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Nyereményjáték
A márciusi rejtvényt helyesen megfejtők között egy kulacsot,
kettő karkötőt és három tollat sorsolunk ki. A megfejtéseket a
keruletufc@gmail.com e-mail címre, illetve az irodában
kirakott dobozba várjuk, névvel ellátva április 20-ig.
Sorsolás: április 20-án, pénteken este 7-kor a sporttelep
büféjében. A győztesek névsora a Lelátó következő
számában lesz olvasható. A februári rejtvény helyes
megfejtése: 1 Bozsik József - C Bozsik József Stadion, 2
Hidegkuti Nándor - B Hidegkuti Nándor Stadion, 3 Szusza
Ferenc - A Szusza Ferenc Stadion. Első díjat, UFC-s bögrét
nyert Nagy Dávid. Zászlót nyert Radvánszki Ferkó és Singh
Armaan. Hűtőmágnest nyert Nagy-Kolozsvári Dani, Cotton
Belian és Wein Zádor. Gratulálunk a nyerteseknek!
Márciusi rejtvényünk roppant egyszerű, egyben kapcsolódik
a szebb napokat látott kárpát-medencei labdarúgáshoz.
Melyik nagy futballistákhoz tartoznak az alábbi becenevek?
1. Szőke Szikla
2. Nyíl
3. Öcsi
4. Döme
5. Cucu
6. Csikar
7. Manci
8. Kárpátok Maradonája
9. Titi
10. Fekete Párduc
Megfejtésnek elég odaírni a sorszám mögé a játékos nevét.
Sok sikert a megfejtéshez!

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
A z alapozás utolsó hetei
Ifi csapatunk a kimerítő „alapozó időszak” után az úgynevezett frissítő szakaszba
lépett. Ekkor már a hosszabb távú futások a háttérbe szorulnak (mindenki nagy
örömére) és a labdás gyakorlatok lépnek előtérbe! A labdás gyakorlatoknál fontos
hangsúlyt kap a pontosság, gyorsaság és kreativitás. Mivel csapatunk játékosai
főleg „játszós” futballisták, így ezen a téren remélhetőleg már a bajnokság első
szakaszában is a topon leszünk. A bajnoki mérkőzések előtt még két
edzőmérkőzést játszottak a srácok. Mindkét ellenfelünk az országos
pontvadászatban edződő alakulat volt. Mind a Gázművek, mind a III. Kerületi TUE
elleni „visszavágó” mérkőzés is színvonalas párharcot hozott. A Gázművek ellen a
hajrá sikerült nagyon jól, míg a III. Kerület ellen a 60. percig olyan játékot láthatott a
népes szurkolótáborunk, melyet ettől a csapattól (evvel a kerettel) még nem volt
szerencsénk élvezni. Az edzésen gyakorolt dolgok mindegyikét viszontláthattuk a
srácoktól. Ötletesen, gyorsan, pontosan, gólratörően, de ami talán a legfontosabb
hihetetlenül felszabadultan fociztunk. A kezdő 11 olyan nagy fordulatszámot
diktált, hogy a pályára lépő cserék ezúttal nem tudtak felnőni a feladathoz, de ettől
függetlenül ez az edzőmeccs már azt bizonyította, hogy ebben a csapatban sok
minden rejlik, amit szépen lassan a felszínre lehet hozni.
Elkezdődött a tavaszi szezon
Így érkeztünk el a tavaszi szezon 0. fordulójáig. Azért illik ide ez a jelző, mert a
bajnokság hivatalosan csak egy hét múlva kezdődött volna, de a Kelen SC
csapatával egyeztetve az utolsó forduló meccsét az első forduló elé hoztuk előre.
Ez azért is volt jó döntés, mert csodálatos időben feszültek egymásnak a
csapatok, noha csapatunk 3 alapemberét nélkülözni volt kénytelen az ünnepi,
hosszú hétvége miatt. A mérkőzést két külön szempontból volt érdemes figyelni.
Az egyik a játék képe, melyben csapatunk fölényes sikert aratott. Kreatívan,
tudatosan, szépen játszva egyértelmű mezőnyfölényben játszottuk végig a
találkozót. Ám mivel a labdarúgás nem pontozásos sportág, így az eredmény
szempontjából történő vizsgálat is fontos. Ebben alul maradtunk 3-1 arányban.
Sajnos egy öngól, egy lesgól és egy felesleges cselezgetés után kapott gól
mutatta meg, hogy ha a szép játékunk mellett számszerű sikernek is akarunk
örülni, akkor bizony sok sok kemény edzés és koncentrált figyelem kell csapatunk
játékosai részéről. Minden esetre, csalódottságra nincs ok, hiszen az őszi
meccshez képest óriási volt a javulás. Valamint fontos még kiemelni, hogy
csapatunkban az első bajnokin szereplő Petrányi Marcell rögtön góllal mutatkozott
be, amihez gratulálunk és további hasonló folytatást kívánunk neki!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
A z utolsó sátras edzést követően a Lelátó (továbbiakban Ú) U15-ös csapatunk két
meghatározó játékosával, a technikás Messinger Mikivel (MM) és a 8 éve a
csapatban futballozó csapatkapitánnyal, Kölcze Balázzsal (KB) készített interjút.
Ú: Miki, a csapatban általában szélső középpályást játszol. Ez az a poszt, ahol a
legjobban érzed magad?
MM: Az igazat megvallva nem. Középen lenne a legjobb, irányítót játszanék a
legszívesebben, de hát a sok nagy sztártól nem férek be középre - jegyzi meg
nevetve.
Ú: Van kedvenc csapatod a magyar élvonalban?
MM: Igen, van! A Siófok. Ha tehetem, kimegyek a meccseikre.
Ú: A külföldi csapatok közül melyik a kedvenced?
MM: A Barcelona.
Ú: Van példaképed, kedvenc játékosod?
MM: Igen, Messi.
Ú: A játékostársaid szerint te vagy a legnagyobb labdazsonglőr a csapatban.
Mennyi a rekordod dekázásban?
MM: 316.
Ú: Mennyi idő alatt dekázol el 300-ig?
MM: Nagyjából 5 perc alatt, de az elég fárasztó.
Ú: Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
MM: Szállodaigazgató Barcelonában.
Ú: Balázs, régóta játszol már a csapatban, és szinte mindvégig a csapat védelmét
irányítottad. Ez a kedvenc posztod?
KB: 8 éve játszom védőt, amit szeretek, de az igazat megvallva, unok is egy kicsit.
Szeretnék támadni és csatárt vagy szélsőt is játszani, amire úgy néz ki, lesz
lehetőségem a tavaszi szezonban.
Ú: A hazai csapatok közül melyik a kedvenced?
KB.: A Pécs, mert jó a támadójátékuk, mint ahogy nekünk is - jegyzi
meg mosolyogva.
Ú: A külföldi csapatok közül, ki a kedvenc?
KB: A Real Madrid.
Ú: Van példaképed, kedvenc játékosod?
KB: Roberto Carlos és Sergio Ramos.
Ú: Az egyik legrégebbi tagja vagy a csapatnak, mire emlékszel a legszívesebben?
KB: Amikor talán 2007-ben a születésnapomon (November 7-én - a szerk.)
játszottunk egy nagyon izgalmas 6-6-os végeredménnyel záruló meccset. A KISE
ellen lőtt gólomra is mindig szívesen emlékszem vissza, amikor félpályáról
kapásból lőttem ki a felső sarkot (kispályán, a későbbi bajnok ellen - a szerk.)
L.: Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
K.B.: Már gondolkodtam rajta, de még nem tudom.
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1999/2000-ben születettek
Legendák nyomában
A 99/00-es csapathoz kapcsolódóan új cikksorozatot indítunk a Lelátóban,
„Legendák nyomában” címmel.
A csapathoz és a játékosokhoz a hosszú évek során számtalan történet kötődött
már, aminek elemei közszájon forognak az öltözőben és a történetek köré az évek
alatt legendák szövődtek. Mostantól minden hónapban a legendák nyomába
eredünk és a gyerekek segítségével elevenítjük fel a történeteket - interjú
formájában - hogy az történelmi hitelességgel maradjon meg az utókornak.
Cikksorozatunk folytatódik.
„Rendőr állomás”
A történetet Uray Kristóf (UK), a csapat kapusa mesélte el az újságírónak (Ú).
Ú: Mielőtt bárki megijedne, tisztázzuk, hogy milyen kapcsolatod volt a
rendőrséggel.
UK: LEGO kapcsolatom. Volt egy LEGO rendőr állomásom, amivel nagyon sokat
játszottam, nagyon szerettem. Nagyjából 60-70 cm magas volt, volt benne minden.
Kihallgató szoba, börtön, ujjlenyomat vizsgáló nagyítóval, helikopter leszálló.
Ú: Járművek is voltak hozzá?
UK: Igen, két rendőrautó és egy motor. Na meg egy rabszállító, de azt külön
kaptam hozzá.
Ú: Hát ez tényleg nem semmi…
UK: Nem volt könnyű összerakni, sokat dolgoztam vele.
Ú: Mi történt a rendőr állomással?
UK: A nővérem bulit tartott…Én a szüleimmel elutaztam a hétvégére, hogy ne
zavarjuk a tesóm házibuliját. Nem gondoltam, hogy ez lesz.
Ú: Mi történt amikor másnap hazamentetek?
UK: Amikor hazaértünk, a nővérem már az előtérben fogadott: „Kristóf, amit most
mondok, annak nem fogsz örülni” - mondta. Éreztem, hogy baj van. Berohantam a
szobámba és szörnyű látvány fogadott. A rendőr állomásom romokban volt.
Ugyanis az egész társaság ott aludt a buli után, a LEGO a földön volt és
egyszerűen ráfeküdtek. Reggel a nővérem megpróbálta összerakni, de nem
sikerült neki. Nagyon mérges voltam.
Ú: Igen, emlékszem nagyon feldúltan jöttél másnap edzésre és ezt mindenki látta
rajtad, de nem volt világos, hogy mi történt.
UK: Ráadásul az új csocsónak is meghajlították a rúdját és szörnyű kupi volt a buli
után.
Ú: De már elszállt a haragod, ugye?
UK: Persze, hamar megbocsátottam neki, és most már én is házibulit akarok
tartani.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A hideg téli hónapokat követően a tavasz beköszöntével megnőtt az
edzéslátogatottság, ami rendkívül örömteli és segíti a felkészülést, a gyerekek az
elmúlt hetekben lelkesen készülnek a Bozsik Program tavaszi játéknapjaira.
Először április 1-én, vasárnap lép pályára mindkét korosztály, helyszín a már jól
ismert Czakó utca, a Tabáni Spartacus füves pályája. Ellenfeleink ismét a
házigazda Tabán, az Újbuda és a Budatétény csapatai lesznek. Az ellenfelek
állandósága segíti a fejlődés szemrevételezését “idegen” gyerekek ellen.
Általában véve az elmúlt hónapokról elmondható, hogy U11-es csapatunk
fejlődött keménységben, ugyan még ma is egyik fő hiányosságunknak tekinthető,
hogy sokszor nem vagyunk elég kemények és határozottak a párharcok során,
ez az elmúlt időszakban pozitív irányba változott.
Az edzésen többen is példát mutatnak remek hozzáállásukkal és határozott,
ellentmondást nem tűrő játékukkal, így a 2002-eseknél Leskó Simon, a 2001eseknél Somogyi Martin és Werner András említhető. Ha már Andrisnál tartunk, a
mieinket is elérte az eggyel idősebb korosztályban nemrég tomboló
“becenévadási láz”, ugyanis a csapat egyik része elkezdte Kölcze Csanád
szerzeményével, a Medve névvel illetni Andrist. Mellette szélvészgyors
cselgépünket, Tamáska Petit is egyre többször Tépének hívják csapattársai. A
nyáron elterjedt Csui továbbra is használatos a fent említett Kölcze Csanád
megszólításaként. A gyerekek asszociációs képességét dicséri, hogy Sőti Levit
egyre gyakrabban Sütizik, fent említett képességeikre az edzők is kifejezettén
büszkék!
A további becenevek folyamatosan alakulnak ki, melyről
természetesen a Lelátó is beszámol majd.
Az elmúlt hónap legjobb híre, hogy visszatért a csapatba hosszú sérülését
követően a fiatalabb korosztály kiváló kapusa, Bori Ruben. Hálóőrünk
augusztusban törte el a lábát, majd a gipszben történő rollerezés ellenére sajnos
hónapokig tartott, míg újra elkezdhette az edzéseket. A csapat nagy örömmel
fogadta Rubit, aki szerencsére cseppet sem vesztett humorérzékéből és
folyamatos jókedvével dob az edzések hangulatán. Reméljük a továbbiakban
elkerülik a sérülések!
Rubennel ellentétben továbbra is hiányzik Szőlgyémy Robi, aki egy hónapja törte
el a kezét. Neki gyors gyógyulást és mielőbbi visszatérést kíván a Lelátó!
A Lelátó következő számában foglalkozunk majd a Bozsik Program első
játéknapjaival, valamint folytatódik 2 hónapja elkezdődött interjúsorozatunk, amit
a gyerekek nagy örömmel fogadtak - legalábbis az edzéseken hallott
beszélgetések alapján.
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CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Minden csapat legfontosabb tagjai a játékosok, ám róluk eddig talán kevés szó
esett. Induló sorozatunkban U9-es csapatunk játékosait mutatjuk be.
A Lelátó mind a négy márciusi 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.

Nagy Mihály

Berényi Barnabás

2003-ban
Szabó Lőrinc
Misu
Kapus
Palacsinta
Almalé
Foci
Focista
Messi
Barcelona

2003-ban
Áldás
Börni
Csatár
Bolognai
Őszilé
Foci
Focista
Zidane
Barcelona

Nagy-Kolozsvári Dani

Jancsó Lukács

2004-ben
Törökvész
Balotelli
Középpályás
Császármorzsa
Kóla
Jégkorong
Focista
Messi
Real Madrid

2003-ban
Szabó Lőrinc
Luki
Középpályás
Pizza
Tea
Foci
Focista
Messi
Milan

Áprilisi számunkban folytatjuk az interjúsorozatot, illetve beszámolunk a Bozsik
Program első játéknapjairól is.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A megszokott vidám cikkek után ebben a hónapban egy komolyabb hangvételű
írást teszünk közzé. Ismeretes, hogy a magyar labdarúgás ezer sebből vérzik,
melynek okait már számtalanszor boncolgatták. A Lelátónak nem célja ezt
boncolgatni. Inkább megemlítjük az U7-es korosztály legutóbbi tornáján
tapasztalt végtelen elkeserítő eseményt. Március elején Törökbálinton
szerepeltek a fiúk egy teremlabdarúgó kupán. A korai kezdés sem zavarta a
srácokat, akik lelkesen végigjátszották a tornát. A csoportmérkőzések végére
azonban kiderült, hogy az egyik csapatban - melyet egy korábbi NB I-es labdarúgó
irányított - az egyik játékos 2 (!!!) évvel idősebb a társainál. Később még egy
játékosukról kiderült, hogy bizony ő is egy évvel idősebb. Érthetetlenül állunk és
megdöbbenve nézzük, hogy emberek miként képesek hazudni és hazugságra
kényszeríteni gyerekeket. Felmerül a kérdés, hogy miért dolgozhatnak ilyen
edzők az utánpótlásban? Miért partnerek ebben a szülők? Talán minden rossz itt
kezdődik az alapoknál?!

Szabó Botond

Erdős Dávid

Mezszám: 50
Kedvenc étel:
Rizs, tartármártás
Kedvenc ital:
Tej
Kedvenc játékos:
Hakola
Kedvenc sportok:
vizilabda
Ha nagy lesz:
focista lesz
Kedvenc játék:
Lego

Mezszám: 10
Kedvenc étel:
Sóska
Kedvenc ital:
Actimel
Kedvenc játékos:
Schweinsteiger
Kedvenc sportok:
kézilabda
Ha nagy lesz:
focista lesz
Kedvenc játék:
Lego

Erdős Áron
Mezszám: 8
Kedvenc étel:
Mákos tészta
Kedvenc ital:
Kubu
Kedvenc játékos:
Xavi
Kedvenc sportok:
atlétika
Ha nagy lesz:
focista lesz
Kedvenc játék:
játékpisztoly

UFC SHOP
A nagy népszerűségnek örvendő, “saját márkás” termékeink a hét minden
napján megvásárolhatóak Huczik Norbi bácsinál. Kisebbeknek és
nagyobbaknak egyaránt ajánljuk termékeinket, melyeket meg lehet tekinteni
az irodában.

Áraink:
Toll:
Hűtőmágnes:
Nyakpánt:
Karkötő:
Zászló:
Bögre:
Kulacs:
Póló:

250 Ft,300 Ft,500 Ft,500 Ft,900 Ft,900 Ft,1200 Ft,1200 Ft,-

Nyitvatartás:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

17:00 - 17:30 és 19:00 - 19:30
19:00 - 19:30
17:00 - 17:30 és 19:00 - 19:30
18:00 - 18:30
18:00 - 18:30
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Junior csapat
A február végi és március elejei időszakban még kihasználta a csapat, hogy
sátorban edzhet. Hatalmas kispályás derbiket játszottak a gyerekek. A hétfői
edzéseken pedig már a Kölyök csapat néhány tagja is a " nagyokkal" edzhetett.
Március közepétől viszont már az összes 2000-ben született Kölyök játékos
csatlakozott a Junior csapathoz, mert kinőtték korábbi csapatukat. Ezt az alkalmat
felhasználva két-két korábbi és újonnan a Junior csapatba kerülő játékos
mutatkozik be.
Az alábbi kérdéseket tettük fel mind a négy játékosunknak: 1. Mikor születtél? 2.
Melyik iskolába jársz? 3. Mióta vagy UFC játékos? 4. Ki a kedvenc játékosod? 5.
Melyik a kedvenc csapatod? 6. Melyik a kedvenc posztod? 7. Mi a kedvenc ételed?
8, Mi a hobbid?

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

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

Kukri Máté

Antalffy Attila

2000-ben
Törökvész
2 éve
C. Ronaldo
Real Madrid
Csatár
Bolognai
Foci

2000-ben
Törökvész
2 éve
Fernando Torres
Liverpool
Csatár
Pizza
Foci

Zoboki Ábel

Smeló István

2000-ben
Szabó Lőrinc
4 éve
Cavani
Ferencváros
Csatár
Pizza
Tenisz

1999-ben
Újlaki
2 éve
Robben
Bayern München
Középpályás
Rántott hús
Foci

CSAPATAINK

Kölyök csapat
Lassan elérkezik a tavasz és a sátor is eltűnik a kispályákról és az edzések újra
kilencven percesek lesznek. A hosszú hétvégén egy kis pihenőt is kaptak a focisták.
Azok a gyerekek, akik a téli időszakban nem jártak, most visszatértek a Kölyök
csapatba, köztük egyetlen focista lányunk Fliegh Fruzsi is. Visszagondolva az
elmúlt hónapokra és látva a gyerekek mostani teljesítményét, elszántságát
látványos fejlődés tapasztalható, mind a gyerekek technikai és taktikai tudását
illetően. A kiemelt csapatokkal történt edzőmérkőzések megtették hatásukat, mert
rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek a játékosok belőlük.
Az edzők úgy gondolták, továbblépnek a belsős passz gyakorlásán, mert már
érettnek látták a társaságot arra, hogy a teli rüszt (fűzős) rúgást kezdjék el
kiiskolázni. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem foglalkoznak a jövőben többet a
belsős rúgásokkal, mert azt mindig fel kell frissíteni és az újonnan érkező
fiataloknak sem szabad lemaradniuk. A fűzős rúgás elsajátítása lehetővé teszi az
erősebb és pontosabb kapura lövést. Vannak a csapatban olyan gyerekek, akik már
ismerték és gyakorolták ezt a technikai végrehajtást, vagy könnyebben elsajátítják,
így a többi gyereknek megfelelő példával járnak.
Ezek a játékosok a következők: Barabás Dani, Vizi Tomi, Vincze Matyi, Feiner Dani,
Markó Attila, Szmodics Beni, Szalay Áron, Péli Áron, Tóth Gergő
Egyesületünk elindította legújabb kezdeményezését, melynek célja a nem kiemelt
játékosok és a focisulis gyerekek több játéklehetőséghez juttatása. Ehhez szükség
van a gyerekek a II. Kerület UFC-hez történő leigazolására, viszont ez nem jár
semmilyen felesleges felelősségvállalással. Az első mérkőzések a tavasz
folyamán kerülnek megrendezésre a már jól ismert helyszínen, a Kolozsvári Tamás
utcai UFC pályán.

Márciustól folyamatosan 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
A többi korosztályos csapathoz hasonlóan március közepétől a Lurkók is a
szabadban tartják mindhárom edzésüket. A gyerekek már nagyon várták, hogy
birtokba vegyék a nagypályát. Az idő javulásával egyenes arányban növekszik a
csapat létszáma is, bár a tervek szerint néhány 2002-ben született játékos rövid
időn belül csatlakozni fog a Kölyök csapathoz. A Lurkó csapaton belül továbbra is
külön gyakorolnak a kisebbek és a nagyobbak. A továbbiakban mindkét
csoportból két-két játékos mutatkozik be. A kisebbek közül Horvath Olivér és
Molnár Marci, míg a nagyobbak közül Puskás Benedek és Várnai Rupert
mutatkozik be.
Interjúalanyainknak az alábbi kérdéseket tettük fel: 1. Mikor születtél? 2. Melyik
oviba/iskolába jársz? 3. Mi a kedvenc ételed? 4. Mi a kedvenc italod? 5. Melyik a
kedvenc csapatod? 6. Ki a kedvenc játékosod? 7. Melyik a kedvenc posztod?

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

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

Horvath Olivér

Molnár Marci

2005-ben
Virágárok ovi
Mákos guba
Barackos Ice tea
Barcelona
Messi
Kapus

2005-ben
Virágárok ovi
Túrós csusza
Ice tea
Real Madrid
Di Maria
Csatár

Puskás Benedek

Várnai Rupert

2003-ban
Fillér iskola
Pizza
Kakaó
Real Madrid
C. Ronaldo
Csatár

2003-ban
Törökvész iskola
Pizza
Kóla
Barcelona
Messi
Hátvéd

II. KERÜLET
94
UFC

