyult a meccsekhez. Míg mi játszani, focizni szerettünk volna, addig sokan a
héten felgyülemlett stressz levezetésére használták a hétvégi meccseket. Így a
minősíthetetlen hangnem mellett sok durvasággal is szembesülnünk kellett.
Ezeket a szituációkat meg kellett szoknunk, fel kellett nőni a feladathoz. Sajnos sok
esetben a játékvezetők is annak a csapatnak kedveznek, akik a nagyobb tüzet
szítják - elkerülendő egy esetleges balhét. Emellett sok „spori” nem vállalja fel a
konfrontálódást egy-két nagyobb hangú játékossal sem. Szerencsére ezen a téren
is volt kellemes tapasztalatunk, igenis van sok olyan játékvezető, akik tényleg
korrekten és mérlegelés nélkül vezették meccseinket. Ezek a játékvezetők inkább
az ősz második felében vezettek csapatunknak, Sérültjeink részben felépültek, így
a szezon utolsó hat meccsén sikerült győzelmeket aratni. Ebben az időszakban
volt olyan meccs, ahol remek játékkal győzedelmeskedtünk, volt ahol magabiztos
sikert arattunk, de volt olyan is ahol „vért izzadva” gyűjtöttük be a három pontot.
Erre az időszakra mindig nagy örömmel fogunk visszagondolni, nagy élmény volt
ezeken a meccseken a csapattal együtt örülni. Véleményem szerint a tabellán
elfoglalt helyünk jó, leginkább arra kell összpontosítanunk, hogy az első helyezett
mindössze két pontnyira van csapatunktól. Mindemellett azt sem hagyhatjuk
figyelmen kívül, hogy nagyon szoros a bajnokság, így egy-két gyenge meccs után
könnyen a középmezőnybe eshetünk vissza. Télen elsődleges szempont az, hogy
a meglévő keret játékosai minél több edzésen vegyenek részt, kialakítva az
elengedhetetlenül fontos kondíciót illetve sok játékelem pontos begyakorlását.
Ezek mellett fontos, hogy néhány új játékossal kibővítsük keretünket, hogy
nagyobb legyen a mozgásterem! Azonban most a pihenés időszaka kezdődik, így
minden kedves olvasónak Békés Boldog Karácsonyt kívánok,
illetve a
főiskolákon, egyetemeken vizsgázó játékosamnak sikeres vizsgaidőszakot!
Természetesen megkérdeztük a csapat kapitányát, Kovács Mártont is.
- Sok nagy csatát éltél már meg a csapattal úgy, hogy Te voltál a kapitány! Ám akkor
a középpályán védekeztél, most viszont egy sorral hátrébb. Hogy érzed magad az
új posztodon?
(folytatás a következő oldalon)
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- Nagyobb a felelősség a védelem közepén, mivel ha hibázok, utánam már csak a
kapus van, de élvezem itt a játékot, mivel nem egyedül kell állnom a rohamokat.
Remek játékosokkal játszom együtt a védelemben. Kapitányként talán valamivel
szerencsésebb is ez a poszt, mivel az egész pályát belátom, tudom irányítani a
többieket, ha úgy adódik.
- Milyennek ítéled meg a csapat őszi szereplését?
- Jó kezdés után bekerültünk egy elég mély gödörbe, amiből azonban nagy
akaraterőről téve tanúbizonyságot kimásztunk, ami reményeim szerint önbizalmat
ad nekünk a tavaszra. Mivel csak két pontra vagyunk az elsőtől, ezért
összességében pozitívan értékelem az őszt.
- Régebben serdülőben és ifiben híresen jó volt a csapat közössége, egysége!
Megmaradt ez a felnőtt évekre is? Az új emberek szerinted be tudtak illeszkedni?
- Teljes mértékben, minden új játékos maximálisan be tudott illeszkedni a
csapatba, az utolsó fordulókra érett össze igazán a társaság, ezt bizonyítja, hogy
több meccset is az utolsó 10 percben tudtunk a magunk javára fordítani.
- Mik a terveid a labdarúgásban? Közel és hosszú távon?
- Elsődleges célom most az, hogy hozzásegítsem a csapatot a feljutáshoz. Ha
ezmegvan a srácokban ahhoz, hogy ezt elérjük. sikerül, akkor szeretném, hogy
megerősödjünk a BLSZ II-ben, majd innen is pár éven belül sikerüljön feljutnunk a
BLSZ I-be és ott stabilan megragadni. Ehhez sokat kell dolgoznom nekem is és a
csapattársaimnak is, de szerintem a potenciál megvan bennünk.
- Mit érhet el idén a csapat? Hol, milyen poszton kellene erősíteni a gárdán?
- Reális esélyünk van idén a feljutásra, ha a téli alapozást végigcsináljuk
tisztességgel és tavasszal sem felejtünk el edzésre járni. Egymásért küzdve,
maximális koncentrációval biztos vagyok benne, hogy ki tudjuk harcolni az első
helyet a csoportban, aztán a rájátszásban már bármi lehet. Szerintem főleg
támadó posztokon lenne érdemes új embereket hozni, hogy ha a kezdő
csatároknak valamiért nem megy a játék meccsen, akkor a helyükre olyan
emberek tudjanak beállni, akik magukban hordozzák a gólveszélyt. Illetve jó lenne
egy magabiztosabb, rutinosabb kapus mögénk, hogy nagyobb biztonságban
legyünk hátul is, mert ez hiányzott az ősszel néhány mérkőzésen sajnos.
- Végezetül üzensz – e valamit a Lelátó olvasóinak?
- Azt üzenném, illetve kérném, hogy ha van idejük, akkor a hazai meccsekre
látogassanak ki, szerintem nem bánnák meg és nekünk is jobb érzés lenne a
minket buzdító nézők előtt játszani. Harcos, élvezetes játékkal hálálnánk meg.

Az interjúdömping nem ér véget - egyesületünk Facebook-oldalán csapatunk
rutinos támadójával, Bene Ferenccel olvashatnak interjút. A jelenleg a Diósgyőrnél
dolgozó szakember mesél arról, hogy került a finn első osztályból a Kolozsvári
Tamás utcába, ahogy sok más érdekesség is szóba kerül.
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Példaképek
Steven Gerrard









1980-ban született a Liverpool melletti Whistonban, Steven Georghe
Gerrard néven
a helyi Whiston Juniorsból rögtön a Liverpool nevelőegyesületébe, a
Traine FC-be igazolt, a tehetséges fiatalember számára innen pedig
egyenesen vezetett az út a vörösök elsőcsapatához, ahol 18 évesen
mutatkozott be
19 évesen mutatkozott be az angol utánpótlás-válogatottban, egy évvel
később pedig a felnőttválogatottban is egy Ukrajna elleni győztes
meccsen
a Liverpoolban az elmúlt 14 évben 609 mérkőzésen szerepelt, 153
alkalommal volt eredményes
novemberben ünnepelte 100. válogatottságát, összesen 19-szer volt
eredményes az angol nemzeti tizenegyben
legnagyobb sikerei: BL-győztes (2005), Európa Liga-győztes (még UEFA
Kupa néven, 2001), FA Kupa-győztes (2), Ligakupa-győztes
(3), Európa legjobb játékosa (2005), Az év játékosa Angliában (2007)

