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Második helyen telel legnagyobb csapatunk

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 ismét a
Kolozsvári Tamás utcában született,
ahol a -5 fok sem tántorította el az
U19-es csapatot az edzéstől.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
- Gergő bá, a csapat rossz kezdés után gyorsan magára talált és tapad az
élmezőnyre. Miért kezdődött ilyen rosszul a szezon és minek köszönhető
az örömteli változás?
- A tavalyi szezon után merész terveket szövögettünk a csapattal. Az
edzőtáborozás és a keret feltöltése nagyon jól sikerült, így méltán bízhattunk
benne, hogy idén tudunk valami nagyot durrantani. Aztán az első meccsünk
éppen az ellen a Kelen SC ellen volt, aki jelenleg 100%-os teljesítménnyel
vezeti a bajnokságot. A meccs előtti héten derült ki, hogy öt játékosunk nem
csinálta meg a sportorvosiját és többen elutaztak még egy utolsó nyaralásra,
így rangadó helyett örültünk, hogy 11-en összejöttünk és így jó nagy pofont
kaptunk. Ahogy visszatértek elutazottjaink és elkészültek a sportorvosik, úgy
javult a teljesítményünk is.
- A csapat tapad az élmezőnyre, egy meccsel kevesebbet játszva is csak 7
pontra vagyunk a második helytől. Benne van a csapatban, hogy esetleg
a dobogón végez?
- Ha a legerősebb csapatunkkal tudunk kiállni, akkor a bajnokság bármelyik
csapata ellen van esélyünk a győzelemre az adott meccsen. Mondom ezt
annak ellenére, hogy két nagyarányú vereségbe is beleszaladtunk idén.
Szóval az esély megvan, de kérdéses, hogy hosszútávon is tud a csapat jól
teljesíteni. Reálisan nézve, ha az első hat közé sikerül befutnunk az már nagy
siker. Ha ennél több is sikerül, akkor mondhatjuk, hogy erőn felül teljesítettünk.
- Az élmezőny a tabella alapján rendkívül szoros, a 2. és a 9. helyen álló
csapat között mindössze 8 pont van. A valóságban is ennyire
kiegyenlített a mezőny?
- Érdekes bajnokság az idei. Az első 10 csapat között nincs jelentős különbség,
viszont az „alsóházas” csapatok között van néhány nagyon gyenge együttes.
Szerencsére a bajnokság kiírása alapján az őszi meccsek után a „felsőházi”
csapatok csak egymás között fognak meccselni, így minden találkozón
maximum közeli állapotban kell lennünk. Szóval az eredeti kérdésre a válasz
igen is, meg nem is. A teljes mezőny nem kiegyensúlyozott, de az első fele igen,
annál inkább az!
- Kinek a teljesítménye volt a számodra az ősz pozitív meglepetése és
miért?
- Olyan teljesítmény nem volt ősszel, mely meglepett volna. Nem volt olyan,
hogy valaki nem várt módon átlag felett teljesített volna. Ha mindenképp ki kell
emelnem valakit, akkor Kárpáti Petit mondanám. Immáron három éve
kiegyensúlyozottan sok gólt lő a bajnokságban. Tavaly a góllöv lista második
helyén végzett és idén is az élmezőny tagja. Nagyon fontos egy csapat
számára, hogy legyen olyan játékos benne, aki képes folyamatos gólveszélyt
jelenteni.
- Te vagy a felnőtt csapat edzője is és a csapat egyik fele kiöregedik a
nyáron az utánpótlásból, így adódik a kérdés: kerül fel játékos a nyáron a
Felnőtt csapathoz? Konkrétumok nélkül, kiknek van esélyük?
- Igen, egészen biztosan felkerül egy-két, 95-ös születésű játékos, annak
ellenére, hogy a Felnőtt keret elég bő. (Az interjú a következő oldalon
folytatódik.)

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Olyan srácokkal szeretnék felnőtt szinten is együtt dolgozni, akik valamilyen
tulajdonságukkal kiemelkednek az ifi mezőnyből, legyen ez fizikum,
mentalitás, gyorsaság vagy bármi más. Azok a játékosok, akik több ilyen
tulajdonsággal rendelkeznek, természetesen nagyobb eséllyel kerülnek majd
a felnőttekhez. Jó példa van a srácok előtt, ugyanis Padányi Bendegúz szintén
95-ös születésű, ám immár több, mint egy éve a Felnőtt csapat oszlopos tagja,
meghatározó játékosa.
- Miben különbözik az ifjúsági és a felnőtt bajnokság ezen a szinten? Mi
az, amiben fejlődnie kell egy kiöregedő ifistának, ha játszani akar a
felnőttek között?
- Felnőttszinten nincs tuti meccs, nincs 13-1-es és 15-0-ás győzelem. Ott
minden meccsen maximális koncentráció kell a siker eléréséhez. A csapathoz
csatlakozó ifiből kiöregedő játékosoknak fel kell venniük az otteni ritmust, meg
kell szokniuk a keménységet és nem szabad megijedniük egy-két idősebb
ellenfél stílusán. Ha ezek megvannak, akkor fokozatosan meccsrutint kell
szerezniük és ezután a felnőtteknél is meghatározó játékosokká válhatnak.
A bajnokság őszi szezonjában több csapat sem tudta lejátszani minden
mérkőzését, elsősorban az időjárás miatt. Így volt ezzel csapatunk is, hiszen a
Pestszentimre csapatával majd tavasszal találkozunk csak. A Kelen SC
utcahosszal vezeti a bajnokságot, utánuk viszont 8 csapat harcol a dobogó két
kiadó helyéért, köztük a mieink is.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
- Dani bácsi, a nyáron vetted át a csapatot a távozó Gábor bácsitól,
mikorra sikerült összerázódni a társasággal?
- Hamar sikerült összerázódni a társasággal. Nyár végén együtt
edzőtáboroztunk, bár akkor még nem tudta egyikünk sem, hogy én leszek az
edzőjük. Úgy gondolom, már ott kialakult egy kölcsönös szimpátia. Amikor
megtudták, hogy én leszek az edző akkor megkönnyebbültek, hogy nem egy
teljesen ismeretlen edző került a csapathoz.
- Eleinte voltak létszámgondjaitok a hiányzó sportorvosik miatt, hogy
sikerült átvészelni az időszakot?
- Sajnos ez sok fejfájást okozott, mert a csapat felének nem voltak rendben a
papírjai. Ezt az időszakot a serdülő A csapatból 1999-es születésű
játékosokkal pótoltuk. Lénárd András, Nagy Dávid, Molnár Soma, Józsa
Tamás, Kövessy Noel nem csak létszámban egészítették ki a csapatot , hanem
játékban is hozzá tudtak tenni. Az utolsó két bajnokin már mindenkinek
rendben voltak a papírjai, meg is lett az eredménye.
- A csapat remek őszt produkált, hiszen 50%-os mutatóval, pozitív
gólkülönbséggel és sok rúgott góllal a felsőházban várhatja a tavaszt a
korosztály. Minek köszönhető ez a jó szereplés?
- Először is szögezzünk le valamit, remektől messze van a szereplésünk.
Jelenleg a felsőház alján foglalunk helyet. Túlzás nélkül 8 pontot benne
hagytunk ebben a félévben. Nem vagyok elégedetlen a társasággal , de
teljesen elégedett sem. A játékunk folyamatosan javult, az utolsó mérkőzés volt
az ősz megkoronázása. A rengeteg rúgott gól a csapat taktikájából és
kvalitásából is adódik, de itt is van hiányérzetem, jobb koncentrációval 10-15
góllal többet szerezhettünk volna. Az idény kezdetkor kiderült, hogy nem a mi
csapatunké a legmegbízhatóbb védősor annak ellenére, hogy Farkasch Jancsi
a bajnokság 3 legjobb kapusa között van. Mellesleg a hónapok alatt a védelem
is sokat fejlődött.
- Ki az, aki a legtöbbet fejlődött az ősz folyamán?
- Talán Piedl Máté és Bene Zoltán fejlődése a leglátványosabb. De Jámbor
Zsombor is szépen előrelépett.
- A csapat gyakran játszik egymás között az U19-es csapattal, hogy érzed,
fejlődnek a gyerekek az idősebbekkel való játék során?
- Igen, úgy érzem nagyon sok hasznos tapasztalattal gazdagodnak a játékosok
és én is jobban rájuk látok bizonyos szituációkban. Az ilyen játékok során ki
lehet olyan dolgokat próbálni, amit egymás közötti játék során nem. A másik
részről meg hasznunkra vált, hogy az idősebb gyerekek nagyobb sebességgel
játszanak és nagyobb ellenállásra késztetik a csapat játékosait, ez nagyon
hasznos.
- Mi vár a csapatra a télen?
- Januárban haladunk tovább a játék csiszolásában. Aztán január végén egy
keményebb alapozás veszi kezdetét február végéig. Február közepétől
edzőmeccsek lesznek heti rendszerességgel beépítve a felkészülésbe. Várjuk
a tavaszi 3 alapszakasz meccset és a rájátszást!

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
- Gábor bácsi, több csapatunkhoz hasonlóan ennél a korosztálynál is
nagy volt a játékosmozgás?
- Néhány játékos csatlakozott hozzánk, a Junior csapatból került hozzánk
Zoboki Ábel és Steinbach Feri, mindketten rendelkeznek olyan
képességekkel, hogy a kiemelt csapatban futballozzanak. Sokat kell fejlődniük
még, de látjuk bennük a lehetőséget. Mellettük Mulder Tijn Attila érkezett
hozzánk Hollandiából. Ati édesanyja magyar és idén ősszel költöztek
Budapestre. Hollandiában is futballozott, így hamar beilleszkedett. Tanul
magyarul is, talán nyáron már nem angolul kell elmagyarázni neki a
feladatokat. A három érkező mellett több próbajátékosunk is volt és voltak
távozóink is. Szabó Olivér eltűnt, Nógrádi Beni pedig sikeres próbajáték után
szívódott fel. A legnagyobb veszteség Muradin Beni elköltözése. Öröm az
ürömben, hogy reményeink szerint csak két évig lesz távol és az ősszel is
meglátogatott minket, a Pomáz elleni bajnokin be is köszönt, igazolva, hogy
nem felejtette Angliában a góljait! Ha minden a terveink szerint alakul,
áprilisban is köztünk lesz egy darabig, nagyon várjuk vissza!
- Mik voltak az őszi szezonra kitűzött célok és mennyiben sikerült
megvalósítani ezeket a célokat?
- A tavalyi szezonban tapasztalt fizikai hátrányunk leküzdése érdekében
augusztustól októberig végigcsináltunk egy kemény erőnléti blokkot. Ez az
edzőtábor után kezdődött és az őszi szünetig tartott és nagyon hasznosnak
bizonyult. Augusztusban a 3-4-3-as játékrendszer alapjaival ismerkedett a
csapat, az edzőtábor is elsősorban taktikai feladatokkal telt. Tavaly egy év alatt
nagyon jól elsajátították a gyerekek a 4-3-3-as játékrendszert és most úgy
érzem, ezzel az új játékrendszerrel is jól haladunk, lehetséges, hogy ezzel is
végzünk egy év alatt az egyébként javasolt két év helyett. A technikai elemek
közül sokat foglalkoztunk az átlövéssel, az íveléssel, a beadással és a
fejeléssel. Ezekben jól láthatóan előreléptünk, ami a meccseken is
megmutatkozott. Ezzel szemben a testcselek, labdával való fordulások,
amikkel szintén sokat foglalkoztunk, kevésbé mennek jól, sokan nem
alkalmazzák ellenféllel szemben.
- Ki az, aki a legtöbbet fejlődött az ősz folyamán?
- Görgényi Botond a korosztály húzóembere lett, mindkét bajnokságban több
alkalommal kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Boti nem labdaművész, viszont
sokszor olvassa a játékot, párharcerős és remek fejjátékának köszönhetően az
ellenfél kapujára is veszélyes. Medgyesi Kori átlépte árnyékát, a baloldalon
bármilyen poszton helytáll, dicséretes a vállalkozókedve. Kövessy Noel az élő
bizonyíték arra, hogy párharcerősségben lehet fejlődni. Az ősz folyamán a
csapat nélkülözhetetlen tagja lett, példás a hozzáállása. Új posztján remekül
megállta helyét Porst Bálint és Molnár Soma, Lénárd Andris pedig elkezdte
rúgdosni a gólokat.
- Mi vár a csapatra a télen?
- Mögöttünk van már a rangos Főnix Kupa, ahol mindkét korosztály indult.
Januárban a 2000-esek Százhalombattára mennek teremtornára, februárban
pedig Lévára, nemzetközi tornára. Ha lesz lehetőségünk, megyünk a Kelen
Kupára is. Februártól pedig jönnek az edzőmeccsek!

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
- A korosztály alaposan megváltozott 2013 folyamán, kik érkeztek és kik
távoztak?
- Nagy örömünkre távozott Orosz Marci a Fradiba, Singh Armaan és Tamáska
Peti pedig a Vasasba. Nagy szomorúságunkra abbahagyta a futballt Veres Boti,
Túri Benő, Kölcze Csanád és Jakkel Peti is. Végh Olivér pedig nemes
egyszerűséggel eltűnt. Májusban csatlakozott Treuger Marcel, az ősz folyamán
épült be a csapatba Pfisztner Máté, Tóth Ábrahám és Horváth Dávid.
- A játékosok mellett a versenyrendszer is megváltozott, hiszen az előző
szezonban a 2001-esek már bajnokságban szerepeltek, mit szóltatok a
változáshoz?
- Én alapvetően támogatom, hogy minél később legyen bajnokság, de a
gyerekek, akik már megszerették, sajnálták a változást. A kifutó rendszert
jobbnak gondoltam volna, de szerintem rendben volt a versenyeztetés.
- Mivel pótoltátok a „kieső” meccseket?
- A rendszer már alapból több tornát és így több meccset hozott, hiszen a
félévenkénti 3 helyett 6 torna lett. Emellett elég sok edzőmeccset játszottunk,
ahol sikerült nagyon ügyes játékosokat felvonultató csapatokkal is
találkoznunk.
- Mik voltak az edzések kiemelt céljai az ősz folyamán és mennyiben
sikerült elérni a célokat?
- Taktikailag a legfőbb hangsúly a szélességi játékon volt, illetve a szélsővédők
támadáshoz való felzárkózásán. Sokat foglalkoztunk a helyezkedéssel
egyébként is, a labda helyzetétől és labdabirtoklástól függően. Továbbra is
próbáltuk bővíteni a gyerekek cselrepertoárját, minden edzés valamilyen, most
már elég bonyolult és összetett csellel indult, hiszen a legfontosabb továbbra is,
hogy a gyerekek kreatívak legyenek, bár természetesen évről-évre egyre
fontosabbak a tudatos elemek is. A tél kezdetével sátorban a homlok oldalsó
dudorral történő fejesek, kint pedig a kapuralövések kerültek terítékre.
- Ki az, aki a legtöbbet fejlődött a nyár óta?
- Görgényi Zsombi fejlődése töretlen, az idősebbek között is kulcsszerepet kap.
Ábrahám és Pfisztner Máté is hamar felvette a ritmust és komolyan
számolhattunk velük. Nikléczy Teó talán az ősz felfedezettje képzeletbeli díjat is
megkaphatja, de egyre több felelősséget lehet bízni Szölgyémy Robira,
Fouilleul Mátéra, Werner Andrisra, Rókusfalvy Márkóra, Szabó Kristófra, Szalai
Áronra, Fekete Danira, Leskó Simire és Márton Petire is. Váradi Máté a 2002esek között robbantott ezen az őszön. Nagy öröm, hogy Balás Ákos és
Herczenik Ádi végre tartósan, Kurdi Marci újra, Nagy Máté pedig továbbra is
tudásához méltón teljesít. Somogyi Martint és Sándorfi Danit pedig a
kiegyensúlyozottsága miatt lehet dicsérni.
- Milyen meccsek, tornák várnak a csapatra a télen?
- Már részt vettünk egy remek tornán Százhalombattán, a 2002-es
korosztálynak van egy meghívása a Vasas által megrendezésre kerülő
nemzetközi tornára, a többi még alakul. Az a helyzet, hogy téli tornában elég
válogatósak vagyunk, mert palánkosra nem megyünk, kemény borításra pedig
csak 4+1 -es játékrendszer esetén megyünk szakmai megfontolások miatt.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
- Az ősz folyamán nőtt a csapat létszáma, kik érkeztek a csapathoz?
Markóczy Cs.: - Most ősszel valóban sok gyerek jött a csapathoz, de azt se
felejtsük el, hogy néhányan el is mentek. Egyed Tomi, Terei Andris, Tóth Ábris,
Schnábel Martin csatlakoztak a kerethez. Ellenben Németh Miki, Fey Dávid és
Wein Zsombi már nem jár hozzánk focizni. Ősszel volt egy „Nagy” visszatérőnk
is, Misu a súlyos sérüléséből meggyógyult, és újra a csapattal van.
- Hogy kerültek az új játékosok a csapathoz? Sikerült beilleszkedniük?
Markóczy Cs.: - Tomi, Andris és Ábris a Pitypang iskolából jöttek tavaly a Lurkó
csapatunkba, és onnan kerültek hozzánk. Martint már korábban is invitáltuk
hozzánk, eddig ő is a Lurkóba járt, most ősszel már szerencsére ő is vállalta a
kiemelt csapat edzéseit. Úgy gondolom, mind a négyen könnyen beilleszkedtek
a közösségünkbe, nagyon lelkesen járnak edzésre, és szépen fejlődnek is.
- Hogy bírják a gyerekek a kinti edzéseket, a téli időjárást?
Markóczy Cs.: - A téli pályabeosztásunk ugyanaz, mint tavaly, vannak sátras és
szabadtéri edzéseink is. Ilyenkor a lehetőségekhez is igazítjuk a képzés
anyagát, ezekben a hónapokban kiemelten fejlesztjük a mozgáskoordinációt és
a korosztálynak megfelelő kis erősítéseket is végzünk. Egyébként mindig is azt
mondtuk, hogy a téli, kinti edzések is a gyerekek hasznára válnak, mert hosszú
távon edzetté, ellenállóvá teszi őket. Egy egészséges gyereknek nyugodtan
lehet télen szabadtéren sportolnia. A probléma mindig akkor van, ha a gyerek
otthon felejti a sapkáját, kesztyűjét vagy az edzés után nincsen megfelelő váltó
öltözéke.
- Melyek voltak az őszi edzések legfontosabb céljai?
Huczik N.: - Idén ősszel is több célt tűztünk ki. Ezek közül a legfontosabb, hogy
továbbra is jó hangulatban teljenek az edzések és sok játék tegye élvezetessé a
gyakorlásokat amellett, hogy a gyerekek a képességeiknek megfelelően
fejlődnek. A már korábban tanult technikai elemek alkalmazása is fontos része a
céljainknak, illetve egy új elem az ívelés is bekerült a repertoárba. Taktikában a
támadásvezetések gyakorlását helyeztük előtérbe, az őszi edzések
legnagyobb részében ezt gyakoroltuk. Fontos volt még, hogy a félpályás
játékban a 2003-as születésű gyerekek előrébb lépjenek, míg a 2004-esek
megismerkedjenek ezzel a méretű pályával.
- Sikerült elérni a kitűzött célokat?
Huczik N.: - A különböző technikai elemek tanulását értékelni nehéz, mert
minden gyereknek más-más időre van szüksége, hogy megtanuljon egy-egy
elemet, ezért minden gyereket külön kellene értékelni. Általánosságban
kijelenthető, hogy előrelépés történt a technikai elemek végrehajtásában. A
taktika és a játék terén még nehezebb megítélni a fejlődést, mert egy gyenge
képességű csapat ellen könnyen végrehajtjuk támadásban a tanult variációkat,
azonban egy gyors és jó képességű csapat ellen ez már sokkal nehezebb és
nem is sikerül, vagy csak kevés alkalommal.
- Milyen meccsek várnak a csapatra a télen?
Huczik N.: - Már részt vettünk két műfüves teremtornán, ahol szép
eredményeket értünk el. Jövőre részt veszünk az Újbuda és remélhetőleg a
Kelen által szervezett tornán is. Ezen kívül a 2003-as korosztálynak mi is
rendezünk tornát.
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2005/2006-ban születettek
- Norbi bácsi, hogyan telt az ősz a csapat számára?
Szeltner N.: - Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó időszakot hagyunk a hátunk
mögött. A keretünkhöz érkeztek új játékosok és mint tudjuk a vérfrissítés
mindig jó hatással van egy csapat életére. Új kollégám, Ábel bácsi
érkezésével ismét két csoportra bontva tudtunk foglalkozni a gyerekekkel,
ami nagyban elősegítette fejlődésüket. A Bozsik tornákon meghatározó volt a
játékunk.
- Kik érkeztek a csapathoz az ősz folyamán?
Szeltner N.: - Elsőnek Veégh Olivért említeném, akinek a bátyja is nálam
kezdett még 1998-ban, most meg a felnőttcsapatunk oszlopos tagja. A tavalyi
évben már szerepelt nálunk Csesznok Andris, aki most érett be arra, hogy a
Lurkó csapatból hozzánk kerüljön. A Szabó Lőrinc Iskola focisuli csoportjából
Csaba bácsi ajánlására Tóth Máté is csatlakozott keretükhöz, akinek a
küzdeni akarása és a foci iránt érzett elhivatottsága példaértékű. Pár hete
Patkó Márk volt az idei utolsó szerzeményünk, aki korábban a Fillér utcai ovi
focisulijába járt.
- Hogyan alakult az edzéslátogatottság a csapatban?
- Kercsó Á.: - Amíg Norbi bácsit örömmel töltött el, hogy a nála edző gyerekek
szinte alig hiányoztak az edzésekről, addig nálam nem ilyen rózsás a helyzet.
Sajnos voltak olyan játékosok, akik sokat voltak távol, de olyan is volt, aki
átlagban a heti két edzést is alig érte el.
- Ki az, aki a legtöbbet fejlődött a nyár óta?
Szeltner N.: - Szerencsére mindenkire elmondható, hogy fejlődött, ami
elsősorban a csapatbontásnak köszönhető. Voltak időszakosan kiemelkedő
játékosok, de nem szeretnék neveket említeni, mert hosszú lenne a
felsorolás.
- Milyen tornákon fog szerepelni a csapat a télen?
Kercsó Á.: - Már elkezdődött a tornaszezon, három alkalommal léptünk
pályára eddig elég változó formában. Kezdünk a saját rendezésű tornánkkal,
majd a sikeres Újbuda Kupa következett, nemrég pedig Százhalombattán
voltunk. Januárra egy gödöllői torna van betervezve mindkét korosztálynak, a
tél további része még szervezés alatt van.
- Végül, mit üzensz a gyerekeknek a téli szünetre?
Szeltner N.: - Élvezzék ki a hosszú szünetet, mert a mi gyerekkorunkban
sajnos nem volt ilyen lehetőség, majd január 6-án kipihenve és a focira, a
labdára „kiéhezve” térjenek vissza az UFC-be! Boldog Karácsonyt
mindenkinek!
Korosztályos csapataink december 18-20. között rendezték évzáróikat, ki-ki a
maga módján. A téli szünet után január 6-án kezdődik a tanítás és ekkor indul
be az élet a Kolozsvári Tamás utcában is, hiszen január 6-án illetve 7-én
kezdődnek az edzések minden csapatunk számára.
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Junior csapat
A Junior csapatba két ikerpár is jár, a Tímár testvéreket már jól ismerhetik ,
hiszen régóta járnak az egyesületünkbe focizni. Viszont a Szabó (Andris,
Vince) ikrekről eddig nem hallottunk olyan sokat. Lassan két éve fociznak
csapatunkban, a velük készült interjúból jobban megismerhetjük őket.
- Kezdjük a kezdet kezdetén, ki is az idősebb?
- Vince: - Természetesen én.
- Andris: - Csak percek választanak el bennünket.
- Otthon nem lehet nagy a családi béke ha futballról van szó, hogy is van
ez a kedvenc csapatokkal?
- Vince: Természetesen a világ legjobbja a Real Madrid.
- Andris: Hát persze, csak az én kedvencem a Barcelona után.
- Miért pont ez lett a kedvenc csapatotok?
- Andris: - Mert a Barcelona nagyon szép focit játszik. Nagyon szeretem nézni
a játékukat.
- Vince: - Mert a Real Madrid a szép játék mellett nagyon eredményes focit is
játszik. Ez látszik abból is , hogy ők nyerték a legtöbb BL-t.
- Gondolom kedvenc játékosotok is van. Ki is az?
- Andris: - Nekem természetesen Lionel Messi.
- Vince: - Ez nem is kérdés, hogy Ronaldo. Remélem idén ő nyeri az
aranylabdát.
- Lassan két éve jártok ide focizni. Mi fogott meg benneteket?
- Andris: - Nagyon jó a hangulat edzésen és nagyon jó az UFC-ben focizni.
- Vince: - Nagyon jó fej srácok járnak a csapatba. Nagyon tetszik, hogy sok
játékos feladatot talál ki Dani bácsi és sokat játszunk. Ezek szerintem
megalapozzák a jó hangulatot.
- Van kedvenc feladatotok is?
- Andris: - A minibajnokságok mellett a passzolós feladatokat és a
cicajátékokat szeretem.
- Vince: - Én főként a cselezős és a kapuralövős feladatokért vagyok nagyon
oda.
- Úgy tudom, ti vagytok a társaság közepe a csapaton belül. Kikkel
vagytok jóban, jóbarátságban?
- Andris: - Mester Tomival, Bodnár Szilveszterrel, Stencivel és Wéber
Gyurival.
- Vince: - Én is jóban vagyok Tomival, Szilivel, Stencivel, Gyurival és Drajko
Benjivel is.
- Az ünnepek közeledtével mit üzentek a Lelátó olvasóinak?
- Andris: Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk és még
boldogabb új évet az egész csapat nevében. Már most várjuk, hogy jövőre
találkozzunk a többiekkel a pályán!
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Kölyök csapat
A Kölyök csapatban év végi sztárinterjú készült gólvágó csatárunkkal, Kőszegi
Somával. Az interjúnak köszönhetően talán a rajongók és a személyesen nem
ismerők is közelebb érezhetik majd magukat fiatal tehetségünkhöz.
- Kedves Soma, mióta játszol az UFC csapatában?
- Körülbelül 4-5 éve edzem itt, és remélem sikerül majd bekerülnöm a kiemelt
csapatba, hogy hetente játszhassak tétmérkőzéseket.
- Itt töltött időd alatt kik kerültek hozzád legközelebb, lettek a legjobb
barátaid?
- Már iskolából ismerem Jakó Ádit és Roscioni Gabit, akik szintén ide járnak. Itt
ismertem meg Jenei Áront, Feiner Danit és Péli Áront. Ők a legjobb barátaim.
- Az egy jó dolog, ha az ember a barátaival töltheti az idejét. Vannak kedvenc
feladataid az edzéseken?
- Elsősorban a cicajáték a kedvencem, de nagyon szeretem a cselezős
gyakorlatokat és ha a cselezés végén kapuralövés is van, az a legjobb.
- Gyakran lehet látni egy népszerű német csapat mezében,de most például
a Galaktikusok meze van rajtad. Van más kedvenced is rajtuk kívül?
- A Bayern München mellett a Real Madrid és az Újpest. Ez a három kedvenc
csapatom, ezek közül az első kettőt csak megláttam és szerettem. A harmadik az
úgymond a véremben van. Az egész családom és a nagypapám is Újpest
drukker, így ez nem is lehetett kérdéses.
- Kedvenc játékosaid ezekben a
csapatokban játszanak? Láttad
már őket élőben?
- Igen! A kedvenceim Ribéry, Bale
és az Újpestből Simon Krisztián.
Őt rengetegszer láttam az Újpest
meccsein. Volt szerencsém
Ribéryt is látni élőben az ETOBayern München meccsen. Ez
volt az eddigi legemlékezetesebb
meccsem!
- Végül mit üzensz az
olvasóknak, az UFC-seknek?
- Boldog Karácsonyt kívánok
mindenkinek és ha üzennem kell
valamit, akkor azt, hogy már
várom az újévet, hogy újra
lehessen focizni jönni.
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Lurkó csapat
Év végi cikkünkben a Lurkó csapat két tagját
Kovács Kristófot és Zarándy Sámuelt
kérdeztük.
Az első válaszolónk Kovács Kristóf, aki 2003ban született és már lassan két éve jár a
Lurkókhoz.
- Ha már szeretsz focizni, akkor elárulod,
hogy ki a kedvenc játékosod és miért ő az?
- Kristóf: Lionel Messi a kedvencem, nagyon
szeretem mert ő cselez a legjobban a világon
és rengeteg gólt rúg a csapatában. Fura, hogy
alacsony és mégis ilyen gyors.
- Úgy tudom Te magasnak számítasz a
korosztályodban. Igaz ez?
- Kristóf: Igen, a Lurkó csapatban az egyik
legmagasabb vagyok.
- Gondolom, ha Messi a kedvenc
játékosod, akkor a Barcelona a kedvenc
csapatod. Így van?
- Kristóf: Nem! A Bayern München a kedvencem, már régóta nekik szurkolok és
most végre ők nyerték a BL-t. Különösképpen szeretem a kapusaikat.
- Ezek szerint Te a kapuban érzed a legjobban magadat?
- Kristóf: Nem, én csatárkodni szeretek, mert imádok gólokat lőni.
- Van jóbarátod a csapatban?
Kristóf: Igen, Jenei Csongornak hívják. Egy suliba járunk és állandóan focis
kártyákat cserélünk a szabadidőnkben.
A 2005-ben született Zarándy Sámuel is a
korábban említett kérdésekre válaszolt.
- Mond el kérlek Samu, hogy ki a kedvenc
játékosod!
- Samu: Messi játékát nagyon szeretem,
rendkívül jól focizik és mindig ő dönti góljaival
a mérkőzéseket.
- Lefogadom, hogy a Barcelonának
szurkolsz!
- Samu: Igen, imádom a Barcelonát!
Szeretem a spanyol focit és a csapat tele van
jobbnál jobb spanyol focistákkal.
- Melyik a kedvenc posztod a csapatban?
- Samu: A csatár, mert szeretek gólokat lőni
és csatárként nem kell olyan sokat
védekezni.
- Ki a legjobb barátod a Lurkó csapatban?
- Samu: Mészáros Milán, ő egyébként az
unokatestvérem. Nagyon jól focizik!

UFC Caritas
Novemberben meghirdettük Caritas programunk újabb állomását, ezúttal a közelgő
ünnepekre tekintettel játék és könyvgyűjtést szerveztünk, hogy szebbé tegyük az
ünnepeket azoknak is, akik hiányt szenvednek valamiben. Az UFC családnak
köszönhetően rengeteg játék és könyv gyűlt össze, amit december 17-én átadtunk a
kerületben működő Cseppkő Gyermekotthon és Óvodának. Egyesületünk négytagú
képviseletét az intézmény igazgatója, Dr. Herczeg Krisztián fogadta, aki röviden
körbevezetett minket a több épületből álló komplexumban. A gyerekek nagy örömmel
fogadták az ajándékokat, néhány játék azonnal gazdára is talált.
A gyerekekkel - a mondanivalót életkorukhoz igazítva - a korosztályos edzők az elmúlt
hetekben elbeszélgettek az akcióról, kiemelve a rászorulókon való segítés fontosságát.
Caritas programunk a jövőben is folytatódik, köszönjük segítségüket.
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BLSZ III.
II. Kerület UFC - Csepel HC 4-1 (1-0)
Kolozsvári Tamás utca, 20 néző.
Gólszerzők: Királyvölgyi (2), Baló, Veégh
UFC: Polgár 6 - Koltai 6, Veégh 8, Konecsni 7, Bede-Fazekas 6 - Zöld 7,
Padányi 6 (Emődi 0, helyette Kovács 0) - Királyvölgyi 8, Ráskai-Kiss 7 (Baló
0), Székely 5 (Németh 0) - Kosik 5 (Király 6).
Az ősz zárásaként az első fordulóból elhalasztott Csepel elleni mérkőzést
játszottuk le a Kolozsvári Tamás utcában. A meccs igazi rangadó volt, két a
támadófocit előnyben részesítő csapat lépett pályára. A tabellán elfoglalt
pozíciók miatt is kiélezett küzdelemre lehetett számítani, a vendégek 21 ponttal
a 6.helyet foglalták el a tabellán, a mieink 27 ponttal a dobogó legalsó fokán
álltak a játéknap előtt. A mérkőzés elejétől támadólag léptünk fel és nagy
labdabirtoklási fölényünk mellett magabiztosak is voltunk. Több veszélyes
támadást is vezettünk, ám a remekül záró vendégek az utolsó pillanatokban
mindig meg tudták akadályozni, hogy igazi gólhelyzetet alakítsunk ki. Aztán a
semmiből egy előre vágott labda után a játékszer valahogy a csepeli csatár elé
pattant, aki nagy ziccerben lépett ki, ám a remek ütemben kimozduló kapusunk
becsúszva mentett a kicsit hosszat toló csatár elől. A félidő zárásaként egy
pontrúgás után a labda Királyvölgyi elé került, aki ballal, nagy erővel a kapu felső
sarkába bombázott (1-0). A második játékrész elején az egyenlíteni próbáló és
ezáltal lazábban védekező csepeliek térfelén rengeteg lehetőségünk nyílt
kontrákat vezetni, ám ma az a fegyver, amiben igazán jók vagyunk, nem
működött. Az egyszerűség helyett mindig túlkomplikáltuk a dolgokat, így nem
sikerült növelni előnyünket. Sőt, Bede-Fazekast kicselezte a vendégek
támadója a baloldalunkon, beadása nem sikerült túl jóra, ám Konecsni
felszabadítása sem, pont az érkező csatár elé tálalt, aki futtából 20 méterről
nagy erővel a bal alsó sarokba bombázott (1-1). Ez nem volt benne a meccsben,
de amilyen váratlan volt az egyenlítés, annyira nem változott meg tőle a meccs.
Pár perc múlva a kilépő Ráskai-Kiss ellen elkövetett szabálytalanság után
büntetőhöz jutottunk. Királyvölgyi szokás szerint magabiztosan értékesítette a
tizenegyest (2-1). A hajrában rengeteg kontrát vezethettünk sikertelenül. Ami em
jött össze szép összejátékok után, összejött máshogy: a pár perce pályán lévő
Baló ballal kapásból óriási bombagólt lőtt (3-1). A legvégén Emődi bokája fordult
ki, remélhetőleg nem okozva súlyos sérülést. A mérkőzés utolsó momentuma
Veégh Szabi „szokásos” fejesgólja volt, ezzel védőnk beállította a végeredményt
(4-1). Nagyon fontos győzelmet arattunk egy remek képességű csapat ellen! Az
őszi szezon végén csapatunk az előkelő második helyen áll a bajnokságban, az
élmezőny pedig rendkívül szoros, a feljutásra az első négy helyezett csapatnak
van reális esélye (Chinoin, UFC, ESMTK, 33 FC).
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BLSZ III.
- A csapat remek hajrával a 2. helyig kúszott fel a tabellán, ami a tavalyi 6.
hely után nagyon szép előrelépés. Miben fejlődött a csapat?
- Tavaly az őszi szezon végén a 3. helyen álltunk 2 pontnyira az elsőtől, tehát
tulajdonképpen ugyanúgy, mint most. Akkor a tavasz elejét nagyon elszúrtuk,
amit most nem tehetünk meg! Fejlődés sok téren észrevehető. Meccsrutinban,
sebességben, szervezettségben sokat léptünk előre. Illetve jelentős változás,
hogy amíg tavaly az ellenfelek közjátékai ki tudtak zökkenteni minket a
játékból, idén már nem vesszük fel ezeket a dolgokat.
- Ha már közjátékok...Ezen az őszön sem maradtak el a parázs csaták, két
rangadó is botrányba fulladt, azonban egyik sem miattunk. Mi is történt
pontosan?
- Mindkét meccsen döntetlen állásnál kiállításra jutott az ellenfél egyik
játékosa, sőt az egyik még büntetőt is vont maga után. A kiállított játékosok
nem tudták feldolgozni az ítéleteket és a játékvezetőknek estek. Az egyik
esetben verbálisan fenyegették meg a sporit (játékvezetőt - a szerk.), a
másikban már ütések is csattantak, így szinte példátlan módon két
meccsünket is idő előtt lefújták a játékvezetők. Hiába kaptuk meg mindkét
meccset 3-0-ás eredménnyel, reméljük többet nem lesz ilyen befejezése
csapatunk meccsének. Mi a pályán szeretnénk mindenki ellen nyerni, illetve
focizni akarunk, a küzdősportokat meghagyjuk másoknak.
- Kiket tudsz kiemelni az őszi 13 forduló alatt nyújtott teljesítménye
miatt?
- Az edzői osztályzatok alapján Veégh Szabolcs 6.46-os, míg Konecsni Bence
és Ráskai-Kiss Keve 6.44-es átlagot produkáltak. Ők nem csak számokban,
hanem játékban is a legjobbak közé tartoztak. Kiemelni viszont egy negyedik
játékost szeretnék: Zöld Péter a szezon első felében kevesebb
játéklehetőséget kapott, mivel a posztján több meghatározó játékosunk is
szerepel. Aztán csapatkapitányunk, Sárosi Márk sérülése után bekerült a
kezdőbe és öt meccsen keresztül folyamatos jó játékkal hálálta meg a
bizalmat, hozzásegítve csapatunkat az ötmeccses győzelmi szériához.
Amikor kispados volt, Peti nem morgolódott, nem duzzogott, hanem
keményen edzett. Így amikor visszakerült a kezdőbe, helyettesíteni tudta
csapatunk egyik legjobbját! Az ilyen mentalitású és képességű játékosok
tudnak hatalmas pluszt adni egy csapatnak. Szép volt, Peti!
- Milyen felkészülést tervezel, min lesz a téli időszakban a hangsúly?
- Január 27-én kezdődik a felkészülés. Ugyan már január 6-tól edzünk, de az
elején csak bevezető edzések lesznek, ráhangolódva a kemény edzésekre. A
vizsgaidőszak lezárultával 6 hetes alapozásunk lesz, az elején főleg fizikális
terhelésre helyezve a hangsúlyt, aztán jönnek a frissítő és taktikai jellegű
edzések. Edzőmeccsek is színesítik majd ezt az időszakot.
- Mit vársz a tavaszi szezontól?
- Nagy küzdelmet, kiélezett meccseket! Tavaly ilyenkor sokat beszéltünk egy
bizonyos helyezésről. Most nem tesszük… Idén inkább dolgozunk, dolgozunk,
és még többet dolgozunk! Az UFC család minden tagjának Boldog Karácsonyt
kívánok a csapat nevében!
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BLSZ III.
A bajnokság állása az őszi szezon végén
Budapest III.osztály, 2. csoport

A budapesti labdarúgás harmadik osztályában a 42 csapat 3 osztályba van
sorolva, a csoportba osztás területi alapon történik, ezért a mi csoportunkban
jellemzően a budai oldal csapatai kaptak helyet, illetve Pest északi részét
képviseli több csapat is. Természetesen van lehetőség az egyesületek számára
más csoportba kérni a besorolást, így kerülhetett az Erzsébeti SMTK és a
Csepel HC a csoportunkba. Ebben a csoportban a mezőnyt, így az élmezőnyt is
ismerjük, de mi a helyzet a másik két csoportban? Az első csoportot az AFC
Soroksár vezeti 5 pont előnnyel a Szent Pál Akadémia második csapata előtt,
ennek a két csapatnak van reális esélye az aranyérem megszerzésére. A
harmadik csoportot az Újpesti Haladás csapata vezeti a nagymúltú BVSCZugló előtt két ponttal. Ebben a csoportban a miénkhez hasonlóan szoros az
élmezőny, a Testvériség második csapata, az MTK Baráti Kör és a Rákosliget is
versenyben lehet az aranyéremért.
Mindhárom bajnokságból az első helyezett jut fel a másodosztályba, ahol már
csak egy csoport van 16 csapattal. Az első két helyezett jut fel az első osztályba,
az utolsó három helyezett pedig kiesik a harmadik vonalba. Az őszi szezon után
a feljutásra az Építők, a KISE, a Gázgyár és a Szent Pál Akadémia pályázik, míg
a kiesés réme leginkább a SZAC, a Goldball, a Közterület és a BÜSKE csapatait
fenyegeti.
A csoportok alakulásába a pályán elért eredmények mellett a szabályozás is
beleszólhat. Mivel az I.osztályban szereplő Inter CDF csapatának nincs
rendben az utánpótlása, ezért eddig összesen 14 pontot vontak le tőlük. Mivel
fennáll a veszélye, hogy tavasszal kizárják a csapatot, ezért egy csapattal több
juthat fel a másodosztályból, így a harmadikból is. A három csoportból pedig
valószínűleg a legtöbb pontot gyűjtő második lehet a befutó...

