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Kedves Olvasó!
Nyilván Te is észrevetted már, hogy a
különböző korosztályoknál nem
egyformán jelennek meg a
mérkőzések, tornák eredményei. Ez
nem véletlen, hiszen egyesületünk
futballfilozófiája, képzési és nevelési
elvei szerint az utánpótlásban az
eredmény kevésbé fontos, csak a
gyerekek korával együtt válik
fokozatosan egyre fontosabbá. Éppen
ezért csak a nagypályás csapatainknál
(U18, U16, U14) szerepelnek
eredmények a cikkekben, ennél
kisebb korosztályokban nem tartjuk
fontosnak azokat.

Sporttelepünk

UFC

Cím: Bp., II. kerület, Kolozsvári Tamás u. 11.
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CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Ificsapatunk fárasztó szezont tudhat a háta mögött, a tavasszal lejátszott
rengeteg mérkőzés - és az azokon nyújtott teljesítmény - meglátszott a bajnokság
utolsó két fordulójában, amikor már nem sikerült a tavasszal megszokott
produkcióval előrukkolni. A fáradtságban nagy szerepe volt a pünkösdi tornának
is, ahol mind játékban, mind szervezettségben, mind eredményekben remekül
szerepelt csapatunk.
Salzburgban a négy osztrák és egy francia csapat mellett a mieink csaptak össze.
Az első és a második napon is minden csapat játszott minden csapat ellen, vagyis
összesen 10 mérkőzést játszottak a csapatok.
Az első játéknap eredményei (zárójelben csapatunk gólszerzői):
II. Kerület UFC - Hellas Dornbirn (A) 0-0
II. Kerület UFC - Lieferinger SV (A) 0-1
II. Kerület UFC - PSV Salzburg (A) 3-0 (Ihab Adnan 2, Stollmayer)
II. Kerület UFC - FC Soultz (F) 0-1
II. Kerület UFC - SAK 1914 (A) 2-2 (Erdélyi, Kovács G.)
A második játéknap eredményei:
II. Kerület UFC - Hellas Dornbirn (A) 2-0 (Kalós, Farkas)
II. Kerület UFC - Lieferinger SV (A) 1-0 (Padányi)
II. Kerület UFC - PSV Salzburg (A) 3-1 (Kárpáti, Farkas, Petrányi)
II. Kerület UFC - FC Soultz (F) 0-0
II. Kerület UFC - SAK 1914 (A) 0-0
A torna végeredménye: 1. FC Soultz 10/22 pont, 2. Lieferinger SV 10/16 pont, 3.
II. Kerület UFC 10/16 pont, 4. SAK 1914 10/15 pont, 5. Hellas Dornbirn 10/10 pont
6. PSV Salzburg 10/0 pont (azonos pontszám esetén a jobb gólkülönbség
rangsorolt)
A Salzburgban bronzérmet szerző csapatunk: Kovács M., Nemcsák, Borbély,
Kalós, Erdélyi, Jámbor, Padányi, Stollmayer, Kovács G., Petrányi, Farkas,
Kárpáti, Ihab Adnan, Tamás, Pongó, Horváth. Gratulálunk!
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1997/1998-ban születettek
A Lelátó a korosztálytól közel 8 év után búcsúzó Harmati Balázs vezetőedzőt kérte
meg, hogy a lehetőségekhez mérten próbálja meg összefoglalni az együtt töltött
esztendőket.Nyilván nem lehet ilyen röviden 8 év élményeit összefoglalni, de
Balázs bácsi azért megpróbálta:
“A korosztály története 2004-re nyúlik vissza, így mondhatni, hogy majdnem 8 éve
kezdődött a csapat “építese”, a gyerekek egyesületi képzése. Az első, óvodai
focisulis évben még csak ‘98-as születésű gyerekek alkották a csapatot, akik 2005
szeptemberében kerültek át a Kolozsvári Tamás utcába. Már ekkor a csapatban
játszott a csapatkapitány Kölcze Balázs, valamint Jaszenovics Bálint, Mile
Benedek és Bűdi Bence is. A futball alapjaival itt ismerkedő játékosok közül ma
öten játszanak első osztályú klub utánpótláscsapataiban, közülük Rabatin
Szabolcs már a korosztályos válogatottban is bemutatkozott.
2006-ban érkeztek először ‘97-es születésű gyerekek a csapatba, elsőként Fanin
Giovanni, George Majlath és Messinger Miki. Ekkoriban számos tornát nyertünk,
illetve egymást követő két bajnokságban lettünk 4-ek, mindkét alkalommal a Fradi
- Dalnoki Akadémia - Vasas trió előzött meg minket. Ekkortájt Gondár Szabolcs
(2007-2008), később pedig Huczik Norbert (2008-2011) dolgozott mellettem és a
csapat mellett.
A képzés célja mindvégig az attraktív támadójáték elsajátítása volt, annak az
elemeit hangsúlyoztam. Kisgyerekkortól kezdve a góllövés, labdabirtoklás,
játékosság, a kombinációs készség, a helyzetmegoldó képesség volt az edzések
célja.
A salzburgi siker a tornán mutatott remek hozzáállásnak köszönhető, ami azóta is
tart. Ezek a hetek éles ellentétben állnak a tavasz első felével, amikor a
létszámhiány és a rossz hozzáállás számtalan keserű pillanatot okozott csapatnak
és edzőnek egyaránt. A pünkösdi tornát követően az Újpest otthonában ugyan
még vereséget szenvedett a csapat, azt követően azonban a Fradi női csapatát és
az utolsó fordulóban a Kelen csapatát is jó játékkal győzte le. Az utolsó forduló 150-ás, kiütéses sikert hozott, amihez Bodroghegyi Fülöp 6 góllal járult hozzá. Fülöp
26 góljával a csapat házi gólkirály lett, amihez külön gratulálok, valamint a
bajnokság góllövőlistáján elért harmadik helyéhez is!
A csapat edzőjének az egyesület vezetése 2012 augusztusától Kajli Gábort kérte
fel, akinek jó munkát, a csapatnak pedig további sikereket és örömteli játékot
kívánok. Végül pedig hadd köszönjem meg a szülőknek a sok éven át tartó
gördülékeny együttműködést!”
A bajnokságot a veretlen RKSK nyerte a Csepel és az Újpest előtt, csapatunk a
8.helyen végzett, a Tabán, a Szent Pál Akadémia, a Mészöly Focisuli és a Fradi női
csapatait megelőzve. Külön kiemelendő, hogy az UFC rúgta a 3.legtöbb gólt a
szezonban, 22 mérkőzésen 87 alkalommal találtunk az ellenfelek kapujába.
Az elmúlt években készült képek Facebook oldalunkon és a honlapunkról nyíló
képgalériánkban is megtekinthetőek.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek

Május végén a 99/00-es korosztály is részt vett Salzburgban egy nemzetközi
gyermeklabdarúgó tornán, a Mozart Trophy- n.
A látványos megnyitó ünnepséget remek mérkőzések követték, a gyerekek
élvezték a nemzetközi hangulatot, ahogyan a szombat esti salzburgi városnézést
is.
Egy héttel később, június 4-én a Magyarország-Írország válogatott mérkőzésen
a szakadó eső sem ronthatta el a jó hangulatú szurkolást, a csapat együtt
kiabálta, hogy HAJRÁ MAGYAROK!!!
Június közepén befejeződött a bajnokság is, ami nagyon hasznos volt a gyerekek
fejlődése szempontjából. Az utolsó bajnokit követő csütörtökön a csapat
évzáróján kiosztották az éves versenyek díjait: a házi pontverseny győztese
Benke Andris és Vincze Gera lett, a gólkirály Bacsek Bernát. Tóbiás Marci adta a
legtöbb gólpasszt és ő hiányzott az edzésekről is a legkevesebbet.
Június 16-án aztán az UFC hagyományos balatoni táborába a korosztályból 25
gyerek ment le, ami belső rekord lett. A tábor összességében nagyon jól sikerült,
a jó hangulatú versenyekkel sikerült a gyerekeknek az iskolai év után kiengedni a
gőzt és az időjárás is kegyes volt hozzánk. Egyetlen szomorú esemény történt:
sajnos Görgényi Botondnak sérülés miatt hamarabb haza kellett mennie. Idén a
tábori pontverseny győztese, a tábor bajnoka Józsa Tamás lett. A dobogó többi
fokán holtverseny lett: második Kelemen Zsombi és Tóbi Marci, harmadik Porst
Bálint és Uray Kristóf lett. Gratulálunk!
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2001/2002-ben születettek
Eseménydús heteken van túl csapatunk, hiszen mindkét korosztály tornán
szerepelt, valamint a csapat javarésze Balatonfenyvesen is együtt töltött egy
hetet, a kettő közé pedig egy évzáró szülő-gyerek focit is beiktattunk.
IMájus végéig kell visszakanyarodnunk az időben, hiszen 25-én a 2001-es
korosztály első nemzetközi tornájára indult Salzburgba. Az utazás remek
hangulatban telt és a gyerekek könnyen alkalmazkodtak a körülményekhez,
hiszen a tanteremben alvás az elmúlt években nem volt jellemző a társaságra,
Ausztriában azonban 3 éjszakát is így kellett eltölteni, azonban egy rossz szó sem
hagyta el a gyerekek száját. Szombaton és vasárnap egyaránt négy-négy
csapattal mérkőztünk meg, többségében osztrák csapatokkal játszottunk, de
azért akadt két német és egy francia ellenfél is. A gyerekek megismerkedtek a
magyartól eltérő futballkultúrákkal, idővel a ritmust is sikerült felvenni és a
hozzáállásra sem lehetett panasz: a csapat remek mentalitással lépett pályára
minden mérkőzésen. A legörömtelibb dolog azonban furcsa módon nem a
meccseken történt, hanem az utazást követő pénteki “átmozgató” edzésen, ahol a
játék kiemelkedő iramban és színvonalon zajlott, minden edzésen így kellene
kinéznie a játéknak, vonta le az egyszerű tanulságot az edzői páros. Kevésbé
örömteli, hogy a szombati játéknapon Orosz Marci és Singh Armaan is megsérült,
Marci olyan súlyosan, hogy vasárnap már nem is tudott pályára lépni, Armaan
szerencsére másnapra rendbe jött. A gyerekek a szombati buszozgatást és az esti
fagyizás-városnézést is nagyon élvezték, ahogy a vasárnap délutáni kirándulást
is a pálya mellett ligetbe. A legörömtelibb dolog azonban ezután következett:
előzetes tudtunk nélkül a záró ünnepségen megkaptuk a Mozart Trophy Fair Playdíját, amely a résztvevő csapatok számát tekintve (61) óriási megtiszteltetés! A
Fair Play-díjasok: Balázs Máté, Demeter Áron, Kölcze Csanád, Kurdi Marcell,
Orosz Marcell, Nagy I Máté, Singh Armaan, Somogyi Martin, Sőti Levente,
Szalánczy Szilárd, Tamáska Péter, Wein Zádor, Werner András.
Egy héttel később a 2002-es korosztály a Margitszigeten vett részt egy
szezonzáró tornán, ami a nagy meleg ellenére jól sikerült, hiszen minden
hadrafogható játékos pályára léphetett. Egy nappal később pedig több, mint
harmincan mentünk a Magyarország-Írország válogatott meccsre, ahol a trópusi
felhőszakadás sem szegte a gyerekek kedvét, hogy lelkesen végigszurkolják a
meccset. A válogatott meccs mellett a fenyvesi focitáborban is a 01/02-es
korosztály képviseltette magát a legnagyobb létszámban, hiszen 26-an jöttek
velünk a szezonzáró tóparti táborunkba. A remek hangulatú tábornak csupán
egyetlen negatívuma volt: Görgényi Zsombor balszerencsés agyrázkódást
szenvedett, így sajnos idő előtt el kellett hagynia a tábort.
A hagyományos évzáró szülő-gyerek focin búcsúzott a csapattól Gábor bácsi, aki
az eggyel idősebb korosztály edzője lesz, a 2012/2013-as szezonban már Dani
bácsi lesz Dusán bácsi mellett a csapat edzője. Természetesen Gábor bácsi sem
szakad el a csapattól, hiszen kapusedzőként minden lehetséges alkalommal ott
lesz a csapat meccsein.
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2003/2004-ben születettek
Eseménydús heteken van túl az UFC 2003/2004-es csapata. Május végén
először utazhattak külföldi tornára a gyerekek. Az ausztriai Salzburg városa adott
otthont a Mozart Trophy-nak, ahol első alkalommal szerepelhetek a 9 évesek
félpályás mérkőzéseken. Fantasztikus hangulatú mérkőzéseket játszhatott a
csapat olyan magas szintű futballkultúrával rendelkező országok csapataival,
mint Csehország, Franciaország vagy Németország. Eredményeket
szándékoson nem közlünk, ennél sokkal fontosabb, hogy a gyerekek
nagyszerűen érezték magukat a tornán és ahhoz képest, hogy először
játszhattak félpályán, nagyszerűen alkalmazkodtak a körülményekhez.
A csapat tagjai 2010-ben vettek részt először az UFC nyári balatoni táborában.
Akkor még csak 3 gyermek volt ott Balatonfenyvesen, idén ez a szám már 17-re
nőtt. A gyerekek kedvenc programjai között szerepelt - a foci játékok és versenyek
mellett - Norbi bácsi lebirkózása a Balaton vizében. A focitudásuk mellett a
bátorságukat is bizonyíthatták a srácok, amikor is az éjszaka sötétjében kellett a
Balatonban élő Fejedelemharcsát megetetniük különböző "szellemek"
társaságában. A lényt azóta is a balatonfenyvesi veszedelemként emlegetik a
helyiek.
Augusztusban napközis edzőtáborral folytatja a csapat, ahol Norbi bácsi mellett
már Csaba bácsi fogja tartani az edzéseket, hiszen Gergő bácsi távozik a
csapattól, az ificsapat mellett alakuló felnőttcsapatunk edzője is ő lesz.
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2005/2006-ban születettek
Június hónapban kialakult a korosztály végleges kerete, így az augusztusi
edzőtáborban már 24 gyermek kezdheti meg a felkészülést a következő
szezonra. Nagy változást jelentett a hatalmas létszám, hiszen az őszi alig több
mint 10 játékos helyett már 20 felett volt a pályán focizó gyerekek száma. Ennek
megfelelően több alkalommal is két csoportban, egy-egy edzővel külön
gyakorolhattak a fiúk. A tavasz folyamán érkezett új játékosok névsora: Jászai
Vencel, Fazekas Csongor, Fábián András, Lukács Martin, Sávay Zalán, Molnár
Martin, Bada Ádám, Asztalos Ádám, Radvánszki András. A szezon végén érkezett
játékosok névsora: Fehér Fülöp, Sipőcz Dávid, Keresztfalvi Csanád, Szöllősy
Zsombor
Az utolsó edzés szokás szerint a szülő-gyerek focimeccs jegyében telt. Az apukák
felvették a sportcipőt, az anyukák inkább sütöttek valami finomat. Egyszerre két
kispályán zajlottak a meccsek, hiszen három gyermek és három felnőtt csapatot is
ki lehetett alakítani a két táborból. A meccsek között és után láthatóan jól esett a
frissítő meg a számtalan finomság a sportolóknak. A legnagyobb sikere egy
focipályát ábrázoló tortának volt, ami a fociszeretet ellenére is elfogyasztásra
került. Az esemény előtt készült el a korosztály csapatképe, mely alább látható.
Idén először már júniusban elmehettek a gyerekek sportorvoshoz, így a nyár
folyamán nem kell erre is gondolniuk és időt szakítaniuk a szülőknek. A csapat
tagjai már megkezdték a nyári vakációjukat, hogy aztán augusztus 27-től újra
edzésbe álljanak.
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Junior csapat
Újabb szezon zárult le a Junior csapat történetében, immár a negyedik. A
kezdetektől Huczik Norbert volt a Juniorok edzője, ez jövőre megváltozik és Roller
Dániel lesz az új vezetőedző. Az utolsó héten már a játékos versenyeké volt a
szerep. A legizgalmasabb harc a büntetőrúgó versenyen alakult ki, ahol egy
búvárszemüveg volt a tét. A győzelmet végül Szabó Gergely szerezte meg. Az
utolsó edzésen egy nagyszerű házibajnoksággal zárták az évet a gyerekek. Az év
végén a csapaton belül a fiatalabbak és az idősebbek közül is ajándékban
részesültek azok, akik szorgalmukkal és hozzáállásukkal kiérdemelték. Közülük is
ki kell emelni Oláh Józsefet és Zoboki Ábelt, akik a legtöbb edzésen vettek részt és
nagyszerűen dolgoztak az egész év folyamán. A társaságból heten is részt vettek
az UFC balatoni táborában, ahol a 2001-es kiemelt csapat tagjaival vívtak parázs
csatákat.

A Juniorok ‘Fenyvesen is megállták a helyüket, Antalffy Ati, Szabó Geri és Pavicic
Peti végig harcban volt a dobogós helyekért a tábori pontversenyben, Ati végül be is
futott a 3.helyre, amihez ezúton is gratulálunk neki! A táborban készült képeket
egyesületünk Facebook oldalán illetve a honlapunkról elérhető Galériában lehet
megtekinteni.
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Kölyök csapat
Izgalmasra és tartalmasra sikeredett az évad lezárása a Kölyök csapat számára. A
sok osztálykirándulás ellenére is 20 fő körüli edzéslátogatottsággal teljesítették a
focisták az utolsó hónapot is.
Többen a csapatból részt vettek az egyesület balatoni táborában is és fantasztikus
egy hétben volt részük Balatonfenyvesen, ahol ügyesen teljesítették a
versenyszámokat.
A résztvevők: Barabás Dani, Angyal Milán, Kőszegi Soma, Vizi Tomi, Vincze Matyi
és Tóth Gergő.
Június 9-én az UFC megszervezte első focifesztiválját, ahol a kerületi óvodások és
iskolások mutathatták meg ügyességüket. A focimeccsek mellett ügyességi
versenyek is részt lehetett venni és természetesen a végén nem maradhatott el a
jól megérdemelt jutalom sem. A Kölyök csapat is szép számmal képviseltette
magát és a visszajelzésekből kiindulva lesz még Budán UFC focifesztivál.
Június 11-én a már-már
hagyományként emlegetett
szülő-gyerek foci került
megrendezésre. Szép
számmal akadt jelentkező a
szülők közül, akik szerették
volna egy jó hangulatú
délutánt eltölteni a
gyerekekkel.
Összegzésképpen, az idei
szezon sikeres volt a Kölyök
csapat számára. A magas
létszám arról árulkodik, hogy
a gyerekek élvezik az itt
eltöltött időt. Két edzővel a
játékosok fejlődése
felgyorsult és a megosztott
figyelem jobb egyéni fejlődést
is eredményez.
Az őszi szezon az
iskolakezdéssel egy időben,
szeptemberben indul. Addig
remélhetőleg mindenki
kipiheni az évközi
fáradalmakat és újult erővel
vág bele az új idénybe!
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Lurkó csapat
Lezárult a Lurkó csapat első éve. Senki sem számított arra, hogy a csapat
megalakulásának évében ilyen népszerűségnek fog örvendeni a kis
focistapalánták körében. Az évet az egyesület berkein belül már
hagyományosnak számító szülő-gyerek focival zárták a Lurkók. Az időjárás nem,
azonban a hangulat annál jobb volt! A szülők és a gyerekek egyaránt nagyszerűen
érezték magukat a közös minibajnokságon. A június elején első alkalommal
megrendezett UFC focifesztiválon 2 csapattal szerepeltek a Lurkók. Sem a
mérkőzéseken, sem pedig a technikai versenyeken nem vallottak szégyent a
gyerekek. Június közepén az UFC balatonfenyvesi focitáborában 4 gyerek
képviselte a kis közösséget és a kiemelt korosztályos csapat tagjaival együtt
versenyezhettek, focizhattak és élvezhették a balatoni strandolást! A gyerekek
nagyon élvezték a tábort, természetesen a legnagyobb vita a bátorságpróba
kapcsán kerekedett, ilyenkor ugyanis napokig találgatnak a gyerekek, hogy
melyik edző melyik szellem/ijesztő/vámpír volt. Helyes megfejtés még sosem
született...

Szeptember folytatjuk, reméljük hasonlóan népszerű lesz a következő év is a
gyerekek körében, mint az alakuló év volt. Jó pihenést minden Lurkónak!

HÍREK

UFC Hírek
Egyesületünk csapatátadási reformjáról az elmúlt hónapok során már minden
érintettet, szülőket és gyerekeket egyaránt tájékoztattunk, a Lelátóban azonban
még nem szerepelt a nyártól érvényes rendszer és szeretnénk azt közérthetően,
egyszerűen közzétenni. A nyártól érvényes rendszer szerint a gyerekek
képzését három szakaszra bontjuk. Az első két szakasz 12-13 éves korig tart,
eddig két, négyéves időszakra bontva 2-2 edző foglalkozik a gyerekekkel.
Innentől kezdve egy - illetve ha a létszám indokolja, kettő - edző foglalkozik a
gyerekekkel egészen a képzés végéig, 19 éves korig. A struktúra egy
hosszútávú, kiszámítható klubmodell kialakítását illetve az edzők
specializálódását szolgálja, így pedig a gyerekek javára válik.
A 2012/2013-as szezontól kezdve:
- újonnan alakuló felnőtt csapatunk edzője Egyházi Gergely
- U18-as csapatunk edzője továbbra is Egyházi Gergely
- U16-os csapatunk edzője Kajli Gábor
- U14-es csapatunk edzői Vidéki Gábor és Markóczy Csaba
- U12-es csapatunk edzői Dévényi Dusán és Roller Dániel
- U10-es csapatunk edzői Huczik Norbert és Markóczy Csaba
- U8-as csapatunk edzője Szeltner Norbert
- U6-os (tavasszal alakuló) csapatunk edzője Pálfy Áron
A kapusedzéseket továbbra is Egyházi Gergely (a nagyobbaknál) és Vidéki
Gábor (a kisebbeknél) tartja.
Június 15-én lezárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közös ruha és
játékgyűjtési akciónk, amelynek kereteiben belül kisteherautónyi adományt
szállít el a Szeretetszolgálat a napokban. Az adományok előreláthatólag az
integrációs programban résztvevő településekre, így Tarnabodra, Monorra,
Erkre, Veszprémbe vagy Pécsre kerülnek. Köszönjük az együttműkődést és a
jövőben is tervezünk hasonló akciókat.
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I. UFC Focifesztivál
Június 9-én, szombaton került megrendezésre az I. UFC Focifesztivál, amelynek
keretein belül több százan rúgták a labdát a Kolozsvári Tamás utcában. Délelőtt
9 és 11 között az óvodások, 11 és 13 óra között pedig az iskolások léptek pályára.
A jó hangulatú fesztiválon minden focisuli csoportunk képviseltette magát és
még a nagy meleg sem zavarta meg a gyerekeket. A focin kívül különböző
ügyességi versenyeken vettek részt a gyerekek.

A pályán kívül is különböző programok várták a gyerekeket, az arcfestésnek
köszönhetően az idő előrehaladtával egyre több óvodás változott mesehőssé. A
pálya másik végén a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt rajzversenyén vehettek
részt a gyerekek. Természetesen az UFC-s rendezvények állandó vendége,
Zümi is itt volt, a gyerekek nagy örömére. A nagy sikerre való tekintettel, az
előzetes terveknek megfelelően az elsőt további focifesztiválok követik majd a
következő szezonban.

HÍREK

Balatonfenyves 2012
Idén nyáron az eddigiektől eltérő helyszínén, néhány száz méterrel távolabb, de
a korábbiakhoz hasonlóan Balatonfenyvesen vert tábort majd’ 100 UFC-s a
nyári szünet első hetében. A tábornak ezúttal a Baranya Megyei Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány a balatonfenyvesi vasútállomás közvetlen közelében
lévő üdülője adott otthont. A vízparttól pusztán egy kerítés választott el minket,
az üdülőben a focipálya mellett kosárlabdapálya, valamint lábteniszpálya is volt.
Az üdülő udvarán állat- ás
növénytanösvény is
A bátor rókák “idomárjaikkal”, Norbi és
helyet kapott, a környék
Csaba bácsival, háttérben Balatonedericcsel f l ó r á j á t é s f a u n á j á t
közelebb hozva a
táborozókhoz. A vízparttól
mintegy 20 méterre álló
kétszárnyas épületet
teljesen megtöltötték a
gyerekek, így az edzői kar
egyik fele a mesebeli
mézeskalácsházba
kényszerült. A
h a g y o m á n y o s
programokon felül
(ügyességi versenyek,
focijáték, lábtenisz,
bátorságpróba, fürdés)
ezúttal olyan programok
dobták fel, mint
belopakodás az átrúgott
labda után a szomszéd
házba, ahol a Pokol
Angyalaihoz hasonló
motorosbanda nyaralt,
v a g y a r á a d á s
bátorságpróba a
szekrényben zörgő
“valamivel”. Mind a négy
versenycsoport, a rókák, a
párducok, a tigrisek és a
Farkasok is sikerrel vették a tábor jelentette akadályt. A legnagyobb negatívum
a “szokásos” baleseteken (szem és fülgyulladás a bennmaradt víztől, kisebb
horzsolások) felül két sajnálatos sérülés volt: előbb Görgényi Botondot kellett
hazavinni, majd öccsét, Görgényi Zsombort is. A Déli pályaudvaron közel 90
vidám gyerek szállt le a vonatról, hogy márcsak annyit mondjon: jövőre is akarok
menni! Ehhez nem is lehet mást hozzáfűzni: jövőre, veletek, ugyanitt!
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“Máltai” vendégek a Kolozsvári Tamás utcában
Tavaly ősszel az egyesület vezetésében felmerült, hogy a klubnak növelnie kell a
társadalmi felelősségvállalásból kivett részét, ki kell lépnie a kerületből, hiszen
számtalan lehetőségünk van segíteni. A korábbi akcióinkat (adománygyűjtés a
vörösiszap-károsultaknak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat anyagi
támogatása) ezúttal egy hosszútávú és a korábbiaknál komolyabb
együttműködéssel szerettük volna felváltani. Ennek köszönhetően az egyesület
és a Szeretetszolgálat vezetői idén tavasszal megállapodtak abban, hogy az
UFC focitornát rendez a Szeretetszolgálat programjaiban résztvevő települések
csapatainak. A tornára június 27-én került sor a Kolozsvári Tamás utcában.
A Szeretetszolgálat integrációs programja olyan településeken működik, ahol a
többségi társadalomból társadalmi-gazdasági értelemben kizárva él kisebb
falunyi ember mélyszegénységben. Ezek a többségében romák lakta telepek az
ország minden pontján vannak, így a máltaiak Pécsett, Veszprémben, Ózdon,
Sajókazán, Tarnabodon, Erken és Monoron is jelen vannak.
Közös focitornánkra Tarnabodról és Monorról érkeztek csapatok, míg az UFC
három kiemelt csapata, a 2003/2004-es, a 2001/2002-es és az 1999/2000-es
csapat vett részt. A résztvevőket két csoportra bontottuk, a nagyobbak között
indult a tarnabodiak mindkét csapata, valamint az UFC 1999/2000-es és 2001-es
csapata, míg a kisebbek között a Monor csapott össze 2003/2004-es és 2002-es
csapatunkkal. A közel kétórás foci remek hangulatban zajlott, a mérkőzéseket
Vecsei Miklós, a Szeretetszolgálat alelnöke is megtekintette. A focit közös
bográcsozás követte, majd nem maradhatott el a büntetőrúgó-bajnokság sem. A
hosszúra nyúló bajnokságot eredményhirdetés követte, ahol a csapatok mellett a
legjobb büntetőrúgók (a felsőház és a vigaszág 3-3 győztese) és a háromfős zsűri
(a tarnabodi és az UFC-s Gábor bácsi, valamint a monori Csoki bácsi) által a
torna legjobbjának választott Pusoma Patrik is különdíjban részesült. Patrik
tarnabodi, évek óta Gábor bácsinál focizik és a nyáron a Diósgyőr csapatába fog
igazolni, hogy ott folytassa ígéretes pályafutását.

Képünk a Tarnabod - UFC meccsen készült

