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Ketten kerültek a 2001/02-es csapathoz

A magyarok nyilai
Nem autóra, ajtóra!

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 (U18, U16,
U14) már szerepelnek a számszerű
eredmények is. A hónap képe Diósdon
készült, ahol U12-es csapatunk a Kelen
Kupán szerepelt.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
1995/96-ban született ifistáink kemény hónapot tudhatnak a hátuk mögött. Sok
labda nélküli koordináció, sprint és hosszabb távú futások domináltak ebben a
hónapban az edzéseken. Csapatunk tagjai nagyon becsületesen teljesítették a
rájuk kirótt futásokat, illetve fáradtságuk ellenére a labdás feladatokban is
igyekeztek minőségi munkát végezni. Sajnos az időjárás többször is
megnehezítette a játékosok dolgát, hol az erős szél, hol a röpködő mínuszok, hol
pedig a havazás tette nehezebbé az amúgy sem könnyű alapozó edzéseket.
Az Újpesti Haladás elleni edzőmeccsen az előbb leírt három dolog egyszerre
csapott le a mérkőző felekre, így nagy hidegben és hófúvásban feszültek
egymásnak a csapatok. A meccsen enyhe labdabirtoklási fölényben voltunk végig,
ám az eredmény után csak futottunk, 2-3-as félidő után az utolsó pillanatokban
szerzett góllal 5-5-re alakítottuk a találkozót. Büki (2) Farkas, Ihab Adnan és
Jobbágy voltak a gólszerzőink. A meccs arra mindenképp jó volt, hogy lássuk,
messze még az a forma, amit a bajnokság kezdetéig el szeretnénk érni.
Következő edzőmeccsünkön a RAFC csapata ellen mérkőztünk, ahol 2-0-s félidő
után 3-0-ra nyertük meg a találkozót. Az első félidőben sok szép támadást
vezettünk, melyek bizakodásra adnak okot, illetve védekezésünk is
magabiztosnak tűnt. Góljainkat ebben a játékrészben Farkas és Kárpáti jegyezték.
A második félidőre sok változtatás történt mindkét csapatban, aminek
eredményeképpen a felek csapnivaló második félidőt produkáltak. Mindössze
Kalós Peti 25 méteres hatalmas szabadrúgásgólja emlékeztetett a labdarúgásra.
Az eredmény és azon belül a nulla kapott gól bíztató, de a második félidei játék…
Harmadik meccsünkön sajnos egyáltalán nem tudtuk megnehezíteni a III. kerületi
TUE dolgát. Ellenük máskor élvezetes és szoros meccseket vívunk, ezúttal
banális egyéni hibák és az ütközések teljes hiánya miatt ellenfelünk átgázolt
rajtunk. Súlyos, 9-2-es vereségünk a kezdeti idők kilátástalan játékát idézte. Kalós
és Büki jegyezték góljainkat.
Keretünkben történtek változások is a hónap folyamán. Erdélyi Bence tanulmányai
miatt, Pongó Benji pedig egészségi okokból visszavonult a tavaszi hónapok
idejére. Reméljük, hogy nyártól újra csatlakoznak keretünkhöz! Sajnos 2-3
játékosunk egyértelművé tette, hogy a kemény munka nem szerepel a
szótárukban és csak elvétve jelentek meg csapatunk téli edzésein. Tőlük
elbúcsúztunk! Azonban erősítettünk is: a Szent Istvántól csatlakozott
csapatunkhoz Magyari Gábor, aki eddig akaratával és lelkesedésével bizonyított.
Szintén a Szent Istvántól tért vissza a futballhoz Lakatos András, aki 1994-ben
született és a felnőtt csapatunkkal edz, de az előbb említett Erdélyi Bence pótlása
az ő feladata lesz tavasszal. Mivel csapatunk a ‘94-es születésűek bajnokságában
szerepel, így erre lehetőség van. Jelenleg az ideálisnak mondható 17+3-as
kerettel dolgozunk (a +3 fő a felnőttben edző ‘94-ben született játékosokra utal).

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Még mindig tart a tél és a felkészülés a U-16 csapatának. A létszám változó, de
13-14 fő az átlag látogatottság. Folyamatosan érkeznek új próbajátékosok, akik
az edzéseken és az edzőmérkőzéseken is bemutatkozhatnak.
Sikerült játszaniuk a srácoknak az Airnergy SC csapatával két mérkőzést,
amiből rengeteget tanultak a fiúk. Sikerült a csapat előnyeit és gyengeségeit is
feltérképezni. De szerencsére még van idő a bajnoki rajtig ahhoz, hogy a
fiatalok még többet javíthassanak a teljesítményükön.
Elsősorban az erőnléten és a technikai felkészültségen kell dolgozni. A sok új és
még picit rutintalan játékosban viszont megvannak azok a képességek,
amelyek segítik őket beilleszkedni a csapatba. Remélhetőleg a kitartással és az
elszántsággal nem lesz probléma, de kemény munka vár még a fiúkra.
Sajnos a sérülések sem kerülték el a csapatot az utóbbi időben. Márkus Tomi
egy hosszúra nyúlt hát sérülésből lábadozik, Bálint Berci pedig egy bokaszalag
szakadás után végzi a rehabilitációs kezeléseket. Remélhetőleg mind a ketten
felépülnek a bajnokság kezdetéig. A csapat mindenképpen szorít nekik, mert
szükség van rájuk a tétmérkőzéseken.
A fiúk többsége túl van a sportorvosi vizsgálatokon és a három új igazolású
játékos, Schlepp Marvin, Fábián Balázs és Piedl Máté is harcra készen várja a
tavaszi nyitányt.
Még nem mindenkinek sikerült megtalálni a posztját, de az őszhöz képest
bizony komoly változások várhatóak a keretben.

Előtérben a felkészülés
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1999/2000-ben születettek
Ahogy mondani szokás, a legendák köztünk élnek. De arról, hogy hol születnek a
legendák, nem szól a fáma. Csapatunk azonban szemtanúja lehetett egy igazi
legenda születésének, hiszen februárban megszületett Fánkos Bernát legendája.
Utazzunk vissza néhány hetet az időben, hogy történetünk fonalát felvegyük.
Történt egy szép februári szombaton, hogy 2000-es csapatunk a Marczibányi
téren lépett pályára a Kelen Kupán. Az elődöntőben egy kifogásolható játékvezetői
ítéletet követően hőseink büntetőkkel estek ki és a fájó igazságtalanság szemmel
láthatóvá kovácsolta a bánatot. Hogy a tragédia teljes legyen, a bronzmérkőzésen
is büntetőkkel szenvedett vereséget csapatunk. Balsors akit régen tép...
Észrevették ezt a bánatot a csapatot elkísérő apukák, anyukák, nagymamák és
nagypapák is, Zsombi nagymamája pedig kárpótlásul nagy tál fánkot ígért
csütörtökre a fiúknak.
Teltek-múltak a napok - a srácok már talán ki is heverték a szombaton történteket amikor eljött a csütörtöki edzés. A kemény, igazi téli edzés vége előtt néhány
perccel megérkezett Zsombi nagymamája, kezében a nagy tál fánkkal. A
figyelmes és jó orrú játékosok szájában már ekkor összefutott a nyál, így történt ez
főhősünkkel, Fánkos Bernáttal is. Véget ért az edzés és a gyerekek
hangyabolyként rohanták körül a fánkos tálat. Mindenki vett egyet, aztán
néhányan vettek még egyet, aztán egy-két szerencsés vehetett még egyet. A
legendák legfontosabb része sokszor homályossá válik, így van ez a mi
legendánkkal is, innentől kezdve a bizonytalanság ingoványos talaján fogunk
lépkedni. Szemtanúk elmondása szerint Fánkos Bernáton a harmadik fánk után
eluralkodott a mohóság - úgy, mint Cukros Barnin Székesfehérváron. Egymás
után jöttek a fánkok, míg egyszer csak - hogy, hogy nem - elfogytak a finom
sütemények. A képzeletbeli számláló megállt, a szemtanúk szerint egy hatalmas
7-es virított a kijelzőn. Főhősünk legendája azóta hetedhét országon is túl jutott,
valahol messze a Kolozsvári Tamás utcától pedig egy kisfiú éppen most kéri
édesapjától az esti mesét: Apaaa! Mesélsz nekem ma este Fánkos Bernátról és a
7 fánkról?
Februárban mindkét korosztály számára folytatódtak a teremtornák. A hónap első
szombatján az idősebbek jó játékkal, eleinte sok kihagyott helyzettel nyerték meg a
Kelen Kupát, a gólkirály Bacsek Bernát, csapatunk legjobbja pedig Vincze Gera
lett. Egy héttel később a fiatalabbak is ellátogattak a Kelen Kupára, ahol az
elődöntőben és a bronzmeccsen is balszerencsés büntetőpárbaj választott el
minket az éremszerzéstől és végül 4. helyen zártunk. Kifejezetten jó játékunk után
ez nagy csalódás volt a srácoknak. Csapatunk legjobbja Kelemen Zsombi lett. Egy
héttel később visszaadta a sors amit elvett: a III. Komáromi István Emléktornán jó
hozzáállással aranyérmet nyert a csapat, a torna gólkirálya Kákosy Papa, legjobb
játékosa pedig Bacsek Bernát lett. Ezzel lezárultak a teremtornák, február
hátralévő részében edzőmeccsek következtek, ahol a bajnokságból ismerős
Újpesti Haladás ellen vívott három összecsapáson kapott mindenki
játéklehetőséget és kerestünk új posztokat. Márciusban a bajnokság kezdetéig
folytatódnak az edzőmeccsek.

A HÓNAP JÁTÉKOSA

A hónap játékosa
Novemberben indult rovatunkban a korosztály edzői havonta megválasztják az
adott hónap legjobb játékosát, a Lelátó pedig egyikükkel interjút is készít. A szezon
végén a hónap játékosai után kiválasztásra kerül minden korosztályban az év
játékosa is. A hónap játékosával készült interjú Facebook-oldalunkon olvasható.

Januárban a hónap játékosa
az U8-as korosztályban:

Kovács Máté

az U10-es korosztályban: Werner Balázs
az U12-es korosztályban: Herczenik Ádám
az U14-es korosztályban: Benke András
az U16-os korosztályban: Kölcze Balázs
az U18-as korosztályban: Jámbor Ákos
a Lurkó csapatban:

Fazekas Márton

a Kölyök csapatban:

Pfisztner Máté

a Junior csapatban:

Zoboki Ábel

a felnőtt csapatban:

Baló Márton

A Lelátó februárban U14-es csapatunk kapitányával és egyben kapusával, Benke
Andrissal beszélgetett.
Augusztus végén a “Master” becenévre hallgató kapust választotta a csapat
kapitányává. A nyugodt, halk szavú hálóőr ősszel minden bajnoki mérkőzésen
pályára lépett, Vincze Gera mögött a második legtöbb pályán töltött perccel
büszkélkedhet. Fegyelmezett, szorgalmas munkájával érdemelte ki a hónap
játékosa címet. Interjúnkban beszél arról, hogy mit vár magától és kapitányként
csapatától a tavasszal, valamint mesél arról is, mi változott nyár óta a csapat háza
táján.
Az Andrissal készült interjú Facebook-oldalunkon olvasható.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Februárban is tornák és edzőmeccsek váltották egymást mind a két korosztálynál
és ezek túlnyomórészt jó játékot hoztak.
Az idősebbek vettek először részt a Kelen Kupán, ahol gyenge kezdést erős
folytatás követett, így bár végül elégedetten, de némi hiányérzettel zártuk a
megmérettetést. Nagy öröm volt azonban, hogy Nagy Máté lett a gólkirály! Ezt a
tornát két edzőmérkőzés követte. A Kelen ellen is voltak szép dolgok és örömteli
volt, hogy sok helyzetet alakított ki a csapat, de a legjobb teljesítményt a Hegyvidék
ellen nyújtották a gyerekek. Ez a meccs azért emelkedik ki, mert egy nagyon jó
ellenfél ellen játszott jól a csapat.
A fiatalabbak is megmérkőztek a Kelennel és újra gyakorolhatták a játékot
háromnegyed pályán. Ezután két kispályás torna következett, ahol jól szerepeltek
a gyerekek. A Kelen Kupán játékból és küzdésből is jelesre vizsgáztak a fiúk,
ráadásul itt is az UFC adta a gólkirályt Józsa Marcell személyében. A III. Komáromi
István Emléktornán már nem alakult ki ilyen jó játék, sajnos a linóleum borítás és az
ellenfelek játékstílusa nem tette lehetővé a folyamatos játékot. Erre a korosztályra
is vár még edzőmeccs, a Mészöly Focisuli csapatával mérkőzünk meg újra
háromnegyed pályán.

A Kelen Kupán
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2003/2004-ben születettek
A 2003-as csapat egyik edzője, Csaba bácsi ezúttal Tímár Bálinttal, a csapat
„cselgépével” beszélgetett.
- Figyelj Bálint, Egerről akarok veled beszélgetni, meg arról az íjról…
- Jó volt, az egyik kapus kapott egy akkora potyát. Az ellenfél kapusa kirúgta
kézből a labdát, és átpattant felette. Talán a Debrecen kapusa volt…
- Ez volt a legjobb…
- Ja, nem. Amikor én rúgtam egy gólt, az volt a legjobb.
- Hogyan rúgtad?
- Demeter Marci kiugratott, én meg bepasszoltam a kapus mellett.
- És újabban nagyon szép kötényeket is osztogatsz, pedig az nem egy könnyű csel. Egerben is volt
belőle.
- Igen, az utolsó meccsen kettőt is kiosztottam belőle. Nem nehéz, csak egy
testcsel kell hozzá, hogy az ellenfél kinyújtsa a lábát, és akkor meg lehet
csinálni. Tök jó volt Eger. A Norbi bácsi sütötte pizza is jó volt.
- Norbi bácsi sütötte?
- Szerintem nem, csak mondta…..De finom volt. Sonkás. A vár is jó volt, meg a
karácsonyi vásár a főtéren.
- Ott vetted az íjat, emlékszem. Miért pont íjat vettél, annyi más játék volt ott.
- Igen, voltak kardok, pajzsok, meg pisztolyok is, de kardom meg pisztolyom
van már otthon, íjam még nem volt. Van egy olyan is, amin ha megnyomok egy
gombot, akkor lila lesz.
- Mi lesz lila?
- A kard. Windunak is olyan van.
- Ki az a Windu?
- A Star Wars - ból…Ninja fegyverem is van, meg géppisztolyom.
- Mennyibe került az íj?
- 800 Ft-ba. Arra is kíváncsi vagy, hogy mennyit adtam?
- Miért adtál borravalót is?
- Nem, egy ezrest adtam, és kaptam vissza 200 Ft-ot. Eredetileg három
nyílvessző volt hozzá, de egy elveszett a várban. Ellőttem.
- Miért nem mentél érte?
- Ki lőttem a várból. Durva lett volna, ha bele lövöm egy kéménybe.
- Még jó. Otthon mit szóltak hozzá?
- Zsomborék vittek haza Egerből, és hozzájuk jött édesanyám, ő látta meg
először. Azt mondta, hogy mindenkinek kilőhetem vele a szemét.
- Biztos úgy értette, hogy ez egy veszélyes játék, mert valakinek véletlenül kilőheted vele a szemét.
Egyébként igaza van, én is mindig ettől félek, ha gyerekek ilyennel játszanak, tényleg vigyáznod kell
vele.
- Igen, de van egy ilyen valami a végén.
- Van a nyílvesszőn tapadókorong?
- Igen, miért azt hitted, hogy hegyes a vége? Az igazi íjaknak olyan….
- Mire lőttél vele?
- Autóra…
Az interjú a következő oldalon folytatódik.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
- Annak biztos örültek… Kinek az autójára?
- Ajtóra, nem autóra! A szobám ajtajára. Meg poszterre. Az egyik lövés letépte
Ronaldo lábát.
- Mit csináltál vele, megragasztottad?
- Nem, leszedtem, és feltettem helyette egy Ibrahimovic-ot. Ronaldóból úgyis
egy csomó van.
- A tesóiddal szoktál játszani?
- A húgom egy éves. Nem tud beszélni.
- Nem baj, majd megtanul.
- A bátyámmal viszont játszottunk, az ágyamra lőttünk. Nekem ilyen emeletes
ágyam van, amin matricák vannak. A matricákra lőttünk. Aki eltalál öt lövésből
többet, az nyer.
- És? Ki nyert?
- Ő. Az is benne lesz a cikkben, hogy ki focizik a családban?
- Igen. Ki focizik a
családodban?
- Apukám is focizott
a Vasasban, amikor
gyerek volt. És a
testvérem most is ott
focizik. Szoktunk
együtt is focizni. Van
egy játszótér a
Pitypang iskola fölött.
Viharos Balázs is
oda jár focizni.
- Együtt szoktatok
Viharral focizni?
- Neeem, csak
láttam egyszer, hogy
megy oda...
Jobbra a híres nyíl
látható, a megmaradt
k e t t ő d a r a b
nyílvesszővel. Az
elveszett nyílvessző
holléte bizonytalan.
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2005/2006-ban születettek
A téli szezon utolsó egész hónapjában folytatódtak a teremtornák. 2006-os
csapatunk ismét ellátogatott Újpestre, ahol a múltkorihoz hasonlóan nagy sikert
aratott. Mint tudjuk, ebben a korosztályban nem az eredmény számít, amit
számtalanszor hallottunk már Szeltner Norbert edzőtől is. Éppen ezért a kisebb
korosztályokban nem is írunk eredményeket, így most sem ezt emeljük ki, hanem
a mutatott játékot. A többi csapathoz képest szembetűnően érettebb, sok passzos
produkcióval álltak elő a gyerekek, amit még az ellenfelek is csak megtapsolni
tudtak. A 2005-ben született játékosok az UFC Cup harmadik fordulójában, az
MKB Euroleasing Kelen Kupán és a III. Komáromi István Emléktornán mutathatták
meg magukat. Csak dicséret illeti a fiúkat, hiszen nagyon nagy lelkesedéssel
vettek részt a tornákon és még a korai kelés sem riasztotta el őket a focitól. Már
csak egyetlen dolog van, amit az edzők szívesen látnának, ez pedig az
erőszakosabb játék. A fociban a küzdelem, a labda megszerzése
elengedhetetlenül fontos, ezért meg kell tanulni szabályosan, de erőszakosan
fellépni az ellenfelekkel szemben. Mindezek mellett a tél folyamán a labdaátvétel,
a passzolás és a labda nélküli helyezkedés szerepelt kiemelt helyen az edzések
alkalmával. Türelmesnek kell lenni edzőknek és szülőknek egyaránt, hiszen a
tanulás, a gyakorolt dolgok elsajátítása lassú folyamat, aminek csak később lesz
meg a gyümölcse.

Újra Újpesten jártunk
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2007/2008-ban születettek
Még a labdarúgónak is jót tesz a fény: márciusban lekerül a sátor a pályáról. Jön a
tavasz és hogy mit várunk a tavasztól? Szép időt, szép gólokat, jó hangulatú
edzéseket, sok ügyes focistát. Az első kivételével ezekre a kívánalmainkra eddig
sem lehetett panasz. Reméljük, hogy az időjárás is mellénk szegődik majd!
A februárt átvészeltük. Sajnos a télvégi idő várható hatással volt a csapat életére.
Szinte minden játékosunk kidőlt hosszabb-rövidebb időre valamilyen
megbetegedés okán. Buda és Oszi egészen hosszú kihagyást tudhat maga
mögött, de szerencsére előbbi az első márciusi héten fog, míg utóbbi már
februárban vissza is tért a csapathoz. Mátét is hasonló oknál fogva kellett
nélkülöznünk, de most már ő is újra velünk készülhet. A megbetegedések mellett
bizony ez a hónap a síelések ideje is. Csongit és Budát is elszólította közülünk
egy rövid időre ez a kiváló sport. Marci pedig a szerdai tréningekről maradt le az
iskolára felkészülés jegyében. Külön öröm viszont, hogy Bálint majdnem minden
edzésen részt tudott venni, csakúgy mint a februárban velünk készülő, de
márciustól már a 2006-os korosztályban pallérozódó Dávid.
Mindig nagy öröm új focistákat üdvözölni a csapatnál, és erre szerencsére ebben
a hónapban többször is lehetőségünk adódott. A még nem egészen 5 éves Dani,
fiatal kora ellenére már az atlétika világából érkezett hozzánk, míg Barnabás a
kerület óvodáiban működő Focisuli rendszerünk felfedezettje. Egy edzés erejéig
már Kristóf is csatlakozott hozzánk, jóllehet egyelőre még csak utcai ruhában.
Márciustól minden bizonnyal ő is velünk edz majd. Barnabás és Kristóf,
egyesületünk tömegsportcsoportjainak, a Csík Iskolában megrendezett, nagy
sikerű Téli Focifesztiválja után kapott meghívást a korosztályos csapatba.
Üdvözöljük új játékosainkat is nagy szeretettel, és zengjen nekik is, velük is:
Hajrá, Hajrá UFC!

A Lelátó előző havi számában már beszámolt új mezgarnitúránkról. A lapzárta
előtti napon választotta ki az egyesület vezetése a próbadarabok közül a
legszebbeket, így hamarosan indul a végleges változatok gyártása. Mindenből
érkezik minden méretben egy darab, ezeket kell majd mindenkinek felpróbálni
előreláthatólag március közepén, ezt követően adják le a korosztályos edzők
majd a rendeléseket. Ha minden a terveink szerint alakul, akkor március végén,
április elején már az új szerelésben léphetnek pályára játékosaink. Mezünk zöldfehér csíkos lesz, rajta a címerünkön kívül a II. Kerület címere, valamint Budapest
felirat és magyar zászló is lesz. Egyesületünk új sportszergyártója a magyar
tulajdonú Toti Sport lesz. Tavaly nyáron alakult felnőtt csapatunk több, mint fél éve
elégedetten használja a cég termékeit, ezért esett az egyesület választása a
remélhetőleg a korábbi szállítóinknál jobb minőségű termékeket gyártó és
korrektebb szolgáltatást nyújtó sportszergyártóra.

Régi motorosok

Régi motorosok
December indított rovatpárunk, a Régi motorosok és az Újoncok közül ezúttal
előbbi jelentkezik. Sorozatunkban olyan játékosokkal készülnek interjúk, akik
régóta zöld-fehérben sportolnak, egyesületünk régi motorosai. Ennek megfelelően
a rovat célkeresztjében elsősorban a “nagyobbak”, vagyis tizenéves játékosaink
vannak. Interjúink egyesületünk Facebook-oldalán is olvashatóak lesznek a
jövőben, így érdemes ott is körülnézni: a hónap játékosával készült interjú mellett
régi motorosainkról, újoncaikról is számtalan érdekességet lehet olvasni.

II. Fejezet - Uray Kristóf
Kristóf 2000. július 29-én született Budapesten. 2006 nyarán került az UFC-be, vagyis több, mint hat
éve focizik egyesületünkben. Idén a hatodik évét tapossa a Törökvészben, ezen a télen ő is felvételizett,
cél a Toldi vagy a Rákóczi. A serdülőcsapat játékosa korábban kapus volt, ám a nyáron úgy döntött, hogy
inkább a mezőnyben próbálkozik a továbbiakban. Bár az első nagypályás gól még várat magára, Kris
majdnem az összes őszi bajnokin játszott, így kijelenthető, hogy a mezőnyben is megállta a helyét. Bár a
pályán kívül Kristóf egy kifejezetten értelmes és komoly fiatalember, a pályán gyakran elkapja a
nevetőgörcs, egyértelműen a csapat egyik mókamestere. A kifejezetten ügyes támadó a rá jellemző
mosollyal az arcán válaszolt a Lelátó kérdéseire.
- Miért pont a foci?
- Csak úgy “jött”. Már az oviban is fociztam.
- Kik a kedvenc játékosaid és miért szereted a játékukat?
- Az egyesületben vagy a nagy focisták közül? Torres (Fernando Torres, a Chelsea
csatára - a szerk.) a kedvencem, mert nagyon aktív és tetszik a játéka.
- A korosztályodban kifejezetten ügyes, technikás játékosnak számítasz. Adódik a kérdés, hol érzed
magad a legjobban: a középpályán vagy a csatársorban?
- Nem is tudom...A csatársorban nem kell annyit futni! Viszont a jó technikámat
jobban tudom használni a középpályán.
- Melyik a legszebb, legkedvesebb UFC-s élményed, emléked?
- Három vagy négy éve lehetett, Balatonfenyvesen a Gerát (Vincze Gergely a
‘99/00-es csapat középpályása - a szerk.) úgy vertem meg egy az egy ellen, hogy
az első percben bugyiba lőttem neki egy gólt és azzal a góllal továbbjutottam!
- Elsőre fura lehet a kérdés, de mi az amit nem szeretsz a fociban? A rossz időt, a futást vagy valami mást?
- Ez nehéz kérdés. Mivel nem túl jó a testalkatom, ezért nem nagyon szeretek
párharcolni.
- Minek örülnél tavasszal a focipályán? Házi gólkirályság, netán gólpassz-királyság, esetleg
tornagyőzelem Ausztriában vagy valami más?
- Egyértelmű! Tornagyőzelem Ausztriában!
- Így legyen!
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Junior csapat
Magazinunk februárban a csapat egyik legrégebbi tagját, Zoboki Ábelt kérdezte
kedvenceiről.
- Mikor születtél?
- 2000-ben.
- Melyik iskolába jársz?
- Szabó Lőrinces vagyok.
- Mióta focizol az UFC-ben?
- Négy éve.
- Melyik a kedvenc mezszámod?
- A 13-as.
- Melyik a legkedvesebb UFC-s emléked, élményed?
- A tavalyi torna az amerikai iskolában.
- Melyik a kedvenc csapatod?
- A Ferencváros.
- Ki a kedvenc játékosod?
- Cavani (a Nápoly játékosa - a szerk.)
- Mi leszel, ha “nagy” leszel?
- Építészmérnök.

Kölyök csapat
A Kölyök csapat fantasztikus létszámmal dübörög tovább. Nagyszerű érzés látni,
ahogy ezek a fiatal fiúk mekkora elszántságról és lelkesedésről tesznek
tanúbizonyságot. A létszám szinte minden edzésen 30 fő. A 11-12 éves gyerekek
hihetetlen fejlődésen mennek keresztül. Az utóbbi egy évben sikerült egy nagyon
kedves, barátságos, de a játék alatt kemény, céltudatos játékosokká érett
csapatot összekovácsolni a társaságból. A játékintelligencia meg növekedett és
az edzéseken parádés megoldások sorozata figyelhető meg. Mindenki próbálja
kihozni magából a maximumot.
Ismét sikerült két játékosnak bekerülni a hőn áhított kiemelt csapathoz kerülni.
Mondani sem érdemes mekkora büszkeséggel tölti ez el egy edző lelkét, hogy
látja a munkája gyümölcsét és sikerül a játékosait egy magasabb szintre
segítenie. Pocsai Márk és Somodi Szebasztián immár a 2001-2002-es csapat
igazolt játékosa és Dusán bácsi, valamint Dani bácsi nagyon meg is vannak velük
elégedve. Nem is csoda, hiszen két lelkes és hajtós játékosról van szó.
A következő hónaptól egy újabb kedves játékos hagyja el a csapatot. Bassam
Adnan megérett rá, hogy egy szinttel feljebb lépjen és a Junior csapat tagjává
váljon.
Sok sikert kívánunk a focistáknak!
Sajnos február közepétől Gábor bácsi egyedül vezeti tovább a gyerekeket, mert
Márk bácsi egészségi állapota nem teszi lehetővé az edzői munka folytatását.
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Lurkó csapat
Manapság talán a világ két legnépszerűbb klubja az FC Barcelona és a Real
Madrid. A legtöbb gyerek is eme két klub közül választ magának kedvencet. A
Lurkó csapat edzésére látogatva arról kérdeztük a gyerekeket, hogy ők melyik
klubot, és miért kedvelik jobban a két spanyol gigász közül.
Ónodi-Molnár Dávid: Barcelona, mert nagyszerű az összjátékuk.
Dudás Fülöp: Real Madrid, mert ott játszik C. Ronaldo.
Taracky Goran: Real Madrid, mert jobb a játékuk.
Benedek Simon: Real Madrid, mert Ronaldo a legjobb játékos.
Hollósy Álmos: Real Madrid, mert jobban tetszik a játékuk.
Bélai Bendegúz: Real Madrid, mert C. Ronaldo ebben a csapatban játszik.
Császár Benedek: Real Madrid, mert a legjobb játékosok alkotják a csapatot.
Pfisztner Gergő: Real Madrid, mert Casillas a világ legjobb kapusa, Ronaldo,
pedig a világ legjobb játékosa.
Vámos Henrik: Barcelona, mert Ronaldo miatt nem szeretem a Real Madrid
csapatát.
Gödölle Dénes: Real Madrid, mert egyszerűen jó csapat.
Evsin Max: Barcelona, mert fantasztikus a játékuk.
Bak Barnabás: Real Madrid, mert Ronaldo nagyon jól rúgja a büntetőket.
Kukri András: Real Madrid, mert C. Ronaldo ebben a csapatban játszik.
Vörös Bálint: Real Madrid, mert nekik szurkolok.
Simon Gergely: Real Madrid, mert ők a legjobbak.
Szokolay Gergő: Real Madrid, mert Ronaldo ott játszik.
Konta Imre: Real Madrid, mert a kedvencem Ronaldo is ebben a csapatban
játszik.
Hajnal Vilmos: Real Madrid, mert nagyszerű focisták alkotják a csapatot.
Balázs Ármin: Barcelona, mert igazi sztárok alkotják a csapatot.
Schnábel Martin: Barcelona, mert rengeteget passzolnak a csapat játékosai.
Jánosffy-Kochan Gyula: Real Madrid,mert náluk játszik a legjobb játékos: Ronaldo.
Bak Bence: Real Madrid, mert a csapat játékosa a két igazi sztárjátékos:
Ronaldo és Casillas.
Szöllősi Gergely: Barcelona, mert ők a legjobb csapat.
Mózsa Viktor: Real Madrid, mert ott van Casillas.
Kovács Kristóf: Barcelona, mert jobb, mint a Real.
Gerő Zsombor: Real Madrid, mert ők egy nagyon jó csapat.
Kolozsi Áron: Barcelona, mert a csapatban játszik Lionel Messi.
Csiszer Vince: Real Madrid, mert ott játszik Ronaldo.
Mint láthatjuk a gyerekek körében a Real Madrid és C. Ronaldo népszerűbb a
Barcelonánál és Lionel Messinél. Egy dolog vitathatatlan: a Real Madrid a világ
legeredményesebb klubja, Ronaldo pedig minden idők egyik legnagyszerűbb
játékosa.

Szülői tájékoztató
a II. Kerület UFC és a Vasas Kubala Akadémia között létrejött
együttműködési megállapodásról
Kedves UFC-s Szülők!
Egyesületünk, a II. Kerület UFC 2013. Február 15-én együttműködési megállapodást kötött a
Vasas Kubala Akadémiával. A megállapodás célja, hogy sportszakmai továbblépést
biztosítson az UFC-ben sportoló és a labdarúgó karrier irányába motivációval rendelkező
tehetséges gyerekek számára.
Miért jó ez a gyerekeknek?
- A két egyesület összehangolt szakmai együttműködése a gyerekek fejlődését segíti.
- Egyesületünk rendszeresen tájékoztatja a Vasas Akadémiát az itt nevelkedő tehetséges
gyerekekről, így a Vasas Akadémia figyelemmel tudja kísérni ezen tehetséges gyerekek
fejlődését.
- 12-14 éves kor környékén, amikor egy gyermek tehetsége már bizonyosan
megmutatkozik, az UFC javaslata, a Vasas Akadémia kiválasztása, valamint a tehetséges
gyerek és szüleik szabad döntése alapján háromoldalú megbeszéléseken egy
sportszakmai jövőképet vázolunk fel az érintett gyerekeknek és szüleiknek.
- A közös döntés alapján a kiválasztott gyermek a Vasas Akadémia edzésein és
mérkőzésein vehet majd részt anélkül, hogy elkötelezné magát vagy eligazolna tőlünk.
- Amennyiben a gyermek tehetsége az új közegben is beigazolódik valamint gyermek és
szülő egyaránt akarja, a játékos átigazolásra kerülhet.
- A megállapodás értelmében az átadott játékos bármikor térítésmentesen visszaigazolhat
hozzánk, ha szeretne.
Összefoglalva tehát, a tehetséges gyerekek egyesületváltása tervezetten és fokozatosan
történik majd. Az átmeneti próbaidő alatt van lehetőség az új közeg kipróbálására, a
beilleszkedésre. Nem egy ismeretlen egyesületbe igazol majd az ügyes játékos és nem “vesz
zsákbamacskát” a szülő sem, valamint fontos elem, hogy mindig garantált a visszaút
lehetősége.
Fontos
- A II. Kerület UFC továbbra is minden tekintetben teljesen önálló és független egyesület
marad.
- A megállapodás a szülőkre-gyermekekre vonatkozólag nem tartalmaz semmiféle
kötelezettséget, röghöz kötést, csak egy lehetőséget kínál a tehetséges gyerekek
számára.
- Csak az a sportoló megy majd el tőlünk, aki el akar majd menni tőlünk, tehát mi csak
javasoljuk a továbblépést, de senkit nem küldünk el.
Budapest, 2013. február 16.
Markóczy Csaba
II. Kerület UFC
Klub igazgató
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BLSZ III.
Felnőtt csapatunk - ezen a szinten mindenképp, de amúgy is - nagyon kemény
hónapot hagyott maga mögött. Fárasztó futások és sok-sok kilométer van
játékosaink lábában. Szerencsére a felkészülés ezen szakasza a tervek szerint
alakult, reméljük a játékosok profitálni fognak az elvégzett munkából és nem
lesznek erőnléti problémák a szezon folyamán. Nagyon örömteli, hogy keretünk
24 fősre duzzadt, illetve ami külön megemlítendő, hogy a vizsgaidőszak
zárultával a 18 -20 fős edzéslétszám sem volt ritka csapatunknál, ami heti három
alkalommal igen biztató.
Csapatunk hétvégi keretébe ezentúl csak azok a játékosok kerülhetnek be, akik
minimum két edzésen vesznek részt a héten. Szerencsére úgy tűnik, mindenki
játszani szeretne, ami egyfelöl megkönnyíti az edző dolgát, másrészt jó a
játékosoknak is, hiszen versenyhelyzet alakul ki. Közös felszerelésünk kötelező
viseletté vált foglalkozásainkon, így arculatunk is sokkal egységesebb és a külső
szemlélő számára is élvezetesebb lett.
Új igazolásaink közül 3 volt UFC-s játékos visszatérésének örülhettünk Moldován
Tibor, Székely Szabolcs és Vida Gergely személyében. Mindhármukra komoly
feladat várhat a tavaszi meccsek folyamán. Keretünk tagja lett még Zöld Péter,
aki robbanékonyságával és érett játékával győzte meg Egyházi Gergely edzőt.
Németh Donát sebessége és cselezőkészsége miatt lehet hasznos tagja a
jövőben csapatunknak, míg Szalay Renátó érkezésével végre kapusposzton is
komoly versenyhelyzet bontakozhat ki. Isten hozta őket csapatunkban!
Első felkészülési mérkőzésünket a CSHC csapatával vívtuk volna, ám az
időjárás közbeszólt, a havazás miatt az összecsapás elmaradt. Egy héttel
később már kedvezőbb időjárási viszonyok között csaptunk össze az MTK
amatőr csapatával, ezen a meccsen 3 félórás harmadot játszottunk. A velünk egy
osztályban, ám másik csoportban szereplő kék-fehérek az 5. helyen állnak a
bajnokságban, így a meccs jó erőfelmérőnek ígérkezett. Az első két harmadot
megnyertük (2-1, 2-0), az utolsót elveszítettük (1-2), összesítésben 5-3-as
sikerrel zártuk első februári felkészülési találkozónkat. Góljainkat Baló (2),
Moldován, Millner Z. és Padányi szerezték. Ismét sok helyzetet elpuskáztunk,
illetve kapott góljaink mindegyikét bántó egyéni hibák okozták.
Február végén a Budapest I. osztályú Hegyvidék tartalékcsapatával csaptunk
össze. Magabiztos játékkal sima győzelmet arattunk, Királyvölgyi (2) és Kosik
szerezték góljainkat. A hasonlóan fiatal átlagéletkorú ellenfelünk ellen a test-test
elleni párharcokat és a gyorsabb labdajáratásokat tudtuk gyakorolni.
Érdekesség, hogy ellenfelünknél pályára lépett az UFC-nél edzősködő Dusán
bácsi is! Még két edzőmérkőzés van a szezon kezdetéig. Reméljük a csapatot
elkerülik a sérülések és hasonlóan szép létszámban fognak zajlani a márciusi
edzések is.

