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A Mozart Kupa azért különleges, mert ennyi
csapattal még soha nem volt külföldön
egyesületünk. Egy kivételével mindegyik
kiemelt csapatunk ott lesz Ausztriában, a
legkisebbek természetesen még otthon
maradnak. Egyetlen magyar csapatként öt
korosztályban képviseljük hazánkat. Reméljük,
élményekben legalább annyira gazdag torna
lesz, mint amennyira a gyerekek várják
“Salzburgot”. A Lelátó csak annyit tehet hozzá:
Hajrá UFC!

Sporttelepünk

UFC

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

1995/1996-ban születettek
U17-es csapatunk jelenleg a bajnokság véghajrájára készül. A jó idő
beköszöntével az edzéseken általában 16 -18 játékos vesz részt. Ez azért nagy
szó, mert 20 fős a keret, így a foglalkozásokon majdnem mindig maximális
létszámmal tudunk dolgozni. Sőt, a legutóbbi edzésen 6(!) próbajátékos mutatta
meg tudását. Reméljük lesz közülük olyan, aki(ke)t be tudunk építeni
csapatunkba. A szezonközi edzések „fekszenek” a csapatnak, mivel a
mozgáskoordinációs edzések kivételével az összes gyakorlat központjában a
labda van. Főleg a labda birtoklását és pontos megjátszását helyezzük előtérbe,
de a támadások befejezése és a védekezés csiszolása is kapott szerepet az
elmúlt edzéseken. A párharcos foglalkozásokon szinte „szikrázik a műfű” egy egy
kemény ütközést követően. A bajnokságban a jó kezdést jobb folytatás követte. Az
utolsó helyzetjelentés óta lejátszott meccseink a következőképp alakultak: a
Szabadkikötő (néven futó BKV Előre) csapata ellen ugyan a játék kicsit akadozott,
de a hozzáállással nem volt baj, így a 2-2-es döntetlen elfogadható eredmény. A
találkozón mindkét gólunkat Kárpáti Peti jegyezte. A Szent István elleni találkozón
ötletes játékunk nagy adag balszerencsével társult. Büntetőből sem tudtunk gólt
szerezni, míg ellenfelünknek ez egyszer valahogy sikerült. A vereség nagy
csalódás volt, de a játék minősége annál biztatóbb. Ezt követte kelet-pesti
kirándulásun, ahol az RTK csapata ellen mérkőztünk. Az erősebb felépítésű
hazaiak jobban éltek lehetőségeikkel és kihasználták néhány játékosunk
ijedtségét, így 4-2-es vereséget szenvedtünk. Góljainkat csapatunk kapitánya,
Padányi Bendegúz lőtte. Sikeres széria vette kezdetét a Kelen SC csapata elleni
meccsel. Itt sikerült végre a jó játékot gólokkal is párosítani, a 6-1-es sikerünk a
bravúr kategóriába tartozik, de az biztos, hogy nem ajándékba kaptuk ezt a sikert.
A 90 perc során kőkeményen megdolgoztunk csapatként is a győzelemért.
Minden pályára lépő játékos hozzátett a sikerhez és ezúttal a szerencse sem
pártolt el tőlünk. Góljainkon három játékos osztozott: a remek napot kifogó Farkas
Levente 4 találatot szerzett, míg Kárpáti Péter és Erdélyi Bence egyet-egyet. Az
Újpesti Haladás elleni idegenbeli győzelem is nagy fegyvertény. Góljainkat
Kovács Gergely és Stollmayer Balázs szerezték! A jó szereplésnek köszönhetően
a SZAC elleni győzelem már az elvárás kategóriába került. A 6:1-es győzelmünk
nagyon magabiztos játékkal párosult. Gólszerzők: Farkas (2), Tamás, Kárpáti,
Petrányi és Padányi. A veretlenségi szériánk a Hegyvidék elleni idegenbeli 4:4gyel folytatódott, ahol mindkét csapat begyűjthette volna a 3 pontot. Farkas ezen a
meccsen ismét duplázott, Levin kívül Kárpáti és Kalós is eredményes volt. És ha
egy üzlet beindul! Rangadónak induló meccsen váratlan, de annál
megérdemeltebb siket arattunk a RAFC csapata ellen: 7:3-as sikerünk fő záloga a
hatékony támadójátékunk volt. Padányi mesterhármasa és Farkas újabb duplája
adta meg az alaphangot, amit Kalós fejesgólja és Jobbágy bombagólja egészített
ki. Jó szériánknak a bajnokesélyes Ikarus vetett véget, a Bátony utcában 4:3-as
vereséget szenvedtünk. Sajnos 5 állandó játékosunk hiányában csak a tisztes
helytállásra voltunk képesek, de bízunk benne, hogy hiányzók nélkül a véghajrá is
sikeres lesz. Az „Ika” kapujába Kárpáti (2) és Jobbágy Döme talált be.
Csapatunk Ausztriában négy osztrák és egy francia csapattal méri majd össze
tudását: ASK Polizei SV Salzburg, ASV Salzburg, Salzburger AK 1914, FC Soultzsous-forets, DSV Dornbirn.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Az elmúlt hetekben visszaesett a csapat teljesítménye, lendületét, motivációját
veszítette a társaság. A problémák okairól többször is közösen beszélgettekt a
csapat tagjai és a legnagyobb probléma, az állandó létszámhiány megoldódni
látszik. Többen csatlakoztak a csapathoz, néhányan már pályára is léptek
bajnoki mérkőzésen és a többiek pályáralépése sem várat már magára sokáig.
A bajnokság legnehezebb mérkőzésein már túl van a csapat, amelyből az elmúlt
mérkőzéseken myújtott teljesítmény alapján Mile Benit és Farkasch Jancsit
lehet kiemelni. A következő hónap nagy kihívása, hogy sikerül-e felrázni a
társaságot, motiváltak lesznek-e annyira a srácok, hogy a hátralévő “könnyebb”
mérkőzéseken tartós sikerélményben legyen részük.
Ausztriában a csapat a helyi ASV Asko Salzburg ellen lép először pályára, őket a
cseh FC Bechyne követi. Bechyne Bohémia déli részén található kisváros, nem
messze az osztrák határtól. A csoportkör utolsó két meccsén két német
csapattal játszunk majd, előbb a Bajorország északi részén található
Schweinfurt csapatával, majd a Dillich Nassenerfurth/Trockenerfurth
csapatával. A jónevű csapat a hesseni Borken kisvárosból érkezik Salzburgba.
Reméljük, hogy a csapat remek élményekkel gazdagodva tér vissza a Mozart
Kupáról.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Legendák nyomában
Sorozatunk ehavi részében Benke Andris kerül terítékre.
“Szorobántól hibiszkuszig”
Ú: Andris, veled kapcsolatban manapság mindenki a hibiszkuszt emlegeti. Miért,
mi az a hibiszkusz és hogyan kerültél kapcsolatba vele?
BA: A hibiszkusz vagy mályvacserje latin neve Hibiscus rosa-sinensis. Kétszikű,
bokros növény, eredetileg Ázsiából származik. Nem szereti a szárazságot, a
világos, szélvédett helyeket kedveli legjobban. De én szorobán szakkörre jártam.
Ú: Hogyan lett akkor a szorobánból hibiszkusz?
BA: Amikor mondtam a többieknek, hogy szorobán szakkörön voltam, állandóan
mást mondtak vissza, nem jegyezték jól meg, ugrattak vele. Szorobán, sudoku,
abakusz, hibiszkusz, ez volt az átalakulás folyamata.
Ú: Akkor most mondd el az olvasóknak: mi az a szorobán?
BA: A szorobán egy ősi japán golyós számoló eszköz.
Ú: Meséljél valamit a szakkörről!
BA: A Törökvész iskolában volt a szakkör, hetente kétszer jártam oda, hétfőn és
csütörtökön egytől kettő óráig.
Ú: Ki volt a tanár?
BA: Ha jól emlékszem Márta néni. Kristófot kellene megkérdezni, mert ő ismeri jól.
Ú: Hogy nézett ki egy óra?
BA: Kaptunk egy feladatlapot, aztán tologatva osztottunk, szoroztunk. Egy órán
keresztül tologattuk a golyókat, de egyáltalán nem volt unalmas. Márta néni
nagyon rendes volt, állandóan sütivel etetett minket, amit ő sütött vagy vett.
Ú: Hol vette?
BA: Az egyik CBA-ban, a Budenz csemegében. De ez nem biztos.
Ú: Kik voltak a társaid?
BA: Antalffy- Zsíros Attila András Tamás…
Ú: Ilyen sokan voltatok?
BA: Nem, ő mind egy személy és ő is a Kristóf barátja. Mindenki a Kristóf barátja.
Ú: M.A. is tagja volt a szakkörnek, ő is veled járt?
BA: Nem, de ismerem. Ő volt az, aki egyszer beleöntötte P. Gergő levesébe
afőzeléket, máskor meg az ebédlőasztalnál belenyomta a paradicsomlevesbe az
egyik gyerek fejét, mert valamit beszólt neki.
Ú: Szerintem ne ebédeljél vele… Figyelj, adjál fel egy olyan igazi szorobános
rejtvényt a kedves olvasóknak!
BA: 560-325.
Ú: Igen, ez jó lesz. Én egyébként azt gondoltam, hogy a szakkörön nem csak
számoltok, hanem logikai feladatokat oldotok meg, csavaros kérdésekre keresitek
a választ stb. Andris, te ismered Furfangos Frigyest?
BA: Nem.
Ú: És Takács Bálintot?
BA: Őt igen, az ovis társam volt.
Salzburgi (csoport)ellenfeleink: SC Perchtoldsdorf, JFG Obere Singold, SG BlauWeiss Salzburg 1919.
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2001/2002-ben születettek
Májusban véget ért a tavaszi Bozsik program, mindhárom tornán sikerült
korosztályonként két-két csapatot kiállítani, így a sérülteken és betegeken kívül
mindenki pályára léphetett az UFC színeiben. A Czakó utcai sporttelep füves
pályáját megszokták a játékosok, mindkét korosztályban kevesebb volt a pálya
minőségének köszönhető technikai hiba, mint ősszel. Örömteli, hogy a 2002-es
korosztály alkalmazkodott a pályamérethez és már mindenki be tudja játszani a
félpályát, mind fizikailag, mind technikailag felnőtt a korosztály a pályamérethez. A
2001-esek esetében ezek voltak az utolsó félpályás tornák, hiszen a következő
szezonban már 3/4 pályán játszanak a bajnokságban, így a nyáron ők néznek
nagy változások elé, hiszen a nagyobb pályaméret mellett minden hétvégén
mérkőzés vár majd a csapatra. Természetesen a bajnokság is a tanulási folyamat
része lesz, nem pedig a célja.
A kedvező időjárásnak köszönhetően az edzéslátogatottság nagyon jól alakult az
elmúlt hetekben és hasonlókat lehet elmondani az edzésmunkáról is. Ennek
ellenére látszik a játékosokon, hogy a tanév vége felé járunk, már nagyon várják a
nyarat és a fenyvesi focitábort is. Balatonfenyvesen a 2001/2002-es csapat lesz a
legnagyobb csoport, vagyis a csapatból jönnek a legtöbben a táborba, szám
szerint 27-en.
Az érintett játékosok között természetesen sok szó esett a salzburgi túráról is. A
mieink a C csoportba kerültek, ellenfeleink a német Wacker Gotha, a francia APAC
Plessis Trevise, az osztrák USK Leube Anif és a szintén osztrák Lieferinger SV
lesznek.

Valaki már 16 évesen Mercivel jár edzésre :)
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2003/2004-ben születettek
Minden csapat legfontosabb tagjai a játékosok, ám róluk eddig talán kevés szó
esett. Sorozatunk harmadik része következik.
A Lelátó mind a négy májusi 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 Marcelll

Wein Zsombor

2003-ban
Budenz
Marci
Védő
Pizza
Kóla
Foci
Focista
Messi
Barcelona

2003-ban
Törökvész
Zsombi
Védő
Pizza
Málnaszörp
Foci
Focista
Ronaldo
Real Madrid

Viharos Balázs

Werner Balázs

2004-ben
Áldás
Vihar
Jobboldali középpályás
Pizza
Fanta
Foci
Focista
Messi
Barcelona

2004-ben
Szent Angéla
Bazsi
Csatár
Pizza
Jeges tea
Foci
Focista
Messi
Barcelona

A csapat a májusi edzéseken az átadások és átvételek tökéletesítésén
munkálkodott. Emellett pedig a két játékos együttműködésére épülő helycserés
támadásbefejezéseket gyakorolták a gyerekek. Május végén első alkalommal
utazik külföldre a 2003/2004-es korosztály. A salzburgi tornán az SG Blau-Weiss
Salzburg 1919, az Union Mauer és a cseh MFK Chrudim csapatai lesznek az
ellenfeleink a csoportmérkőzések során.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Május hónapban újabb gyerekek érkeztek próbajátékra az UFC legkisebb
korosztályos csapatához, volt olyan edzés, ahol 24 lurkó kergette egyszerre a
labdát. Lenyűgöző látványt nyújt, ahogy ezek a srácok határtalan lelkesedéssel
és elszántsággal kergetik a labdát. Aztán ha valaki gól lő, akkor olyan gólörömöt
láthatunk, mely mosolyt csal az arcunkra. Egyszóval öröm nézni a kicsiket! De
mennyire is kicsik ők? Hiszen augusztus végén már nekik is lesz edzőtáboruk és
ősztől már ők is heti három edzésen vehetnek részt. Na és ott lesz még az
iskolakezdés a társaság nagyobbik felének. A csapat edzője nem félti játékosait
az új kihívásoktól: „Bízom benne, hogy a tanulás és a sportolás összehangolása
nem okoz majd gondot a családoknak. Sok szülő előre megijed, hogy a
rendszeres edzések miatt gyermekük fáradt lesz, ami a tanulás rovására fog
menni. De a sportolás nem csak az egészséges életmód miatt fontos, hanem
bizonyítottan pozitív hatással van a tanulásra is.” nyilatkozta lapunknak Szeltner
Norbert vezetőedző.
Május második hétvégéjén került sor az idei szezon utolsó Bozsik tornájára. A
kánikulában sokan inkább strandolni mentek volna, de ezek a gyerekek focizni
akartak. A jó hangulatú mérkőzéseken számtalan gól esett és a pályán észre sem
lehetett venni, hogy a hőmérő higanyszála harminc fok fölé kúszott. A torna
legjobb játékosának az UFC-s Erdős Dávidot választották, akinek ezúton is
gratulálunk!

Az utolsó tavaszi Bozsik tornán a gyerekek észre sem vették,
hogy beköszöntött a nyár

CSAPATAINK

Junior csapat
A tanulás szempontjából fontos időszak következik a Junior csapat tagjainak
számára. Az év végi jegyeket is befolyásoló dolgozatokat írnak az iskolákban
május végén a gyerekek. Az edzéseken azonban a jó hangulat az úr! Felszabadult
gyerekek gyakorolnak és játszanak egymás között izgalmas mérkőzéseket.
Hamarosan befejeződik az egész éven át tartó csapaton belüli pontgyűjtő verseny,
de az év végi hajrában még jó néhány pontgyűjtési lehetőség áll a gyerekek előtt.
Májusban is folytatódik interjúsorozatunk, amelyben csapatunk játékosai
mutatkoznak be.
Az alábbi kérdéseket tettük fel mind a négy játékosunknak: 1. Mikor születtél? 2.
Melyik iskolába jársz? 3. Mi leszel, ha nagy leszel? 4. Ki a kedvenc játékosod? 5.
Melyik a kedvenc csapatod? 6. Melyik a kedvenc posztod? 7. Mi a kedvenc ételed?
8, Mi a kedvenc innivalód?

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

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

Fliegh Fruzsina

Oláh József

2000-ben
Csík Ferenc
Író
Messi
Barcelona
Csatár
Pizza
Limonádé

2000-ben
Újlaki
Focista
Van Persie
Bayern München
Kapus
Borsófőzelék
Sprite

Molnár Péter

Kádár Zsombor

2000-ben
Csík Ferenc
Szakács
Totti
AS Roma
Középpályás
Rántott hús
Tea

1999-ben
Baár-Madas
Orvos
Ibrahimovic
AC Milan
Középpályás
Rántott hús
Narancslé

CSAPATAINK

Kölyök csapat
Közeledik a szezon vége, a nyári szünet, az idő is egyre melegebb és később is
sötétedik.
A csapat létszáma edzésről-edzésre növekszik. Még az esősebb és borúsabb
időben sincsenek 20 főnél kevesebben.
A szünethez közeledve elérkezünk az évzáróhoz és a pontgyűjtő verseny
lezárásához. Aki június közepéig a legtöbb pontot gyűjti össze, ajándékot kap.
Emellett díjazásra kerül az edzésre járó verseny és az edzők által választott idei év
játékosa is. A díjak átadása az utolsó edzésen történik majd, június 15-én,
pénteken.
Ebben a hónapban a gyerekek a cselek tanulásával és alkalmazásával
foglalkoztak. Elsajátították Puskás és Zidane kedvenc cselét, valamint az
elgörgetést, lövő cselt és az átlépő cselt is. A focisták nagyszerű munkát végeztek
és a játékhelyzetekben és a kapura lövő gyakorlatokban is remekül alkalmazták
azokat. Továbbá párharcgyakorlatokkal hívták fel a figyelmet az edzők a test-test
elleni küzdelmek fontosságára.
A június eleje sok izgalmat rejt magában, mert két fesztiválon is részt vehetnek. A
június 9-i UFC Foci Fesztiválon a környék iskoláinak a csapataival mérkőzhetnek
meg és a mérkőzések között sok színes program színesíti a gyerekek hétvégéjét. A
két nappal későbbi Szülő-Gyerek focin az anyukák, apukák és hozzátartozóik saját
bőrükön tapasztalhatják meg az UFC játékosainak keménységét és ügyességét.
Kemény feladat lesz!

Továbbra is várjuk a 2005/2006-ban
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.

CSAPATAINK

Lurkó csapat
Már csak egy hónap van hátra a tavaszi szezonból és a gyerekek nyári szünetre
mennek. Azonban addig még májusban és júniusban is jó néhány edzésen
gyakorolhatnak és játszhatnak a Lurkó csapat tagjai. Június 9-én pedig az UFC
első focifesztiválján is részt vehetnek és iskolai csapatokkal mérkőzhetnek meg.
Erről az eseményről a Lelátó következő számában részletesen beszámolunk. A
továbbiakban a Lurkó csapat újabb játékosaival ismertetjük meg az olvasókat. Az
egyáltalán nem meglepő Messi-központúság mellett nagyon érdekes válaszok
születtek.
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. Mi a hobbid?

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

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

Pörcz Patrik

Kákosi Milán

2003-ban
Pitypang
Sült csirke
Kóla
Bayern München
Messi
Kézilabda

2003-ban
Fillér
Spagetti
Kóla
Chelsea
Cech
Tanulás

Mike Simon

Vörös Bálint

2005-ben
Áldás
Spagetti
Narancslé
Barcelona
Messi
Foci

2003-ban
Törökvész
Bolognai
Jeges tea
Barcelona
Messi
Úszás
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HÍREK
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A Bolton Wanderers magyar játékosát, Bogdán Ádámot választották a klub
szurkolói az év játékosának. A csapat hivatalos honlapja (www.bwfc.co.uk) május
14-én közölt egykori kapusunkkal hosszú interjút. Az interjúból szemezgetett a
Lelátó.
“A díj nagyon nagy dolog számomra. Az, hogy a csapat szurkolói engem tartottak
a legjobbnak, hihetetlen érzés. Egész életemben azért dolgoztam, edzettem
keményen, hogy egyszer egy ilyen klub játékosa lehessek. Öt éve vagyok itt és
úgy érzem mintha már egy család tagja lennék. Szomorú vagyok a kiesés miatt,
de láttam, hogy a szurkolók a kiesés ellenére mellettünk állnak és ez remek érzés.
Nagyon nehéz szezonon vagyunk túl, de ha a csapat együtt marad, akkor
visszajutunk oda, ahova valók vagyunk: a Premier League-be. Remek
játékosaink vannak, akik remek közösséget alkotnak. A nyári pihenőt követően
keményen fogunk dolgozni azért, hogy azonnal feljussunk.”
A Wanderers honlapja Ádámon kívül Phil Hughes-t, a csapat kapusedzőjét is
megszólaltatta:
“Ádámot már akkor megkedveltem, amikor több, mint két évvel ezelőtt először
kezdtünk együtt dolgozni. Amikor a felnőttcsapathoz került, két kapus volt előtte a
rangsorban, Jussi Jaaskelainen és Ali Al-Habsi, de az első pillanattól fogva
látszott, hogy Ádám tehetséges és szép jövő előtt áll. Szépen lépett
lépcsőfokonként előre, a kupameccseken, amiken lehetőséget kapott, remek
teljesítményt nyújtott. A z előző szezonban mutatkozott be a Premier League-ben,
nyáron pedig már éreztem rajta, hogy ez a szezon lesz az áttörés számára.
Januártól csak ő védett a csapatban és minden képessége megvan ahhoz, hogy
kiváló kapus legyen. Jó fizikai adottságai vannak, mentálisan erős, keményen
dolgozik és mindig érzi, miben kell fejlődnie. Várja a visszajelzést, a kritikát az
edzésekkel és a meccsekkel kapcsolatban is.”
Június 9-én kerül megrendezésre az egyesület első focifesztiválja, ahol 9-től 11-ig
az óvodás focisuli csoportjaink lépnek pályára, 11-től 13-ig pedig az iskolás
focisuli csoportjaink mérkőznek meg egymással. Természetesen a focin kívül is
sok más érdekességgel várjuk a gyerekeket a Kolozsvári Tamás utcába. A
focifesztiválról következő számában a Lelátó is beszámol majd.
Június 2-án rendezik a Rózsakert bevásárlóközpont gyereknapi rendezvényét.
Az elsősorban óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló rendezvényen
természetesen egyesületünk is ott lesz és sok-sok játékos programmal várja a
gyerekeket.
A figyelmes olvasó észrevehette, hogy az első oldalakról hiányzik a Lelátó immár
szokásossá vált nyereményjátéka. A nyereményjáték nem szűnt meg, csak a
nyáron szünetel. Augusztus végén indulnak az edzések, kezdődnek az
edzőtáborok, így az augusztusi számunkban lesz legközelebb nyereményjáték.

