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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Folytatva a múlt hónapban
megkezdett hagyományt, hónap képe
rovatunk ezúttal távolabbi vizekre
evezett, hiszen Viharos Balázs
édesapja a dél-koreai Busan
városában készített UFC-s képet.
Túlzás nélkül kijelenhető, hogy
címerünk valószínűleg először járt
Dél-Koreában, de aki véletlenül meg
tudja cáfolni ezt, küldje be
bizonyítékát - lehetőleg kép formában
- a Lelátónak!

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Ificsapatunk szeptemberi produkciója leginkább egy hullámvasút mozgásához
hasonlított. A remek produkciók mellett gyászos találkozók is szerepeltek a
palettán. Az MLTC csapata ellen vívott meccs sokat használt a srácok
fejlődésének még akkor is, ha a nagy küzdelem végén 2-1-es vereséget
szenvedtünk. Itt megmutattuk, hogy tudunk küzdeni, focizni és nem ijedünk meg
az idősebb játékosoktól sem. A vendéglátónk egy nagyon harcos, szervezett,
tudatos csapat, akik ellen ilyen arányban ki lehet kapni. Ezek után hazai pályán az
Újpesti Haladás ellen játszottunk hétközi meccset. Talán a meleg, talán az iskola
nyomta rá a bélyegét a meccsre, mindenesetre a játékunk nagyon elkeserítő volt.
A 2-2-es végeredmény önmagában jó, mivel ellenfelünk hasonló játékerőt
képvisel, mint mi, ám a mutatott játék az elfogadhatatlan kategóriába tartozott.
Góljainkat Magyar Vazul és Kárpáti Peti szerezték. Ezek után a Nagytétény
csapata ellen a lehető legkönnyebben szereztünk három pontot, az ellenfél nem
jött el a mérkőzésre (végeredmény: 5-0). következett az Ikarus elleni idegenbeli
meccs, melyre sokáig fogunk még emlékezni: 80 percnyi jó játékot és hozzáállást
romboltunk le 10 perc alatt! A 79. percben - addig inkább mi álltunk közelebb a
győztes találat megszerzéséhez - 1-1- es állásnál egy hatalmas egyéni hiba után
összeomlott csapatunk. A hátra lévő 10 perc egy rémálomnál is rosszabb volt!
Futószalagon kaptuk a gólokat, így alakult ki a máig hihetetlen 5-1-es
végeredmény. 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!

Figyelmes olvasóink több játékosunkat is felfedezhetik ezen a diákolimpián készült képen
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1997/1998-ban születettek
A szeptemberi felkészülés során a létszám is növekedett az U-16-os
korosztálynál. Folyamatosan érkeznek a ‘97-es és ‘98-as születésű gyerekek
próbajátékra. Több új érkezőről tudunk beszámolni ebben a hónapban is.
Új igazolások: Károly Dávid, Légrádi Ádám, Kurdi Benedek, Bálint Máté, Hercik
Róbert
Rajtuk kívül még egy-két próbajátékos vesz részt az edzéseken, de az ő sorsukról
bővebben később.
Az edzéseken átlagosan 16 fő vesz részt, ami remélhetőleg a bajnoki mérkőzések
létszámára is igaz lesz az újonnan érkezők leigazolása után.
A csapat egységesen néz ki az edzéseken, hiszen lassan minden játékos UFC
edzőpólóban jelenik meg. A késések is ritkábbak a fiúk részéről, köszönhető ez
Gábor bácsi szigorának és a büntetőköröknek.
Az edzések felépítése az első 6 hétben a következő:
Kedd:

erőnléti edzés - fartlek futások. tartós futások, relaxációs
gyakorlatok

Csütörtök:

technikai jellegű feladatok (átadás-átvételek)

Péntek:

taktikai gyakorlatok - támadásbefejezések, védő és támadó
felállások, rögzitett szituációk

Farkasch nyújtózkodik
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1999/2000-ben születettek
Serdülő csapatunk szeptember első hétvégéjén mutatkozott be a bajnokságban, az
első fordulóban hazai pályán fogadtuk az RKSK csapatát. A kellemetlen emlékek
miatt a csapat tartott a Rákosmente gárdájától, de helyenként szép játékkal sima, 51-es győzelmet arattak a srácok, MuraBeni és Traubi kétszer, Bernát pedig egyszer
volt eredményes.
A következő hétvégén Mátyásföldre látogatottunk. Az Ikarus gárdája tavaly szintén
kemény ellenfélnek bizonyult és ezt idén is bizonyították, hiszen hiába vezettünk
Bernát szerencsés góljával, a félidei döntetlent követően a hazaiak 5-1-es
győzelmet arattak. A két eredmény között óriási különbség van, az Ika nem volt
ennyivel jobb nálunk, de győzelmük megérdemelt volt, annak ellenére, hogy 60
percen át itt is jól játszottunk.
Egy héttel később az Újpesti Haladást fogadtuk és remek játékkal győztük le: Porst
Beni kétszer, MuraBeni, Gyurma, Jean Peti és Bernát egyszer volt eredményes, a
vége 6-2.
A 4. fordulóban az Unione-Hegyvidék fogadott minket a Kánai úton. Két masszív
csapat mérkőzésén - nagyon kevés kidolgozott helyzet mellett - a hazaiak mindkét
félidőben egyszer voltak eredményesek, mi pedig legnagyobb helyzeteinket is
kihagytuk, így 2-0-ra nyertek vendéglátóink. Ezen a mérkőzésen nyertük eddig a
legkevesebb párharcot, így itt volt nálunk a legkevesebbet a labda és itt elmaradtak
a kidolgozott helyzetek is sajnos. Viszont bemutatkozott csapatunkban a nyáron a
Tabáni Spartacustól érkező Lénárd Andris, aki jó játékával jelezte, hogy szeretne
csapatunk meghatározó játékosa lenni.
Szeptember utolsó hétvégéjén budai rangadó következett, a III. Kerületi TVE
csapatát fogadtuk vasárnap délelőtt. Bátran kijelenthető, hogy eddigi legjobb
ellenfelünkkel találtuk szembe magunkat. Bár a kidolgozott helyzetek ezúttal
elmaradtak, ezúttal sok párharcot nyertünk meg és játékban is ellenfelünk fölé
nőttünk, akiket egy szerencsés góllal és egy büntetővel 2-0-ra legyőztünk, góljainkat
Gyurma és Porst Beni szerezték. Az óbudaiak ellen tanúsított küzdeni tudás és
elszántság példamutató volt, így az egy héttel korábban kifogásolt
párharcgyengeségen is javítottunk.
A bajnoki mérkőzéseken felül egy keddi napon Budatéténybe látogatott csapatunk,
ahol a bajnokságban kevesebbszer pályára lépő játékosok mellett elsősorban
újoncainkra voltunk kíváncsiak. Padányi Domi a mezőnyben és a kapuban is
szerepet kapott, Lénárd Andris ezúttal is balhátvédként szerepelt. Bemutatkozott
csapatunkban Czipó Ádám is, aki szeptember közepén csatlakozott a csapathoz és
Budatétényben rögtön két gólt is szerzett, pedig neki ez volt az első edzőmeccse a
csapatban.Betegsége miatt sajnos Fantoly Marci nem tudott pályára lépni a
rendkívül hasznos edzőmeccsen.
Örömhír a csapat háza tájáról, hogy Plútó és Marco is visszatért a csapatba
szeptember végén. A gyerekek azonban nemcsak ennek örülhettek, hiszen a
családi focibulin a csapat apukáiból és anyukáiból (bizony, Zsombor és Andris
anyukája is pályára lépett) álló csapat nagy csatában első helyet szerzett. A döntő
büntetőpárbajt már extázisban szurkolták végig a srácok, hogy aztán méltán
lehessenek büszkék szüleikre.
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2001/2002-ben születettek
Nagyon beindult az élet a 2001-2002-es csapat háza táján, ilyen sűrű szeptember
még nem volt a csapat életében. Persze, nincs ebben semmi meglepő, hiszen
mindenki tudta, hogy a 2001-es korosztály idén már bajnokságban fog szerepelni.
Ennek megfelelően három mérkőzésen már túl is van a társaság, amelyeken a
„nagyon rossz”-tól kezdve a „nagyon jó”-ig mindenféle teljesítményt produkáltak a
srácok. Jó lenne állandósítani a mutatott játékot, bár 10-11 éves gyerekeknél
természetes a hektikus produkció. Az azonban nagyon fontos, hogy a meccs után
egymás szemébe tudjon nézni mindenki, annak tudatában, hogy aznap mindent
megtett és a társának is segített átvészelni a rosszabb periódust!
A 2002-es korosztály immár negyedszer (és a jövőre nekik is kezdődő bajnokság
miatt valószínűleg utoljára) indította az évet a nyergesújfalui tornával, és
hasonlóan az idősebbekhez elég széles skálán mozgott a teljesítményük. A
gyermekfutball diszkrét bája itt is megmutatkozott, hiszen ismét sokszor a
gyengébb játék hozott sikeres eredményt, a szemet gyönyörködtető pedig nem
társult győzelemmel. A hóvégi Bozsik-torna pedig azon a téren hozott hasznos
tapasztalatokat, hogy egy nagyon jó mérkőzés után mekkorát hibázik az, aki
természetesnek veszi a következő jó teljesítményt is. Lelkesedés és koncentráció
nélkül a tudás is kevés!
Természetesen ha a srácok tanulnak belőle ezek a tapasztalatok nagyon
hasznosak lesznek, és sokat segítenek majd a gyerekek mentális fejlődésében.
Mind a két korosztály becsülettel felvette a hétköznapok ritmusát, és bár mindenki
sajnálja, hogy ilyenkor ellentétben az edzőtáborral sokkal kevesebb idő jut az
edzéseken frissítésre vagy éppen hibajavításra, igen magas az
edzéslátogatottság, ami ha így marad - az egyik záloga lesz a további
fejlődésnek.

Csapatkép szeptember elején
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2003/2004-ben születettek
"Itt van az ősz, itt van újra", ahogy Petőfi Sándor írta 1848 novemberében. Még
szeptemberből is van néhány nap és talán még néhány napsugaras edzéssel
megajándékozza a 2003-2004-es korosztályt az időjárás, de már előkerültek a
pulóverek és az esőkabátok a szekrények mélyéről. A korosztály gőzerővel
gyakorol a heti három edzésén. Ezek az edzések különböző felépítésűek és igen
változatosak, így a gyerekek többféle pályaméreten is gyakorolhatják a játékot
különböző megkötésekkel színesítve. A szeptemberi hónapban a foglalkozások fő
irányvonalát a szélességi átadások és a szélességi játék gyakorlása adja.
A korosztály pontgyűjtő versenye is beindult, valamint a hiányzásokat is
szorgosan vezetik az edzők. Nagyszerű hír ezzel kapcsolatban, hogy a csapat
edzéslátogatottsága egyesületi szinten is nagyon magasnak számít.
A hónap közepén megkezdődtek a mérkőzések. Először a BVSC csapatát látta
vendégül az UFC és nagyszerű hangulatú mérkőzést játszottak, amely két órán
keresztül tartott.
Majd szeptember 23-án első Bozsik tornáján is részt vett mindkét korosztály. A
2004-esek az Újbudával, a Budatéténnyel és a Tabánnal játszott mérkőzéseken
gazdagították tapasztalataikat. Két sorral játszott a csapat, így mindenki nagyjából
azonos időt töltött a pályán. A 2003-asok két csapattal szerepeltek a tornán, az
ellenfeleik pedig a Mészöly Focisuli és a Tabán csapatai voltak, illetve egymással
is megküzdött az UFC két csapata. A torna kellemes hangulatban és nagyszerű
időben zajlott és a gyerekeknek is sikerült az edzéseken gyakoroltakból több
mindent megmutatniuk.
A gyerekek már nagyon várják, hogy az UFC Családi Buliján begyűjthessék a
tombolán az ajándékokat és végre a szüleik is megmutassák nekik labdarúgó
tudásukat!
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2005/2006-ban születettek
Szeptember elsejével nem csak az edzések kezdődtek el a legkisebbek részére,
hanem sokan közülük az iskolát is most kezdték. Így impulzusokban gazdag első
heteket éltek át a gyerekek, de szerencsére ez a teljesítményüket nem vitte negatív
irányba. A heti három edzés is újdonságot jelent számukra, hiszen tavaly még csak
két egy-egy órás edzésen kergethették a labdát. Szeptember 23-án, vasárnap
megrendezésre került az idei szezon első Bozsik labdarúgó tornája. A csapat 2006os gyerekei az U7-es, a 2005-ös játékosai pedig az U9-es korosztályban
versenyeztek összesen három csapatban. A nagy létszám miatt szükséges volt a
három csapat indítása, mivel csak így lehet biztosítani, hogy mindenki
játéklehetőséget kapjon, ami ebben a korban elengedhetetlen. Kihívást is jelentett a
csapat két edzőjének, hogy a három csapat mellett mindig legyen egy tréner.
Szerencsére azonban a szervezők figyelembe vették az UFC kérését, így a
sorsolást úgy alakították, hogy egy időben maximum két csapatunk mérkőzzön. A
kisebb pályán hat 2006-ban született játékos szállt harcba, akik közül négyen még
nem vettek részt soha ilyen eseményen. A megilletődöttség látszott is az első
meccsen, de a játék okozta öröm hatására ez hamar eltűnt. Felszabadult játék és
sikerélmény jellemezte a négy lejátszott meccset. A nagyobbak (2005) is hatalmas
lelkesedéssel vívták meg a meccseket, a pálya nagy mérete miatt mindenki
rengeteget futott. Itt is voltak páran, akik első alkalommal öltötték magukra a UFC
zöld-fehér csíkos mezét, de megilletődöttségnek szerencsére nyoma sem volt.
Szeltner Norbert edző így értékelte a tornát: „A torna egy eszköz a cél, azaz a
fejlődés érdekében. A kisebbeknek ez ma nem adatott meg, így az egyik szemem
sír, a másik nevet. Sír, mert nem azonos képességű gyerekekkel játszottunk a
fejlődésünket nem elősegítő meccseket, viszont örülök annak, hogy a gyerekek
sikerélménnyel gazdagodtak. A nagyok meccsein végre visszaláttam azt a
harcosságot, mely a focihoz elengedhetetlen, amit minden edzésen sulykolunk.
Gratulálok a gyerekeknek, mindenki remekül helyt állt a tornán. Külön örömteli
számomra, hogy ismét az UFC jelent meg a legtöbb gyerekkel, szinte annyian
voltunk, mint a többi csapat összesen.”
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Junior csapat
Az iskola kezdésével elkezdődtek a Junior csapat edzései is rendszeresen 20-25
gyerek látogatta az edzéseket szeptemberben .
Kilenc újoncot avattunk Barna Bence, Steinbach Ferenc, Urbán Ágoston , Róna
András , Völler Dániel , Kovács Gábor , Symonski Dániel , Bajka Ábel és Müller
Dominik. Gyerekek érkezése is feldobta az amúgy is nagyon jó hangulatú Junior
edzéseket. Jó hangulatban ugyan akkor nagy fegyelemmel és odafigyeléssel
hajtották végre a feladatokat a gyerekek. Ebben a hónapban az edzés edzésen
nagy hangsúlyt kaptak a párharc gyakorlatok, és a labdatartó gyakorlatok .Ami
nagyon tetszett a gyerekeknek , hogy sokszor egy csapattársukkal harcolhatnak
picit a pályán. Labdatartó feladatok közül leginkább a cicajáték volt az amiben
nagyon beleélték magukat a gyerekek. A tanuld dolgokat a játék közben is
sikeresen alkalmazták.

A hónap végén még egy edzőmérkőzésre is sor került a UFC 2001-es
korosztályának kiemelt csapata ellen. A gyerekek nagyon élvezték játékot és a
lehetőséget ,hogy játszhatnak másik csapat ellen. Nagyon nagy küzdelem volt a
pályán. Annak ellenére , hogy még nem volt rossz idő ebben a hónapban
kiemelendő négy ember Sztruhár Richárd , Barna Bence, Szabó Gergő és
Mester Tamás még nem hiányzott eddig edzésről !
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Kölyök csapat
Várva várt első edzés, várva várt szép létszámmal, jó hangulattal, lelkesedéssel,
friss élményekkel. Külön öröm számunkra, hogy a régi motorosok mellé újabb
csapattagok érkeztek. Így vágtunk neki a szeptembernek, hogy folytassuk a
munkát, az előre lépést a fejlődés felé. Boldogok vagyunk, hogy az új kölykök
milyen könnyen beilleszkedtek a csapatba, a gyakorlásnál milyen jól felveszik a
versenyt a régebben itt lévő társaikkal. Gábor bácsi és Márk bácsi elégedetten
könyvelte a gyerekek edzésen való munkáját. A tempó nem lett rosszabb, a
párharcokban hosszú hónapok gyakorlása látványos javulást hozott, egyre
bátrabbak a gyerekek a játékban. A focibajnokság utolsó fordulóján is úgy mentek
a gyerekek, mintha az első meccsük lett volna, fáradtságnak nyoma sem volt. A
srácok ezzel is jelezték edzőnek, szülőnek egyaránt, hogy lehet őket terhelni,
hiszen teher alatt nő a pálma. A labdás és labdanélküli koordináció szerepe igen
nagy ebben a korban, így a tanévre felosztva, különböző nehézségi szintekkel
haladunk előre a tanulásban. Természetesen edzőmérkőzés és új gyakorlatok is
várnak a srácokra. Reméljük, hogy a beköszöntő ősz nem veszi el a gyerekek
kedvét a focizástól és az időjárás cserébe kegyes lesz a focistákhoz: minél
kevesebbet esik az eső, nem fúj majd jeges szél, hiszen akkor a hideget is
könnyebb lesz elviselni.

Szögletrúgás közben
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Lurkó csapat
A hónap elején még közel 30 fokban kellett a gyerekeknek a labdát kergetnie,
azonban szeptember második felére beköszöntött az ősz. Az eső és a hideg szél
egyaránt próbára teszi ezt a kis korosztályt, de ők állják a sarat. Még szakadó
esőben is 20-an fociztak a pályán másfél órán keresztül!
Hatalmas népszerűségnek örvend a Lurkó csapat. Szeptember hónapban volt
olyan edzés, amelyen 38 gyerek vett részt, de az átlag mindig 32-35 között mozog.
A régebb óta az egyesületben focizó gyerekek mellé több, mint 20 új lurkó érkezett,
akik vagy a nyári táborokban, vagy az iskolai csoportokban hallottak a Lurkó
csapatról. A két edző minden edzést megpróbál a lehető legélvezetesebbé tenni a
focipalánták számára, akik nagyon fogékonyak az újdonságokra. Természetesen a
két kapus focijátékot szeretik a legjobban, de legalább ennyire szívesen lőnek
kapura és gyakorolják a cseleket egymással szemben. Ki kell emelni, hogy a
gyerekek a nagy létszám ellenére is nagyon fegyelmezettek, ezzel az edzők dolgát
is nagyban megkönnyítik.
Az edzők a labdarúgás tudományának átadása mellett fontosnak tartják az
egészséges életmódra nevelést is. Ezért az edzések végén a gyerekekkel való
beszélgetésekbe beleszövik az ezzel kapcsolatos legfontosabb dolgokat is,
például milyen innivalókat és ételeket érdemes fogyasztani és milyen fontos a
rendszeres sportolás.

A kapus magánya

HÍREK

BLSZ III.
Az első fordulóban aratott idegenbeli sikert követően szeptember második
hétvégéjén a csapat először játszott tétmérkőzést hazai környezetben és a
bemutatkozás jól sikerült:

II. Kerület UFC - Prókátor SE 3-1 (0-0)
Kolozsvári T. utca, 40 néző. Vezette: Bagi-Turi Zs. (Molnár D., Kapitány B.)
Przewozniak 7 - László M. 5 (Kaslasi 5), Kovács M. 6, Konecsni 6,
Bede-Fazekas 6 - Koltai 5, Németh Sz. 6 - Királyvölgyi 7-2 = 5, Nagy D. 5 (Tóth E.
4) Millner Z. 6 (Bajcsy 0) - Kosik G. 7 (Dallos 0)
Gólszerzők: Királyvölgyi 2, Kosik
A következő fordulóban az előző szezonban feljutó Kispest SE otthonába
látogattak a fiúk, ahol balszerencsés körülmények között szenvedtek vereséget.

Kispest SE - II. Kerület UFC 3-2 (0-2)
Hunyadi Mátyás út, 30 néző. Vezette: Rieth B. (Kosár M., Vértes M.)
Przewozniak 6-2 = 4 - Kaslasi 5, Kovács M. 4, Konecsni 6, Sárosi 5 - Koltai 4,
Papp 5 - Millner Z. 4 (Józsa 0) Emődi 3 (Tóth E. 3) Bede-Fazekas 3 - Kosik G. 4
Gólszerzők: Kosik, Millner
A negyedik fordulóban az NB III-as Újbuda tartalékcsapata látogatott a Kolozsvári
“katlanba”, ahonnan visszajátszó játékosai segítségével simán hozta el a 3
pontot. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy csapatunk eltiltás és sérülés miatt
kapus nélkül állt ki, kényszerből Kaslasi Ron vállalta magára a hálátlan feladatot
90 perc erejéig.

II. Kerület UFC - Újbuda II. 0-4 (0-3)
Kolozsvári T. Utca, 35 néző. Vezette: Siskó Á. (Tóth A., Máté I.)
Kaslasi 5 - Koltai 4, Kovács M. 4, Konecsni 5, Bede-Fazekas 4 - Sárosi 5, Papp 4 Királyvölgyi 4 (Tóth 0), Nagy 0 (Németh Sz. 5), Emődi 3 (Bene 4) - Kosik G. 3
(Bajcsy 0)
Összegezve az első 4 fordulót, csapatunk egyértelműen felvette a bajnokság
ritmusát, jól kezdett, ám kiállítások (Királyvölgyi, Przewozniak) és tartós
sérülések (László Márk) is hátráltatták a munkát és az eredményességet. A keret
szűk, így különösen üdvözítő, hogy a 4. Fordulóban bemutatkozott a csapatban
Bene Ferenc is, aki néhány héttel ezelőttig a Lombard Pápa vezetőedzőjeként
tevékenykedett és remélhetőleg rutinjával segíti majd a csapatot.
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1973-ban született Kristiansund-ban, Norvégiában
a felnőttek között 17 évesen mutatkozott be a Clausenengen csapatában,
ahol 109 meccsen 115 gólt szerzett
22 évesen már a norvég első osztályú Molde csapatában játszott, két év
alatt összesen 42 meccsen 31 gólt szerzett
1996 nyarán igazolta le a Manchester United, ahol 11 év alatt 366
mérkőzésen lépett pályára és összesen 126 gólt szerzett
a norvég válogatottban 67 meccsen 23 gólt szerzett
1999-ben a Bajnokok Ligája döntőjében a cserepadról beszállva a 93.
percben rúgta a győztes gólt a Bayern München ellen (2-1)
legnagyobb sikerei: angol bajnok (6), angol kupagyőztes (2), angol
szuperkupa-győztes (3), Bajnokok Ligája-győztes (1), Európai
Szuperkupa-győztes (1), Világkupa-győztes (1)
pályafutása során csak a 20-as mezben lépett pályára
Miért példakép?












góljai többségét csereként
beállva
szerezte (innen ered egyik
beceneve, a Szupercsere is)
soha nem indulatból játszott, a pályán
mindig mosolygott (innen ered
legelterjedtebb beceneve, a Babaarcú
Gyilkos is)
a nevéhez egyetlen hisztizés, balhé,
verekedés sem fűződik
17 éves profi karrierje során mindössze
három csapatban játszott, az élcsapatok
közül csak a Manchester mezét viselte,
11 évig szolgálva a klubot

pályafutása befejezését követően, 34 évesen nem a könnyebb utat
választotta, nem menedzser, játékos-megfigyelő vagy kommentátor lett,
hanem a MU utánpótlásában kezdett el dolgozni
2010-ben hazatért és leült korábbi csapata, a Molde kispadjára, ahol
egy évvel később bajnoki címet ünnepelhetett
játékospályafutását követően focisulit alapított szülővárosában

HÍREK

Családi focibuli 2012
Szeptember 28-án, pénteken került
sor az első UFC Családi focibulira a
Kolozsvári Tamás utcában. Ezúttal
nemcsak a gyerekekről szólt a
rendezvény, hanem a felnőttekről is,
hiszen a gyerekeknek szóló ügyességi
versenyeken és az ificsapatainknak
szóló focibajnokságon felül ezúttal
megrendeztük a szülők
focibajnokságát is. A sporttelepen
nyüzsögtek az emberek, kicsik és
nagyok, apukák és anyukák, testvérek
és barátok egyaránt élvezték a bulit,
aki éppen nem a pályán volt, az
kikapcsolódásképpen zsíros vagy
párizsis kenyeret evett meleg teával,
amire este már szükség is volt a hűvös
idő miatt.

A szülők focibajnokságán 6 csapat
vett részt, a 05/06-os, a 01/02-es, a
99/00-es és a Lurkó szülők mellett a
03/04-es szülők két csapatot alkottak.
A két csoportra osztott küzdelmekből
végül a 01/02-es és a 99/00-es szülők
kerültek ki győztesen, így ők
játszhatták a döntőt. Az izgalmas
mérkőzésen döntetlen született, így
büntetők következtek és a 3-3 büntető
nem volt elegendő a döntéshez, végül
a büntetőrúgás hatodik (!) köre hozott
eredményt: a 99/00-es apukák és
anyukák nyertek, amit a pálya szélén
szurkoló gyerekek óriási örömmel
vettek tudomásul. A jó hangulatú
rendezvény este 7-kor ért véget,
folytatása következik!

