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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
e r e d m é n y e i ko r o s z t á l y o n ké n t
eltérően jelennek meg. Kisebb korban
számszerű eredmények nélkül
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
nagypályás csapatainknál (U19, U17,
U15) már szerepelnek a számszerű
eredmények is. A hónap képe
Őrimagyarósdon készült,
serdülőcsapatunk edzőtáborában. A
kispad sem mindig kényelmetlen...

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
1995/96-ban született csapatunknál az utolsó ifiévre a legnagyobb feladatként a
keret bővítése vált. Szerencsére sikerült felduzzasztani csapatunk létszámát.
Néhány év kihagyás után Falusi-Tóth Zoltán ismét csatlakozott csapatunk
keretéhez, valamint Kosztya Csaba és Máriás Bertalan is csapatunk játékosa
lett. Visszatért csapatunkhoz Budai Gábor és Magyar Vazul is, így 21 fősre nőtt
létszámunk. Ebből 19-en az edzőtáborban is képviseltették magukat.
Gyomaendrődön a kemény edzéseken felül strandfoci és ping-pong bajnokság is
színesítette a felkészülést. Sajnos a táborból hamarabb hazatért Büki Benedek,
aki májproblémái miatt hosszú időre kidőlhetett csapatunkból. Mielőbbi
gyógyulást kívánunk neki! Két felkészülési meccsünk nem hozott igazán jó
játékot. Az MTK Baráti Kör elleni 6-6 után a RAFC csapatától szenvedtünk 4-1-es
vereséget. A két felkészülési meccs sikertelensége ellenére bizakodóan vártuk
az első bajnoki meccset. Sajnos épp az első bajnoki találkozóra ismét „elfogyott”
csapatunk. Utazások, hiányzó sportorvosik és sérülések miatt mindössze 11-en
léptünk pályára a Kelen SC ellen. Fél óra egyértelmű mezőnyfölény után öt
percen belül két hatalmas egyéni hiba után kapott góllal 0-2-vel mentünk
szünetre, ahol még mindig bíztunk az egyenlítésben. Aztán a második játékrész
elején lőtt szép hazai gól végleg összeroppantotta csapatunkat. A második félidő
katasztrofálisra sikeredett, így örülhettünk, hogy megúsztuk a két számjegyű
vereséget. 6-1-es kudarcunk rámutatott arra, hogy mentálisan vannak komoly
gondok a csapatnál. Bízzunk benne, hogy a folytatás jobb lesz. Csak jobb lehet!

Edzőtábor, Gyomaendrőd

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Eltelt ez a nyár is, már nem szokatlan a '97/98-as csapat életében, hogy ha nyár,
akkor edzőváltás. Az eddig a '01/02-es csapatot vezető Roller Dániel érkezett az
eddig vezetőedző, Kajli Gábor helyére. Gábor bácsi nagy lehetőséget kapott
Ausztráliában és ezt meg is ragadta, sok sikert kívánunk neki! A csapat ezt az
idényt vidéki edzőtáborral kezdte meg: a festői szépségű Visegrádon töltött egy
hetet a csapat Dani bácsival és Norbi bácsival (Szeltner Norbi bácsi a szerk). A
hely minden szempontból ideális volt a csapat számára, hiszen 20 méterre volt a
szállástól a pálya és remek házias koszttal láttak vendégül minket. Az edzőtábor
megszervezése Szeltner Norbi bácsinak köszönhető. Az edzőtáborban 16
játékos vett részt. Az edzők igyekeztek olyan edzéseket tartani, amivel
folyamatos terhelést kapott a csapat. Ez nagyon fontos volt, hiszen egy-két
játékoson látszott, hogy nyáron a Balaton parti séta volt a mozgás. Az edzőtábor
alatt egy edzőmeccsre került sor a helyi ifjúsági csapattal. Önbizalom-növelő
mérkőzésnek remek volt, helyenként biztató jelek is voltak játékban. Nagyon jó
hangulatban telt az egész tábor, a koronát az utolsó nap a helyi retró buli tette fel
az öt napra. Remek csapatépítő és idénykezdő edzőtábor volt.
Augusztus utolsó és szeptember első hetét már edzésekkel töltötte a csapat a
Kolozsvári Tamás utcában. A tavalyi keret eddig változatlan, mind a 24 ember
játékra jelentkezett. Próbajátékra érkezett Kocsis Attila, róla szeptember
folyamán dönt Dani bácsi. Idén az U17-es BLSZ bajnokságban fogja magát
megmérettetni a csapat. A hétvégére tervezett bajnoki rajt elmaradt, mert a Szent
István csapata halasztást kért. Így szeptember 7-én, a Pénzügyőr ellen
idegenben kezdjük a bajnokságot.

Ragyogó környezetben
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1999/2000-ben születettek
U15-ös csapatunk július utolsó napjaiban kezdte a felkészülést. Az edzőtábort
megelőző három hétben az edzések mellett több felkészülési meccset játszott a
csapat, amelynek a számszerű eredmény nem volt célja, sokkal inkább a
mérkőzésterhelés. Így játszottunk sorrendben a Tabánnal, a Vasassal és az
Újpesttel is. Nagyjából a csapat fele vett részt aktívan ezeken a foglalkozásokon
és őket mindenképpen dicséret illeti, hogy az iszonyatos hőségben is
végigdolgozták az edzéseket, edzőmeccseket. Augusztus 21-én aztán 27 fővel
indultunk neki a csapat történetének első ottalvós edzőtáborának, melynek
helyszíne a világtól eldugott pici őrségi falu, Őrimagyarósd volt. A Déli
pályaudvaron 27 fős kerettel vonatra szálltunk, mely Szombathelyig vitt minket. Itt
a vasutasok jóindulatának hála nem késtük le a csatlakozó vonatot, mely
Körmendig vitt minket. Az utazás jól telt, de Körmenden már csupa várakozástól
elcsigázott játékos szállt fel a különbuszra. Szállásunk remek volt, vendéglátóink
pedig nagyon kedvesek. Az öt nap alatt a sok edzés mellett két egymás közötti
mérkőzés és lábtenisz-bajnokság szerepelt a focihoz kapcsolódó programok
között. Emellett első nap bemerészkedtünk a nem túl meleg Vadása-tóba is, a
legkitartóbb fürdőzőnek Plútó bizonyult. Péntek este éjszakai vadlesre indultunk,
de hadsereghez méltó csörtetésünk valószínűleg a legbátrabb erdei állatokat is
elijesztette. Szombaton a csapat teketudását csillogtathatta meg, ebben Boti,
Marci és Bernát vitte a prímet. A sajtónyilvános történéseken felül fény derült a
játékosok függőségeire, különleges szokásaira is, de ezeket a csapat megőrzi
titkának. Legalábbis reméljük.
Vasárnapi hazatértünket követően lelkesen készültünk a bajnoki debütálásra, az
Újpesti Haladással és a Kelennel is játszottunk felkészülési meccset, de a bajnoki
előtt három nappal kiderült, hogy a Nagytétény csapata visszalépett. Így csak
szeptemberben mutatkozhatunk be az új szezonban, ellenfelünk a halasztást
kérő BVSC helyett a Tabáni Spartacus lesz.

Nem mindenki szereti a hideg vizet
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2001/2002-ben születettek
Szinte tegnap volt, hogy kellemes nyarat kívántunk egymásnak, ismét
edzőtáborra gyülekeztek az ifjú játékosok. Nem vett már részt az összetartáson
Orosz Marci, aki a Fradiba távozott, és a Vasasba továbblépő Singh Armaan és
Tamáska Peti sem. Sajnos Túri Benő és Veres Boti is úgy döntött, új sportágat
kezdenek el űzni! Különböző okokból nem tudott részt venni a táborban Leskó
Simi, Szölgyémy Robi, Balázs Máté, Nikléczy Teó, Pocsai Márk, Somodi Szeba,
Latorcai Ninó, Wein Zádor, Kölcze Csani és Treuger Marcel, így naponta változó
összetételben 25-en voltunk.
A hét közepén bombaként robbant a hír, hogy Dani bácsinak el kell hagynia a
csapatot. A gyerekek azt is csalódottan fogadták, hogy idén nem lesz bajnokság,
hanem Bozsik-tornákon fogunk részt venni, várhatóan félpályán. A gyerekek
megtudták, hogy idén sokszor a 2001-esek között 2002-esek is fognak szerepelni.
A csapat Somogyi Martint választotta kapitánynak, helyettese Görgényi Zsombi és
Rozsondai Tomi lesz. A strand mellett (ahol sikerült közös csapatképet készíteni
világbajnok úszónkkal, Hosszú Katinkával) két edzőmeccs is színesítette a hetet.
A fiatalabbak a Kelen gárdájával, az idősebbek a Tabánnal csaptak össze.
Hétvégén a tavalyi évhez hasonlóan Újpesten vettünk részt a Hali Kupán, és jó
volt látni, hogy akik itt maradtak, átveszik a távozók szerepét, és remek
teljesítményeket láthattunk. Demeter Áron például 10 góljával az egész torna
gólkirálya lett, de a többiek is remekül játszottak, csapatunk különdíjasa Nagy
Máté lett.

Kibe botlik az ember a strandon?
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2003/2004-ben születettek
A nyár a 2003-2004-es csapatnál is a táborokról szólt. Júniusban nagyszerű
hangulatban töltött el egy hetet a csapat nagy része Balatongyörökön. Hatalmas
küzdelmet hozó focibajnokságok, kiélezett párharcokat hozó egyéni versenyek a
lövéserősség méréstől az 1-1 elleni mérkőzésekig; bátorságpróba, ahol állítólag
többen majdnem bepisiltek félelmükben - volt ott minden. A tábor végén nem
maradhatott el a csapat közös pizza partija, ahol táncbemutatót tartottak a srácok.
A táncosok közül kiemelkedett az akrobata mutatványaival Németh Miklós. A buli
után éjszakai fürdőzés zárta a tábort.
Augusztus végén a napközis edzőtáborban találkoztak újra a csapat tagjai, ahol jó
néhány próbajátékos is a többiekkel tartott. A létszám így 37 főre ugrott, ezért Márk
bácsi is besegített a gyerekek felügyeletébe. A hét folyamán a már tanult technikai
és taktikai elemeket ismételték a srácok, illetve egyéni versenyeken mérték össze
tudásukat. Szerencsére sok sérülés nem hátráltatta a gyerekeket, így jó iramú
foglalkozásokat lehetett tartani számukra. Az időjárás egyszer közbeszólt, de a
viharos időt átvészelték egy tornatermi edzéssel és egy mozi látogatással, ahol a
köz kedvelt Hupikék Törpikéket nézték meg a gyerekek. Az edzőtábor végén
megrendezésre került az immár hagyományos gálamérkőzés, amely idén is
kiegyensúlyozott derbit hozott és csak büntetőkkel dőlt el.
A 2003-2004-es csapattól nyáron senki sem távozott. Érkezőkből viszont volt
bőven. Visszatért a sérüléséből felépülő Nagy Misu, illetve Kirády Marcell. Ezen túl
új játékosok érkeztek a Lurkó csapatból Egyed Tamás, Tóth Ábris és Schnábel
Martin személyében.

Csapatkép az edzőtáborból
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2005/2006-ban születettek
Bár beköszöntött a nyári szünet június 15-től, mégis több játékossal
találkozhattunk az UFC napközis, illetve a balatoni táborában. A fociból sosem
elég, mondják a srácok és a meleg ellenére is állandóan rúgják a bőrt. Erre
leginkább annak a nyolc főnek volt lehetősége, akik augusztus elején részt vettek
az Angliában megrendezésre kerülő English International Super Cup-on. A
labdarúgás hazájában csodálatos körülmények (8 füves és 1 műfüves nagypálya,
valamint 3db kispálya) fogadták a csapatot a Bolton Wanderers Akadémiáján.
Minden egyes részlet: a pályák, a repülős utazás, a buszos transzferek a
meccsekre és a fakultatív programokra azt éreztették, mintha egy profi felnőtt
csapat lennénk. A mérkőzéseken a kezdeti megilletődöttség után gyorsan
alkalmazkodtak játékosaink a lüktetőbb és nagyobb küzdelmet igénylő
feladatokhoz, így a végén éremmel és kupával utazhattak haza a srácok. A
Manchester United Stadionjában Sir Alex Fergusson-nal is lefotózták a csapatot,
mielőtt beszabadult a gárda a Fan Shop-ba, hogy ajándékot szerezzen emlékbe.
Reméljük, hogy a mester valamelyik utódja pár év múlva a mi csapatunkból is lát
majd fantáziát valakiben. Később még a boltoni Reebok Stadionba is
ellátogattunk, ahol a magyar válogatott kapusa, klubunk korábbi játékosa
kalauzolt végig minket. Augusztus utolsó hetében a szokásos napközis
edzőtáborban kezdte meg a csapat a felkészülést az őszi szezonra, ahol továbbra
is a Bozsik tornák küzdelmei várnak majd a gyerekekre. A tavalyi keretből két
játékos távozott, újak szeptember elején érkeznek majd próbajátékra. Változás
továbbá, hogy Kercsó Ábel személyében új másodedzőt is kapott a csapat.

CSAPATAINK

Lurkó csapat
Idén nyáron először volt külön balatoni tábora a Kölyök, Lurkó, Junior csapatoknak.
A táborban több, mint tíz Lurkó vett részt és nagyszerűen szórakoztak.
Versenyeken végig kiélezett volt a küzdelem és csupán a tábor utolsó napján dőlt el
a pontverseny. A fantasztikus időjárásnak köszönhetően a gyerekek minden nap
strandoltak és víz parti tornában is nagy segítségére voltak a helyi rádiónak. Még a
rutinos táborozóknak is kemény volt a bátorságpróba, ahol menekülés közben
állítólag többen közeljártak Usain Bolt 100 méteres világrekordjához. A tábort pizza
parti és esti fürdőzés zárta. A gyerekek és a rájuk vigyázó két Norbi bácsi is
nagyszerűen érezte magát a táborban.
Szintén idény nyáron került sor először a Lurkó edzőtáborra. A csapatból 19-en
vettek részt rajta. Aki ott volt bizony sokáig fog rá emlékezni. A focibajnokságok és
egyéni versenyek mellett strandolás és kirándulás színesítette a programot. Nem
maradhatott el a golf világbajnokság Norbi bácsi kommentálásában sem, illetve
megrendezésre került a messze földön híres homokvárépítő verseny is. A
pontverseny győzelméért járó kupát végül a kisebbeknél Dudás Fülöp, míg a
nagyobbaknál Konta Imre vihette haza. A többiek sem maradtak ajándék nélkül,
mert éremmel és rengeteg élménnyel gazdagodtak.
Az új évben változatlan időpontban elkezdődtek az edzések, de idén Norbi bácsi
mellett a másik edző Szongoth Mátyás (Matyi bácsi) lesz. Már nem lesznek ott az
edzéseken Shnábel Martin, Tóth Ábris és Egyed Tamás, mert ők a kiemelt
csapatban folytatják. Reméljük még jó néhányan követik majd őket, ha megfelelő
kitartással és szorgalommal gyakorolnak az edzéseken.
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Kölyök csapat
Az U17-es csapat mellett a Kölyök csapattól is távozott Kajli Gábor bácsi, akinek a
helyét a fiatal edzőpáros, Moldován Tibi bácsi és Szongoth Matyi bácsi veszi át. Az
edzőpáros szeptember 3-án kezdte el az edzéseket, az első edzésen 24 játékos
vett részt, javarészt a csapat régóta együtt focizó tagjai. Hozzájuk idén hárman
érkeztek a Törökvész suliból, ketten pedig a Fillérből. A jó hangulatú edzésen az új
edzőpáros elmondta, hogy remélik sokan eljutnak majd a kiemelt csapatokig a
lelkes játékosok közül.
I d é n
a z
edzésidőpontok
így alakulnak a
csapat számára:
kedd 15:30-17:00,
csütörtök 1718:00, péntek
16:30-18:00. A téli
edzésidőpontok
még ismeretlenek,
de biztosan sátras
edzések lesznek
e b b e n
a
szezonban is,
ahogy beköszönt a
rossz idő.

Junior csapat
A Junior csapat háza táján nem történt érdemi változás, hiszen továbbra is Dani
bácsi foglalkozik a gyerekekkel és a játékoskeret sem igazán változott. A nyár
elteltével ismét edzésbe álltak a juniorok is a Kolozsvári Tamás utcában. A gyerekek
rengeteg kellemes élményben gazdagodtak idén is az egyesület táboraiban.
Különös élményt jelentett nekik a balatoni nyári tábor. A csapatból nem volt
úgynevezett „kiöregedő” így a mag nagy része megmaradt. A többiek az első
hónapban inkább a tanulásra koncentrálnak. Idén is várunk minden olyan 19992001 között született focizni szerető gyereket, aki szeretne egy jó közösségéhez
tartozni. Az edzésekben idén egy kis változástörtént: a hétfő és a szerdai edzés
maradt fél 4-től 5-ig, a pénteki edzés viszont korábbra került. A megszokott 5 és 6
óra közötti edzés átkerült a fél 4-től fél 5-ig terjedő sávba. Ha már az edzésekről van
szó, az első edzést mi mással kezdhettűk volna, mint már hagyományosan egy
idénynyitó focibajnoksággal. Reméljük ez a bajnokság az előző évekhez
hasonlóan egy jó évnek a kezdete.
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BLSZ III.
Felnőtt csapatunkban nem történt komoly játékosmozgás. Csapatunk
vezetőedzője főleg a tavalyi keret játékosainak szavazott bizalmat. Mindössze
Dallos Péter távozott keretünkből, aki abbahagyta a labdarúgást és a
sportmasszőri pályára lépett. Sok sikert kívánunk neki! Az edzések kezdése után
egy hónappal Hornácki Péter és Millner Zoárd semmilyen „életjelet” sem adott
magáról, így rájuk nem tekint már kerettagként a csapat edzője! Új igazolásként a
Pénzügyőr SE csapatából érkezett Veégh Szabolcs, aki belső védő.
Keménysége, fejjátéka és robbanékonysága mellett, mentalitása is átlagon
felüli, így méltán fűzhetünk hozzá nagy reményeket. Szintén a PSE-ből érkezett
Varga Samu, aki középpályásként vethető be. A BEAC-nál töltött kölcsönjátéka
után a szintén Pénzügyőrös Király Márton is csatlakozott csapatunkhoz, aki
kreatív játékával és nagy munkabírásával vétette észre magát. Negyedik
igazolásunk Ráskai-Kiss Keve, aki fizikai erejével és jó befejező képességével
okozhat örömöt csapatunknak. Nagy örömmel említhetjük meg, hogy a fenti
négyes minden tagja rendelkezik UFC-s múlttal, hiszen mindannyian nálunk
kezdtek el focizni.
Örömteli hír, hogy a tavalyi komoly sérülése után visszatért Moldován Tibor,
viszont Papp Endre még csak lábadozik porcműtéte után. Reméljük hamarosan
csatlakozik edzéseinkhez.
A csapat gyomaendrődi edzőtábora augusztus 3-án kezdődött. A jól sikerült
edzőtábor után négy edzőmeccset terveztünk csapatuknak, de az első (Budai XI
elleni) rögtön elmaradt, mivel mindkét csapat létszámgondokkal küszködött.
Másodjára a Hegyvidék II. ellen játszott csapatunk: 4-2-es győzelmünk
helyenként jó játékkal párosult. Egy öngól mellett Ráskai-Kiss kétszer, Kosik
“Oku” egyszer volt eredményes. Egy hétre rá az MTK Baráti Kör ellen léptünk
pályára. 1-0-ás félidőt követően 6-0-ra nyert csapatunk, góljainkat Székely,
Németh, Padányi, Baló, Veégh és Egyházi szerezték. Nem elírás: vezetőedzőnk
úgy iratkozhatott fel a gólszerzők listájára, hogy kis létszámunk miatt ő is
kénytelen volt leülni a cserepadra, ezúttal szerelésben. Az utolsó erőpróbának
szánt ifi A csapatunk elleni meccs ismét elmaradt, mivel az ifiknek már bajnoki
meccsen kellett pályára lépniük. Az első bajnoki meccsünk is halasztás áldozata
lett, így a CSHC csapatával novemberben találkozunk.
Az első bajnokit így a másik csoport tavalyi bronzérmesével, a 33 FC-vel vívjuk
hazai pályán.
A további program:
Szeptember 15. vasárnap:
Szeptember 22. vasárnap:
Szeptember 29. vasárnap:
Október 6. vasárnap:
Október 12. szombat:
Október 20. vasárnap:
Október 27. vasárnap:
November 3. vasárnap:
November 10. vasárnap:

UFC - Hidegkút
UFC - Budakeszi SC
Budatétény II. - UFC
UFC - Törökbálint
Chinoin - UFC
UFC - Budai XI
ESMTK II. - UFC
UFC - Kispest
Prókátor - UFC
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Fovodasoknak
CISULI

A II.Kerület Utánpótlás Futball Club FOCISULI-programja a
II.kerületben és környékén lakó óvodásoknak és kisiskolásoknak
nyújt sportolási lehetőséget heti rendszerességgel. 2013 őszétől a
Budenz József Iskolában ismét FOCISULI csoportot indítunk 4,5 - 7
éves óvodás korú gyermekek részére.
A foglalkozások anyaga:
- mozgáskoordináció javítás, fejlesztés,
- labdaérzékelő gyakorlatok,
- labdás ügyességfejlesztés,
- foci játék.

Helysíz n: Budenz József Iskola tornaterme és műfüves udvari pályája
Cím: Bp., II. ker. Budenz út 20-22. (Bejárat a Labanc utca felől!)
Időpont: hétfő és szerda 17:30 - 18:15 óra
Kezdsé : 2013. szeptember 30., hétfő
Jelentkezni egész ébv en folyamatoas n lehet!!!
Résvz ételi d:íj 6.500.-Ft / hó
Információ: Vidéki Gábor 06(30)650-56-67, Markóczy Csaba 06(70)548-89-85
Jelentkezni személyesen, az edzések alkalmával a helyszínen,
vagy telefonon lehet!

www.keruletufc.hu

