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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Okt ó ber h ó n ap képe a Kel et i
pályaudvaron készült egy hideg őszi
estén, amikor az U14-es csapatunk
tartott haza egy nem túl sikeres, ám
annál jobb hangulatú rákoshegyi
túráról. A Grund sporttelepét
legegyszerűbben és leggyorsabban
vonattal lehet megközelíteni, hazafelé
pedig igazi ritkaságba ütköztünk: az
Aranycsapat mozdonnyal
találkoztunk. Alkalmi képünk négy
szereplője - Gyurma, Csacsa, Andris és
Ádi - örömmel állt az elődök elé egy
fénykép erejéig.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
„Hogy melyik a csapat igazi arca? Az egymásért küzdő, ötletesen játszó, gólokat
szerző vagy az akaratgyenge, szétszórt, gólokat kapó? Reméljük októberben
pozitív válaszokat kapunk majd ezekre a kérdésekre!”
Ez a pár sor a szeptember havi Lelátó magazinban zárta 95/96 os csapatunk
akkori cikkét! Nos, októberben megérkeztek azok a bizonyos pozitív válaszok. Ifi
csapatunk ugyanis szeptember 30. és október 20. között hibátlan bajnoki mutatót
produkált és mind a négy bajnoki meccsét megnyerte ezen időszakban! Először a
Testvériség csapata ellen játszottunk, mely mérkőzésen egy remek szabadrúgás
variáció után már az ötödik percben üres kapus gólt szereztünk. Sajnos a gyors
gól néhány emberben azt az érzést keltette, hogy megnyertük a meccset. Ám két
ordító egyéni hiba után a félidőre hátrányban vonultunk. A szünetben való
beszélgetés ráébresztette a srácokat arra, hogy nem jó az az út, ahol járnak és a
második játékrészre oroszlánként mentek ki a pályára. Padányi és Magyar Vazul
két találatával megfordítottuk a meccset, és noha játékban nem villogtunk, de
akaraterőből jelesre vizsgáztak a srácok. Ezek után érkezett el az UTE elleni
találkozó. A lila - fehérek hasonló korú játékosai ellen finoman szólva sem mi
voltunk az esélyesek. A mérkőzés aztán nagyon kellemes meglepetést tartogatott
minden UFC szimpatizánsnak. Végig fegyelmezett és zárt védekezésünk adott
alapot a jó eredményhez. Nagyon örömteli volt, hogy minden pályára lépő játékos
élesen és bátran játszott. Az első félidőben ugyan főleg védekeztünk, ám Kovács
Geri kapufája után Kárpáti révén megszereztük a vezetést, majd Csikesz Ádám
egy kontra végén megduplázta előnyünket. A második játékrész elején
játékosaink megtáltosodtak és szebbnél szebb akciókat vezetve magabiztosan
nyerték meg a meccset. 4-1-es sikerünk a bravúr kategórián is túltesz. Kárpáti
Peti mesterhármast szerezve lett a mezőny legjobb játékosa, ám ezúttal minden
pályára lépő játékost maximális dicséret illet, mivel végig fegyelmezetten,
keményen, bátran játszva nyertek egy nagyon jó játékerőt képviselő csapat ellen.
Szerencsére a lendület tovább tartott a következő fordulóra is, a Csillaghegy ellen
ugyan hátrányba kerültünk az elején, de a szünet előtt szerzett Erdélyi
fejesgólnak köszönhetően döntetlen állással vonultak az öltözőbe a felek. A
második játékrészben a sérüléséből visszatérő Farkas Levi, valamint a duplázó
Büki Beni góljainak köszönhetően (ismét) magabiztos 4-1-es sikert arattunk!
Október 20-án - Gergő bá születésnapján - csapatunk gólesővel lepte meg
vezetőedzőjét, mivel 16 gólt rámolt be a Vízművek csapatának, úgy, hogy nem
kapott egyet sem! Ihab Adnan (3), Büki (3), Kárpáti (2), Magyar Vazul (2), Kalós
(2), Erdélyi, Farkas, Kovács Gergely és Stollmayer voltak gólszerzőink. Így noha
több meccset játszottunk, mint sok üldözőnk, csapatunk dobogós pozícióban
várhatja az ősz hátralévő részét. Ugyan ez a szakasz nehezebbnek tűnik, mint az
előző, mégis ilyen hozzáállással, fegyelemmel és sok szerencsével egy igen szép
őszt kerekíthet magának ifi csapatunk! Mindenképpen megemlítendő még az az
örömteli tény, hogy csapatunk három játékosa - Kovács Márton, Padányi
Bendegúz és Magyar Vazul - debütált felnőtt csapatunkban. Nem is akárhogyan:
győzelemhez segítették Budakeszin a sérülésektől tizedelt felnőtt gárdánkat!
Gratulálunk nekik, csak úgy, mint az ifi csapatnak októberi produkciójáért!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Ifi “B” csapatunk környékéről jó hírek érkeznek, hiszen a srácok egyre lelkesebbek
és egyre többet bírnak fizikailag is. Az edzéseken az elmúlt hónapban egyszer
sem voltak tizennyolcnál kevesebben. A jelenlegi létszám próbajátékosokkal
együtt 24 fő. A keddeket nem nagyon szeretik a srácok, mert közel negyven
percen keresztül csak futás szerepel a programban. A lendületes futásokat fartlek
futások követték és többen is csak az idő múlását várták. De mindannyian
végigcsinálták és ennek meg is van az eredménye.
A továbbiakban a gyorsaság és koordináció fejlesztés teszi ki a labda nélküli blokk
jelentős részét, ugyanakkor a labdás feladatok közül a támadásbefejezések és a
játékhelyzetek gyorsabb megoldása került előtérbe.
A csapatot dicséri továbbá, hogy az edzéseken egységesen jelennek meg és kellő
komolysággal állnak a megmérettetések elé.
Nehéz mérkőzéseket játszott a csapat az elmúlt hetekben és sikerült is pontot
menteni az egyik legnehezebb játéknapon. Megnyugtató arra gondolni, hogy a
korábbi mérkőzésekhez képest, az edző mellett 6-7 bevethető cserejátékos ül
egyszerre a kispadon.
„A cél egyelőre nem a bajnokság megnyerése, hanem egy biztos keret kialakítása
és jó csapategység építése. Ha ez megvan, utána már gondolkodhatunk a
tabellán.” - mondta a csapat edzője, Kajli Gábor.
Három “új” játékos is érkezett a csapathoz: Paulovits Dénes, Frész Lőrinc és
Márkus Tamás. Előbbi két játékosnak nem újdonság a csapat, hiszen korábban
már látogatták az edzéseket. Sok sikert kívánunk nekik!

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Október első hétvégéjén U14-es csapatunk Csepelre látogatott. A meccs több
kellemes meglepetést tartogatott: először is remek játékkal rukkoltak ki a fiúk,
aminek az eredménye az lett, hogy az első félidő gólnélküli döntetlennel zárult és
meglepetésre mi birtokoltuk többet a labdát is. A borzasztó állapotú gyep sem zavart
meg minket, több kiemelkedő egyéni teljesítményt - Jean Peti, Traubi, Soma - is
láthattunk a mieink részéről. A második félidő már egyértelműen a mi fölényünket
hozta, egymás után vezettük a támadásokat, mindkét szélünk nagyon aktív volt.
Sajnos a legnagyobb helyzeteink is kimaradtak és ahogy az lenni szokott, egy gyors
kontrával percekkel a vége előtt vezetést szerzett a Csepel. Az utolsó pillanatban
elszenvedett vereségek a legfájdalmasabbak, mégsem volt ok a szomorkodásra a
jó játékunknak köszönhetően (1-0).
Egy héttel később a listavezető Gloriett csapata látogatott a Kolozsvári Tamás
utcába. A vendégcsapat végig hatalmas fölényben játszott, a mieink szervezetten
védekezve próbáltak ellenállni a nagy játékerőt képviselő ellenfélnek. A vendégek
mindkét félidő közepén kétszer voltak eredményesek, míg a mieink a második félidő
végén két kontrából szereztek gólt: előbb Tarkövi Ádám ellen szabálytalankodtak a
16-oson belül, a büntetőt Porst Beni értékesítette, majd néhány perccel később a
ziccerben kilépő Kákosy “Papa” elől mentett kézzel a kapus - mivel a 16-oson kívül
tette, kiállította a játékvezető. A legurított szabadrúgást Porst Beni a hosszú felső
sarokba rúgta, így a vége 4-2 “oda”. Megérdemelt vendéggyőzelem mellett néhány
ígéretes kontrát vezettünk, amiből két gólt is szereztünk, emellett végig példaértékű
hozzáállásunk is dicsérhető.
A hosszú hétvége előtti pénteken Rákoshegyre utaztunk, hogy a Bányaparkban a
Grund csapatával mérkőzzünk meg. Sajnos az első félidőben a fizikailag hatalmas
fölényben lévő hazaiak elgázoltak minket, kilencgólos hátrányba kerültünk a
szünetig. A második félidőben a lehetőségekhez mérten feljavultunk, az ellenfél
fizikai fölényéhez alkalmazkodva felgyorsítottuk játékunkat és zártabbá tettük
védekezésünket. Negyedóra alatt három gólt szereztünk: Gyurma kétszer, Bernát
pedig egyszer volt eredményes. Ez a hazaiakat is észhez térítette, akik a hátralévő
időben két gólt szereztek, így a vége 11-3. A második félidőben mutatott játékunk és
hozzáállásunk az öröm volt az ürömben.
Október utolsó hétvégéjén a Kelen csapatát fogadtuk. Az első félidőben jó játékkal
hamar kétgólos előnyre tettünk szert: előbb egy szabadrúgást követően Soma
rúgott gólt, majd MuraBeni sokadik remek elfutását követően Gyurma talált a
kelenvölgyi kapuba. Ezt követően további helyzeteket dolgoztunk és hagytunk ki,
így a félidőre nem dőlt el a mérkőzés. A helyzetek kihagyásának meg is lett a böjtje, a
vendégek három perccel a fordulás után egy kifogásolható büntetővel szépítettek és
ez felpörgette őket, míg a zöld-fehérek játéka idegessé és kapkodóvá vált. A
kelenvölgyiek a második félidőben fölénk nőttek és megérdemelten fordították meg
azt a mérkőzést, amit az első félidőben megnyerhettünk volna (2-4).
Csapatunkat sajnos októberben sem kerülték el a sérülések, betegségek. Tóbiás
“Traubi” Marci hetek óta vírusos betegséggel küzd, Bacsek Bernáthoz hasonlóan.
MuraBeni edzésen szenvedett kisebb húzódást, ő csak a Grund elleni meccset
hagyta ki. Természetesen a rossz hírek mellett jó hírek is vannak: először lépett
pályára zöld-fehérben Cservenkai Donát és Padányi Domi is, előbbi a Kelen, utóbbi
a Grund ellen debütált az UFC-ben.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Az október is nagyon mozgalmasan telt a csapat életében.
Az egyre inkább hűvössé váló idő ellenére továbbra is dicséretes az
edzéslátogatottság mind a 2001-es, mind a 2002-es korosztály esetén. Három új
játékossal bővült a létszám, és ahogy a 2001-esek Botit, a 2002-esek Yosit és
Nijjadot is nagyon hamar befogadták. Sajnos egy balesetről is be kell számolni,
Borsos-Szabó Bendi elesett biciklivel és eltört a kulcscsontja, így vele
valószínűleg csak januárban találkozhatnak a többiek, akik nagy szeretettel várják
vissza.
A 2001-es csapat továbbra is sorra játssza a meccseket, az edzőpáros nagy
örömére látványos támadójátékkal rukkol ki, sok gólt szerez. Jó látni, hogy a
srácok bátran vállalkoznak cselekre és ezek általában össze is jönnek, illetve
sokszor már összjátékban is szép és tudatos dolgokat produkálnak.
A 2002-es korosztály túl van a második Bozsik-tornán, ahol ezúttal a fehér sor volt
az, amely a tőle várható jó játékot produkálta, a zöldek egy kicsit tompábbak
voltak, remélhetőleg az utolsó tornán már mindenki a tőle telhető legjobb játékot
fogja nyújtani!
Jó látni, hogy mind a két korosztály szépen fejlődik az időszak hangsúlyos
technikai elemeiben (ívelések belső csűddel, illetve levegőből történő átvételek),
remélhetőleg a hidegebb hónapokban is ilyen intenzitással fognak edzésre járni,
és akkor a további fejlődés sem fog elmaradni!

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Vénasszonyok nyara. Az októberi edzésnapok nagy részének időjárását ezzel a
kifejezéssel nagyszerűen jellemezhetjük. A napsütéses időszak visszatérte
azonban nem csaphatja be a gyerekeket és az edzőket, ezért a foglalkozásokon
már minden gyermek számára kötelező a melegítő viselete. Nagyon fontos, hogy
az edzésekbe belefeledkező gyerekek ne fázzanak meg, mert a pályán még úgy
érezhetik, hogy nem fáznak, közben észrevétlenül megbetegednek és heteket
hiányozhatnak az iskolából és az edzésekről.
A képzésben a szélességi átadások gyakorlását felváltotta a falpasszok, vagy
más néven a kényszerítő átadások gyakorlása. Nagyon fontos része a labdarúgó
játéknak ez a technikai-taktikai elem, mert lehetőséget ad a játék felgyorsítására,
a ritmusváltásra, a felállt védelem elleni játékra és a védők váratlan helyzet elé
állítására. A gyerekek kondicionális képességei közül ebben a hónapban a
robbanékonyság került terítékre, novemberben pedig a gyorsaság fejlesztése
fog következni. Természetesen továbbra is igyekeznek az edzők játékos
formába önteni a gyakorlásokat, hogy a gyerekek számára még jobban
élvezhetőbbek legyenek.
Október hónapban a barátságos mérkőzéseken a Junior és Kölyök csapat
vegyes válogatottja ellen játszhatott a korosztály, illetve a nagynevű Ferencváros
is ellátogatott a Kolozsvári Tamás utcába, hogy egy jó hangulatú mérkőzést
vívjon a gyerekekkel. A második Nupi torna is lezajlott, ahol a korábban már
megismert ellenfelekkel küzdöttek meg a korosztály csapatai. Hamarosan
Egerbe látogat teremtornára a 2003-as és a 2004-es korosztály is, valamint
kezdetét veszi a tavaly nagy népszerűségnek örvendő UFC Cup.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Egy kellemes időjárást hozó október hónapban mi másról is szólhatott volna az
UFC legfiatalabb versenyzőinek élete, mint a fociról. Az edzéseken kívül az
óvodában és az iskolában, de még a hétvégi családi programokon is csak a labdát
rúgják a srácok. Irigylésre méltó, ahogy önfeledten, a játékba teljesen
belefeledkezve kergetik a bőrt. Nem volt ez másként az őszi második Bozsik
tornán sem. A 2006-os alakulat ismét négy meccset vívott, ahol a mesterek két
hármas sorra bontva küldték őket a pályára. Finoman szólva is szerény képességű
ellenfelekkel játszani nem túl nagy kihívás és a fejlődést sem segíti elő. Éppen
ezért a téli időszakban több teremtornán is kipróbálhatják majd magukat a fiúk,
hogy nagyobb erőkifejtésre is kényszerüljenek a meccseken. A 2005-ös alakulat
két csapatban, csapatonként 2-2 sorral állt fel a meccseken. Szokás szerint
nehezen indult be a gépezet, de utána is csak döcögött, melyet Szeltner Norbert
edző így kommentált: „ Ma egy kicsit ijedtebben játszottunk, amit nem értettem, de
ez ebben a korban még belefér. A lényeg, hogy mindenki mosolygott a torna
közben és után is!”.
Tavaly nagy népszerűségnek örvendett a gyerekek körében az
edzéslátogatottsági verseny. Mindig számolták, hogy ki hány edzésről hiányzott és
ki nyerheti meg a legtöbb edzésen résztvevő játékosnak járó díjat. Ezért egy kis
helyzetjelentésképpen leírjuk, hogy kik azok, akik idén még egyetlen edzésről sem
hiányoztak: Dajka Bence, Erdős Áron, Erdős Dávid, Fábián András, Keresztfalvi
Csanád (október 24-i állás szerint).
Az UFC saját rendezésű teremtornáján, idén télen már a 2005-ös korosztály is
szerepet kap. Az alábbi három időpontban két-két csapattal képviselik klubjukat a
gyerekek: november 18., január 20. és február 3.

CSAPATAINK

Junior csapat
A hűvösebb idő sem szegte kedvét a Junior csapatba járó gyerekeknek, hiszen
hétről hétre 28-30 gyerek jár edzésre. Vannak ismerős arcok, visszatérők, mint
Haga László, Tóth Krisztián vagy Róbert Bálint és vannak új arcok is, mint
Taraczky Dániel, Lakatos Józsi és a Szabó testvérek, András és Vince.
Októberben a főszerepet a labdatartó játékok mellett a párharc gyakorlatok
kapták. Újdonságként előkerültek a koordinációs feladatok között a ritmusérzéket
fejlesztő gyakorlatok is. Az újonnan gyakorolt feladatokat többször is volt alkalmuk
alkalmazni a srácoknak, hiszen több edzőmeccs is szerepelt a havi programban,
így összemérték erejüket a 2001-es, a 2002-es és a 2003-as kiemelt csapatokkal
is. El lehet mondani, hogy mindegyik meccsen jól helytálltak a srácok és Dani
bácsi örömmel látta viszont az edzéseken gyakorolt technikai elemeket.
Októberben egy edzésről sem hiányzott Barna Bence, Lakatos Józsi, Steinbach
Feri és Zoboki Ábel sem, így ők nyerték a havi edzéslátogatási versenyt. A
pontversenyt Zoboki Ábel vezeti.

Képünk a 2001-esek elleni gólzáporos meccsen készült. A kiemelt csapatokkal
természetesen a továbbiakban is fog edzőmeccseket játszani a csapat.
A téli időszakban a heti három edzésből kettő a novemberben közepén felálló
sátorban lesz, ezek az edzések 60 percesek lesznek. Egy edzés lesz szabadtéren,
az a szokásoknak megfelelően 90 perc hosszúságú lesz.

CSAPATAINK

Kölyök csapat
Beköszöntött az ősz, de szerencsére kedves volt hozzánk, s megadta nekünk az
igazi foci időt. Amely megengedte a lengébb öltözetet. Bár tudjuk előbb-utóbb
megjön a hideg is, ezért legyen minden Kölyöknél meleg ruha, amiből inkább több
mint kevesebb a táskában. A szép idő, új játékosokat is hozott magával, akiknek
nagyon örülünk és köszöntjük őket a csapatban! Az edzésen a létszám ismét
magas volt, amit nagy elégedettséggel fogadott Gábor bácsi és Márk bácsi. És
hisznek benne hogy a hideg sem szegi kedvét senkinek. Nagyszerű hogy az edzés
fegyelemmel, kitűnő munkával és jó hangulatban zajlik, külön dicséretet
érdemelnek a srácok. Ennek az elegye izgalmas mérkőzéseket, „derbiket” kreál az
edzések végén. Amik nagyon jó pörgésűek, intezitásúak és látványosak. Jelezve
ezzel, hogy haladhat a csapat a nehezebb feladatok fele, túllépve az elmúlt
gyakorlatokon. Érdemes az edzések nagy százalékán részt venni és jól dolgozni,
mert érhet mindenkit meglepetés. Lesz olyan edzőmeccs ahol ezek a szempontok
alapján kerülnek be játékosok , lesz olyan is ami jóval nyitottabb. Hiszen nincs is
jobb egy kis játéknál. Nagy meglepetés, hogy nem csak a foci űzésében
nagyszerűek a gyerekek, de milyen informáltak a labdarúgás világában. Amihez
nyílván köze van a focis kártyáknak is, de a meccsek végeredményeit is lexikálisan
tudják. Egy ilyen fiatal gyereknél ez nagy szó, mivel időben le kell feküdni aludni és
vannak meccsek amik este 9-10 fele kezdenek. Ilyen volt az őszi Barcelona-Real
Madrid mérkőzés is. Ez külön izgalmas, mivel ez a két csapat viszi most a prímet a
srácoknál. Vagy a Bajnokok Ligája egy izgalmas mérkőzése, amire az edző bácsik
feladták a rejtvényt a végeredmény megmondására. Nem csak a végeredményt
kapták meg, de a gólszerzők neveit is. A hónap nem telhetett el az UFC Családi
Bulija nélkül. Ebben az évben először rendezte meg az egyesület, amin a Kölyök
csapat is részt vett. Nagyon jól érezték magukat. Érdekes feladatokon vehettek
részt, majd aki teljesítette a küldetéseket, tombola húzáson is részt vehetett. A
megszomjazott, megéhezett focisták forró teából és megannyi szendvicsből
telíthették pocakjukat.

Az egyesület vezetése ismét 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 megerősítenek.
Kérjük, vegyék igénybe a sporttelep parkolóját!

Október 24-én, szerdán megtartotta első edzését legkisebb csapatunk, az U6-os
korosztály. A 2007-es születésű gyerekekből álló csapat első edzésén négyen
vettek részt, természetesen az U8-as csapattal összevonva. Az első hónapokban
az edzések ezzel a korosztállyal együtt lesznek, annyi különbséggel, hogy a
legkisebbeknek csak hetente kétszer, hétfőn és szerdán lesz 60 perces
foglalkozásuk. Az edzéseket Pálfy Áron tartja.

CSAPATAINK

Lurkó csapat
A bűvös 50-es.
Rekordlétszám a Lurkóknál.
Minden várakozást felülmúlt a II. Kerület UFC Lurkó csapatának népszerűsége. A
tavalyi év őszén alakult csapat a nagycsoportos ovisoknak, illetve az első és
második osztályba járó iskolásoknak nyújt edzéslehetőséget. Alig több, mint egy
év alatt, 2012 októberére a Lurkók létszáma elérte az ötvenet. Ezzel valószínűleg
Budapest, de az is lehet, hogy az egész ország legnépszerűbb csapatává vált.
Honnan ez a hatalmas népszerűség? A megoldás valószínűleg ott rejlik, hogy
ebben a csapatban a játékosság dominál az edzéseken. Nagyon ritkák a száraz
gyakorlások, amelyeket a gyerekek unottan végeznek. A bemelegítéstől a
technikai elemek gyakorlásán át a kapura lövésekig az edzők igyekeznek mindent
játékok formájában végeztetni a gyerekekkel. A cél egyértelműen a gyerekek
mozgásigényének kielégítése, illetve labdás ügyességük fejlesztése játékos
feladatokkal és gyakorlatokkal. Nagyon fontos, hogy minden gyerek szeresen
edzésre járni, és az életük mindennapi részévé váljon a mozgás, a sportolás. A
foglalkozások végén pedig kellemesen elfáradva és mosolyogva menjenek haza.
Ha ezt sikerül elérni máris sikerült egy lépést tenni a gyerekek egészségéért és
labdarúgás tömegsport bázisának kialakításáért. Akit pedig a képességei,
edzésmunkája vagy hozzáállása feljogosít arra, hogy magasabb szinten focizzon,
továbbléphet az egyesület kiemelt korosztályos csapataiba!
Innen is van azonban továbblépési lehetőség. El kell érni, hogy ne csak a tavaszi
és őszi hónapokban járjanak ilyen elhivatottsággal a gyerekek az edzésekre,
hanem télen is amikor előfordul, hogy megcsappan az edzéslátogatottsági kedv.
A Kolozsvári Tamás utcában a november 17-18-i hétvégén állítják fel a két kispályát
fedő sátrat, így az egyesület téli időszámítása november 19-étől kezdődik. Innentől
kezdve a kisebb korosztályoknál az edzések a sátorban kerülnek megtartásra,
ahol a korábbi évekhez hasonlóan 10-15 fok közötti hőmérsékletre kell számítani,
így továbbra sem árt melegítő alsót és felsőt, illetve a sátorba érkezés és az onnan
való távozás miatt sapkát hozni. A benti hőmérséklet miatt továbbra sem célszerű
odabent öltözködni. A sátorba a korábbi éveknek megfelelően tilos ennivalót hozni
és továbbra is csak a játékosok léphetnek be. A sátrat előreláthatólag március
végén bontják majd le, így áprilistól lép életbe a korábbi menetrend.
Minden edzése a sátorban lesz az U6-os, U8-as, a Lurkó és a Kölyök csapatnak.
Hetente kétszer lesz sátras edzése az U10-es és a Junior csapatnak. A nagyobb
korosztályok, így az U12, az U14, az U16, az U18 és a felnőtt csapat továbbra is a
szabadban edz.

HÍREK

BLSZ III.
Egyetlen véres horrorfilmben sem hullott még el annyi ember, mint felnőtt
csapatunkban az eddig eltelt 8 forduló alatt. Példátlan sérüléshullámunk az első
fordulóban Millner Márk bokájával kezdődött, aki azóta sem tudott egy percet sem
játszani bajnoki meccsen. Majd László Márk (részleges térdszalag szakadás)
Nagy Dániel (részleges combizom szakadás) Kaslasi Ron (bokatörés) Konecsni
Bence (bokaszalag szakadás) Bene Ferenc (achilles - ín gyulladás) Papp Endre
(izomhúzódás) következtek a sorban. Sajnos a sérüléseket böngészve azt is
láthatjuk, hogy 5-6-8 hetes sérülésekről van szó, melyek rányomják bélyegüket
egész őszi szereplésünkre! Reméljük ez a sérüléshullám megáll és egyszer a
legerősebbnek tartott 11 játékossal fogunk tudni pályára lépni!

ESMTK - II. Kerület UFC 2:1 (1:1)
Zodony utca, 50 néző. Vezette: Balog A. (Lukács, Válóczi)
Prewozniak 3 - Dallos 4, Kovács 5, Koltai 5, Bede-Fazekas 5 - Emődi 5,
Sárosi 6 - Tóth 4, Bajcsy 4, Királyvölgyi 5 - Kosik 4
Gólszerző: Kosik
A mérkőzésen csere nélkül voltunk kénytelenek végig játszani a meccset. Gyors
vezető találatunk után fegyelmezetten játszottunk, ám a félidő vége előtt
szabadrúgásból egalizált a hazai csapat. Sajnos a második játékrészben egy
óriási potyagólnak köszönhetően a hazaiak otthon tartották a 3 pontot. A
mérkőzést végigkísérő primitív szurkolás (ordibálás), a gyenge pályaminőség és
minimális létszámunk miatt, hamar szeretnénk elfelejteni ezt a meccset!

II. Kerület UFC - Bp. Polgári SC 1:2 (1:1)
Kolozsvári Tamás utca, 30 néző. Vezette: Siskó Á. (Kása, Golecz)
Prewozniak 4 - Dallos 4, Kovács 5, Konecsni 6, Bede-Fazekas 5 - Koltai 4
(Bene 5), Sárosi 6 - Magyar V. 6 (Bajcsy 0), Millner 5, Emődi 4 - Kosik 3
Gólszerző: Kovács
Hazai pályán szerettünk volna véget vetni rossz szériánknak. A meccs 10.
percében Kovács fejesgóljával vezetést szereztünk. Sajnos hamar egyenlítettek
a vendégek. Dallos bizonytalankodását kihasználva lőtt gólt a vendég csatár. A
második játékrészben, egyértelmű mezőnyfölényben játszottunk, a vendégek
viszont nagyon szervezetten védekeztek! Illetve amikor már más lehetőség nem
maradt, akkor a brutalitás határát súroló faultokkal fékezték meg játékosainkat.
Mivel a játékvezető csak „beszélgetett” a vendégjátékosokkal ilyen esetekben a
mészárlás a meccs végéig nem is maradt abba! Sajnos a csattanós válasz az lett
volna, ha egy gólt szerezve megnyerjük a meccset, ám a félidő kevés lehetősége
közül nem tudtunk betalálni. Kosik újabb ziccert hibázott, majd egy szabadrúgás
után szerzett találatunkat annulálta les címén a partjelző.

HÍREK

BLSZ III.
A vége előtt pár perccel aztán ismét jött a hidegzuhany! A vendégek egy
oldalszabadrúgást követően 3 méterről megszerezték a vezetést! Les volt? Ki
tudja… A meccs viszont lepörgött és ismét vereséggel zárult!

Budakeszi SC - II. Kerület UFC 1:3 (1:2)
Budakeszi, 30 néző. Vezette: Kénoszt Zs. (Vértes, Kovács)
Kovács M. 6 - Dallos 4 (Magyar V. 5 helyette Bajcsy 0), Kovács 6, Koltai 6,
Bede-Fazekas 6 - Padányi 7, Sárosi 7 - Királyvölgyi 7, Millner 6, Emődi 6 Kosik 6
Gólszerzők: Királyvölgyi, Emődi, Kosik
Budakeszire utaztunk soros bajnoki meccsünkre, ahol egy a tabellán
masszívnak tűnő csapat fogadott minket. 13 fős csapatunkban ezúttal öt ifi korú
játékos volt, így nem nehéz kiszámolni, hogy „csak” felnőttekből nem tudtunk
volna kiállítani egy kezdő csapatot. Szerencsére a meccs elejétől fogva támadó
felfogásban kezdtünk és Bede Fazekas valamint Királyvölgyi hamar vezetéshez
is juttathattak volna minket! Aztán szűk negyed óra után Királyvölgyi fejelt a
kapuba Sárosi remek szabadrúgása után. Intő jel volt ez mivel előző két
meccsünkön is gyorsan vezettük, mégsem tudtunk egy pontot sem összeszedni.
Mezőnyfölényünk ezúttal egyértelmű volt, de sajnos egy kósza támadás után a
pálya megtréfálta a bizonytalan Dallost és a hazaiak egalizáltak! Szerencsére
gyorsan visszaszereztük a vezetést, amikor Királyvölgyi beadását a hosszún
érkező Emődi közelről a kapuba passzolta. A második játékrészben is maradt a
mezőnyfölény megfejelve egy kiharcolt Kosik góllal! Nagyon örömteli, hogy
hosszú idő után ismét győztesen hagytuk el a pályát! Bízzunk benne, hogy a
bajnokság őszi véghajrájában még sokszor lesz okunk hasonló örömre!
A csapat 8 játéknap után 3 győzelemmel és 5 vereséggel, 13-16-os
gólkülönbséggel a 10. helyen áll a bajnokságban. A házi góllövőlistát a 4 gólos
Kosik Gergely vezeti, őt a 3 gólos Királyvölgyi Krisztián és a 2 gólt szerző Millner
Zoárd követi. Egy gólt szerzett eddig Emődi Bence, Konecsni Bence, Kovács
Márton és Papp Endre.
A következő mérkőzések:
II. Kerület UFC - Erzsébet SK október 28. vasárnap 11:00
Budai XI - II. Kerület UFC november 4. vasárnap 17:00 (Pasaréti út, Vasas pálya)
II. Kerület UFC - Bp. Erdért SE november 10. szombat 17:00
Hidegkút SC - II. Kerület UFC november 18. Vasárnap 11:00 (Szabadság út)

HÍREK

Példaképek
Diego Forlán









1979-ben született Uruguay fővárosában, Montevideoban
családjában több profi labdarúgó is akad, kiskorában mégis teniszező
akart lenni, egészen 10 éves koráig, amikor nővére súlyos
autóbalesetet szenvedett, ekkor eldöntötte, hogy ő is labdarúgó lesz
először 16 évesen járt Európában próbajátékon, a Bölöni László vezette
francia Nancy csapatánál, de a próbajáték végül sikertelennek bizonyult
1998-tól az argentín Independiente profi labdarúgója
2002-ben kerül végül Európába, a Manchester Unitedhez, ahol két évet
tölt el (98 meccsen 17 gólt rúg)
2004-ben kerül a spanyol Villareal csapatába és itt lesz igazán elismert
labdarúgó, három év alatt 128 meccsen 59 gólt rúg és Intertotó-kupát nyer
2007-ben igazol az Atlético Madridhoz, nem titkoltan azzal a céllal, hogy
az “Atleti” újra trófeákat nyerjen














erre 2010-ig kell várni a piros-kékek
szurkolóinak, ekkora Európa Ligát nyer a
csapat, a Gera Zoltánnal a soraiban
felálló Fulham elleni döntőt Forlán két
góljával 2-1-re nyeri a madridi csapat
az UEFA megválasztja a döntő legjobb
játékosának az uruguayi támadót
néhány héttel később megverik az
aktuális BL-győztest, az Intert 2-0-ra az
európai Szuperkupa-döntőben
négy évet tölt el a madridiaknál, 197
meccsen 96 gólt szerez, 2011-ben igazol
az Internazionale-ba
Milánóban nem megy neki a játék, idén
nyáron a brazil Internacional csapatába
igazol, ahol eddig 14 meccsen 5 gólt
szerzett

az uruguayi válogatottban 2002-ben mutatkozott be, szerepelt a japánkoreai VB-n is, egyszer lépett pályára, Szenegál ellen és gólt is szerzett
a 2004-es Copa Americán a nemzeti csapat a harmadik helyen végzett,
Forlán megint csak egy gólt szerzett, az Ecuador elleni csoportmeccsen
a 2007-es Copa Americán ugyan csak a negyedik lett Uruguay, Diego itt
már háromszor talált be az ellenfelek kapujába
a válogatottbeli legnagyobb sikerét a 2010-es, dél-afrikai VB-n érte el,
amikor összesen 5 gólt szerezve vezette csapatát a negyedik helyig, őt
pedig megválasztották a torna legjobb játékosának

