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Derbi a kiemelt ellen
Értékelnek a Lurkók

Megverték a mumust
Végre kiderült: az Ikarus sem verhetetlen

A “B” terv
Miki igazi sportcsaládból származik

Jobb játékra is képes vagyok!
Hónapokon át sérüléssel bajlódott Sárosi Márk

Példaképek
Az argentín gólzsák

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 az
öltözőben készült U14-es csapatunk
edzése előtt. Mi tagadás, nem áll
messze tőlünk a menőzés... (A
minőségért elnézést - a szerk.)

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Január 7-én ‘95/96-ban született játékosaink is nekivágtak az új évnek. Heti
három edzéssel készülnek a szezonra illetve az „igazi” felkészülésre. A januári
edzések ugyanis úgymond ráhangolódó edzések a februárban kezdődő
„alapozó”, felkészülési edzésekre. Jelenleg a srácok labdás gyakorlatokat
végeznek, a száraz futás mint külön edzéselem még nem szerepel a programban.
Sajnos az év egyik legkevésbé kedvelt szakasza vészesen közeledik, de a srácok
az évek alatt megtanulták, hogy a jó produkció egyik elengedhetetlen feltétele a jó
kondíció és ahhoz sajnos a hosszabb futások elengedhetetlenül szükségesek! A
csapat keretében egyenlőre úgy tűnik nem lesz jelentős változás. Ugyan van még
egy-két játékos, aki nem jelent meg januárban, de ugyanennyi új játékos is
érkezhet a csapathoz, amennyiben a próbajátékuk sikeres lesz. Bízunk benne,
hogy keretünk stabilabb lesz és a 20-22 fős létszám állandósul. Mindenképp
említésre érdemes még, hogy az őszi szezon nagy részét sérülés miatt kihagyni
kényszerülő Farkas Levente az első edzéstől kezdve csapatunkkal készül.
Bízunk benne, hogy makacs sérülése elkerüli őt tavasszal és a tőle megszokott
szép gólokkal segíti csapatunkat.
Akár már az első edzőmeccsen megteheti ezt, február 3-án az Újpesti Haladás
ellen. Ha minden a tervek szerint alakul, ificsapatunk négy edzőmeccset fog
játszani a felkészülés közben. Az előbb említett Hali elleni meccs után február 17én a RAFC látogat a Kolozsvári Tamás utcába. Egy hétre rá a III. Kerületi TUE
vendégeskedik csapatunknál, záróakkordként pedig immár márciusban ifistáink a
klub felnőtt csapata ellen bizonyíthatnak. Reméljük sokan tekintik ezt egy jó
alkalomnak ahhoz, hogy bekopogtassanak a felnőtt csapat kapuján, jelezve, hogy
két év múlva több játékosra is lehet majd számítani a felnőttek között. Az előbb
említett meccsekről a februári Lelátóban olvashatnak, zárásként pedig az egész
csapatnak kitartást és sérülésmentesfelkészülést kívánunk!
Hosszú hetek, hónapok óta tartó időszak végére tett pontot az egyesület azzal,
hogy január végén megállapodott a Toti Sport sportszergyártó céggel. A magyar
tulajdonú vállalkozás lassan 24 éve gyárt sportszereket, az elmúlt években olyan
csapatok szállítói lettek, mint a Kaposvári Rákóczi labdarúgó csapatai, hogy csak
az OTP Bank Ligában szereplő, elsőosztályú csapatot említsünk. Jelenleg a
próbamezek gyártása folyik, várhatóan februárban minden, a Kolozsvári Tamás
utcában edző csapatunk felpróbálhatja majd új szerelésünket. A gyerekek már
nagyon izgatottan várják az új mezt, ami jelentős változásokat hoz a régi, zöldfehér csíkos mezhez képest. A feliratok szublimációs eljárással kerülnek majd a
mezekre, így azok nem tudnak lekopni, ami korábban visszatérő probléma volt. Az
eljárás lényege, hogy a színezőanyag szilárd halmazállapotúból magas
hőmérsékleten gáz halmazállapotúvá változik - szublimál -, így a festékgőz
megtapad a mez felületén és sokkal ellenállóbban a mezen marad. Újítás lesz
továbbá, hogy edzőpólóinkhoz hasonlóan mezünkön is látható majd a pirosfehér-zöld zászló és egy Budapest felirat.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Elkezdődött az újév és a felkészülés az UFC ‘97/98-as csapatának a tavaszi
szezonra. Egyelőre kicsit foghíjas a csapat, aminek az okai többek között a
nyolcadikosok felvételije, sérülések és megbetegedések. De az edzések így is
remek hangulatban zajlanak a hideg ellenére is 13-16 fős állandó létszámmal.
Ahogy közeledünk a szezonkezdethez, lassan elérkezik az edzőmérkőzések ideje
is. A listán szerepel a Mészöly Focisuli, a Szent István csapata, az UFC U18-as
csapata és talán még egy kispályás labdarúgó torna is. Korábban edzésidőben
már sikerült Gergő bácsiékkal játszaniuk a fiúknak, ahol a kemény harcok mellett
tisztesen helytálltak.
Az új esztendő új igazolást is hozott a csapatnak. A remekül sikerült próbaedzések
után elküldtük a szövetségbe a kettős állampolgárságú Schlepp Marvin papírjait.
Reméljük, hogy tétmérkőzésen is hamarosan bemutatkozhat új csapatában.

Edzés közben

A bajnokság március 17-én kezdődik és június első hétvégéjén ér véget. A csapat
12 mérkőzésen fog pályára lépni. A cél az, hogy minél több pontot tudjunk gyűjteni
és az, hogy a bajnokság végére egy határozott, a társaiért és az egyesületért
küzdő, magabiztos csapat benyomását keltse az U-16-os csapat.
A legfontosabb szakmai cél a játékosok technikai képességeinek csiszolása, mert
csak ezután lehet igazán jó taktikai feladatokat elsajátítani. A belsős passzok és az
ívelések pontossága, a labdaátvételek hatékonysága és a lövőerő fejlesztése az
elsődleges feladatai közé tartozik a csapatnak.
A taktikai céloknál a helyezkedés, a tolódás, a gyors támadásvezetés, a
területvédekezés és az oldalváltások tartoznak a legfontosabbak közé.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Serdülőcsapatunk január 3-án állt újra munkába, az eltelt négy hét pedig
bővelkedett az eseményekben. Sajnos a hónap közepén lévő felvételik miatt az
első hetekben az edzéslátogatottság a jóról a megfelelőre esett vissza, azóta
azonban ez is pozitív irányba mozdult el. Mindazonáltal a ‘99-es korosztály - a
felvételikben való nagyobb érintettsége okán - mindkét tornáján a kisebbek
segítségével vett részt.
Az évet azonban a 2000-esek nyitották, akik 12-én Székesfehérvárra utaztak,
hogy a neves csapatokkal fémjelzett Főnix Kupán lépjenek pályára. A roppant erős
mezőnyben hét mérkőzésen két győzelem és két vereség mellett három döntetlent
értünk el, azonban mindkét helyosztón a döntetlent követően büntetőkkel
vereséget szenvedtünk, így végül a 12 csapatos mezőnyben 8.helyen végeztünk.
Nagyon örömteli, hogy mindhárom döntetlenünket elsőosztályú csapat
utánpótlása ellen értük el (Kaposvár, Kecskemét, Haladás) és játékosaink sikerrel
vették fel az ellenfeleink által diktált nagy iramot is.
Másnap - az előző napi tornának köszönhetően - csak három kölcsönjátékossal
tudtunk pályára lépni az UFC Cup 2.játéknapján. A Dusán bácsiéktól érkező
Armaan, Marci és Zádor is bátran állt a mieink közé, a pályán pedig ezúttal is
folytatódott gólgazdag szereplésünk (MuraBeni 9, Flórián 4 gólt szerzett!).
Egy héttel később az 1999-es korosztály látogatott Székesfehérvárra. Az egy
nappal korábban leesett nagy hó miatt csak hat csapat érkezett meg, a mezőny
azonban az egy héttel korábbihoz hasonló erősségű volt. Ezúttal nem tudtunk a
szükséges iramban játszani és ellenfeleink fizikailag is fölénk kerekedtek. Ennek
ellenére a Kecskeméttel itt is sikerült döntetlent játszani, de a házigazdák, a
Puskás Akadémia, a Budapest Honvéd és a Szent Pál Akadémia is erősebbnek
bizonyult a mieinknél. A Főnix Kupák legfontosabb tanulsága az volt, amiben
ellenfeleink jobbnak bizonyultak: kevesebb érintéssel, gyorsabban kell
játszanunk.
A ‘99-esek pedig tanultak a látottakból, hiszen egy héttel később - ismerős
mezőnyben - veretlenül második helyen végeztek a Hali Kupán. Kezdetnek
döntetlent játszottunk a BKV Előrével (Tóbiás Marci mesterhármasa kiemelendő),
majd az Újpesti Haladás “B” csapatát legyőztük, a házigazda “A” csapatával
döntetlent játszottunk és zárásként megvertük a régi mumusunknak számító
Ikarus csapatát. A tornát a házigazdák nyerték, a legjobb kapus pedig Benke
Andris lett!
Másnap az UFC Cup záró játéknapjához érkeztünk, szereplésünkre ezúttal is a
gólgazdag jelző illik a leginkább. Már az előző játéknapon is gólparádét rendező
MuraBeni mellé most Papa csatlakozott (8 illetve 7 gól). Ezúttal a kapuban
teljesített remekül Kelemen Zsombi, míg Padányi Domi mezőnyben nyújtott remek
teljesítményt. Ezúttal is próbáltunk gyorsítani a játékunkon, ami helyenként már
sikerült is és a továbbiakban is ennek szellemében fogunk edzeni.
Januárban - lapzártáig - egy edzésről sem hiányzott Dávid és Traubi, amiért
feltétlen dicséret illeti őket - a hó és a hideg sem edzésbarát dolgok.
Februárban mindkét korosztály a Kelen Kupán mutathatja meg tudását, ezzel
pedig véget is érnek a teremtornák. Az első fordulóig hátralévő hetekben
nagypályás edzőmeccsek következnek, többek között az Újpesti Haladás, a
Vasas, a BKV Előre és a Tabáni Spartacus ellenében.

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:

Mamusits Patrik

az U10-es korosztályban: Tüske Bernát
az U12-es korosztályban: Nagy Máté
az U14-es korosztályban: Muradin Benedek
az U16-os korosztályban: Farkasch János
az U18-as korosztályban: Kalós Péter
a Lurkó csapatban:

Konta Imre

a Kölyök csapatban:

Feiner Dániel

a Junior csapatban:

Oláh József

a felnőtt csapatban:

Koltai Kristóf

A Lelátó januárban U16-os csapatunk kapusával, Farkasch Jánossal készített
interjút.
Évek óta a nevével kezdődik a korosztályos csapat összeállítása, Balázs bácsi
után Gábor bácsi sem változtatott: sérüléséig ebben a szezonban is Jancsi őrizte
U16-os csapatunk kapuját. A sérülés már a múlté, de Jancsit nemcsak erről
kérdeztük: a fiatal hálóőr mesél arról, hogy élte meg az edzőváltást, milyen érzés
évek óta a ketrecben állni és vajon a pokolba kívánja-e a focit, amikor egy
másfélórás edzést követően még kapusedzésre kell mennie a bokáig érő
latyakban.
A Jancsival készült interjú Facebook-oldalunkon olvasható.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Rövid pihenő után az új évvel együtt kezdetét vették az edzések. Mivel a január
meghozta a nagy havazásokat is, így az elmúlt hetekben nem volt könnyű
elvégezni a tervezett edzésmunkát, sok volt a hiányzó, illetve sok magyarázatra
sem volt mód, nehogy megfázzanak a srácok. Még ugyan decemberben történt, de
a Lelátó nem tudott beszámolni róla, hogy a 2002-es korosztály karácsony előtt két
nappal jól szerepelt egy tornán.
Januárban mind a két korosztály részt vett már egy UFC Cupon, ezúttal a fiatalabb
korosztály játéka volt tetszetősebb, de az idősebbek is produkáltak szép
jeleneteket.
Sűrű program vár a csapatokra az előttünk álló időszakban, hiszen hátra van még
egy játéknap az UFC Cupon, illetve a Kelen által rendezett kupán is részt veszünk,
emellett edzőmeccsek is szerepelnek a naptárban.
A 2002-es korosztály nagy örömmel fogadta, hogy ezúttal ők vehetnek részt
nemzetközi tornán Ausztriában.
Szerencsére a sérültek (Ninó, Fülöp Marci, Bendi) visszatértek, remélhetőleg az „új
sérült” Kurdi Marci is visszatér a tervek szerint még januárban.
Bízunk benne, hogy az idő is jobbra fordul és az edzőpáros el tudja végeztetni az
eltervezett feladatokat az előttünk álló hetekben.

A 2002-es korosztályról a sátorban készült a kép

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A Lelátó Werner Balázzsal, az UFC 2003-as csapatának őszi gólkirályával
beszélgetett.
- Bala, te lőtted ősszel a legtöbb gólt a csapatban, szám szerint 39-et, te vagy tehát
az őszi gólkirály. Gól érzékeny vagy, de mi a titka a sok gólodnak?
- Hát…, úgy gondolom, elég gyorsan tudok futni és izmos a lábam.
- Izmos a lábad?
- Igen, ezért tudok nagyot rúgni. Ja, meg van egy góllövő szerencse cipőm is!
- Milyen az a szerencse cipő?
- Adidas Predator. Nagyon szeretem. Most kaptam ősszel.
- Végül is igazad van, egy csatárnál a szerencse is fontos lehet. Melyik volt ősszel
a legemlékezetesebb gólod?
- A Tabánnak lőttem, elég hosszan indítottak, de sikerült beérnem a labdát, és a
pipába lőttem. Arra nagyon szívesen emlékszem vissza. Talán hat nullára
nyertünk is.
- Mondhatjuk, hogy van egy specialitásod, a csőrős?
- Igen, ősszel elég sok gólt rúgtam így, mert amikor nincsen időm a labda mellé
lépni, gyakran csak megszúrom, sokszor bejön.
- Mikor kezdtél egyébként focizni, hány éves korodban?
- Még óvodás voltam, amikor már lejártam a testvérem focisuli edzésére a Szent
Angéla iskolába. Krisztián bácsi volt az edzőm. Aztán jöttem ide az UFC-be.
- Tanulás, hogy megy?
- Jól! A félévi bizonyítványomban csak egy négyesem van nyelvtanból, a többi
ötös. A kedvenc tárgyam egyébként a testnevelés után a matek. Szeretem, és jó
is vagyok benne.
- A tanulás jól megy tehát, és ha nem focista leszel, akkor mi?
- Nem tudom…Talán mérnök. Legoból szoktam építeni például autókat, házakat.
Szeretek tervezni és építeni.
- Végül azt szeretném megkérdezni, hogy mióta vagy Bala?
- Most ősszel Csaba bácsi adta nekem, és megkérdezte tőlem, hogy nem tudtam
róla eddig, hogy ez a becenevem.…

A szerencsecipő

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Korán, már január 2-án edzést vezényelt csapatának Szeltner Norbert edző. Sok
más korosztály csak napokkal később rúgott ismét labdába a téli szünet után, de a
leglelkesebb játékosok már két nappal szilveszter után a pályán voltak. Meg kell
említsük azt a hóeséses szerdát is, ahol 16 fő volt jelen az edzésen a járhatatlan
utak ellenére, ami arányában a legmagasabb részvétel volt a többi korosztályhoz
képest. Az év végén három játékos fejezte be a focit különböző okok miatt, így túl
nagy változás nem érte a csapatot. De eljött a hónap közepe és a megdöbbentő
bejelentés: Attila bácsi családi és egészségügyi okok miatt kénytelen leköszönni
másodedzői posztjáról. Nem lehet más tenni, mint szomorúan elfogadni ezt a
bejelentést és jó egészséget kívánni neki az egész UFC nevében. A helyettesítés
megoldására a szezon végéig a tavaly még a csapat mellett dolgozó, jelenleg a
2007-es korosztály edzéseit irányító Áron bácsit kérte fel az egyesület, aki
örömmel vállalta a feladatot. Szükség is lesz rá, hiszen egyre nagyobb különbség
van a gyerekek között és nem szerencsés ugyanazt az edzésmunkát végeznie
mindenkinek. Ráadásul zsinórban négy hétvégén öt tornán vesz részt a gárda,
ami ismét jó erőpróbául szolgál majd, illetve ami még ennél is fontosabb, hogy
fejlődési lehetőséget biztosít a játékosoknak. Az UFC Cup első idei fordulója sok
sikerélményt adott a gyerekeknek, a sok szép gól mellett helyenként tetszetős
játékot is produkáltak a srácok. Erre nem is lehet mást mondani, minthogy csak így
tovább fiúk!
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CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Minden kezdet nehéz, tartja a mondás. Ez még olykor egy-egy cikkre is igaznak
bizonyul, így én ezzel nem is vitatkoznék, mégis inkább azt mondom, minden
kezdet egyben szép is. Hogy miért? Egyszerű a válasz: mert remény van benne. A
könyv, vagy a film elején még nem tudhatjuk, mi fog történni a végén, de
remélhetjük, hogy minden a lehető legjobban alakul. Drukkolhatunk a legkisebb
királyfinak, esetünkben a legkisebb királyfiknak. Az öröm pillanatai ezek. Öröm,
hogy új csapatot köszönthetünk nem csak a Lelátó hasábjain, hanem az egész
egyesület életében. És talán még ennél is nagyobb öröm, hogy új embereket
köszönthetünk a labdarúgás világában.
Október vége óta ismerkednek a labdarúgás alapjaival a 2007-ben és 2008-ban
született korosztály igencsak ifjú játékosai a sporttelep műfüves pályáin. Most még
maréknyian vannak. Most még nem is túl nagyok. Most még Cristiano Ronaldo és
Lionel Messi mezében szaladgálnak a labda után. De egyre többen lesznek. Meg
fognak nőni és nagyok lesznek. És egyszer majd a saját mezükben kergetik a
labdát. És talán egyszer eljön még az az idő is, mikor más kisgyerekek az ő
mezükben ismerkednek meg majd ezzel a gyönyörű játékkal. Ne higgyétek, hogy
ez lehetetlen! Egyáltalán nem az, hiszen még a legnagyobb profik, még Cristiano
Ronaldo, vagy Lionel Messi is elkezdte egyszer.
Azt nem tudhatjuk, hogy merre visz a mi fiaink útja. De reméljük, hogy szurkolóként,
játékosként, edzőként, vagy csak a játékot szerető lelkes emberként a következő
évtizedek labdarúgásának részesei lesznek. Nekünk szülőknek, edzőknek, futballt
szerető embereknek meg csupán annyi a dolgunk, hogy segítsünk nekik meglelni
és megtartani a sportban, és főként a labdarúgásban rejlő örömöt. Nem tudjuk mi
fog történni a királyfikkal, de azt remélhetjük, hogy egy szép mesének az elején
vannak. És, ha útjuk közben találkoznánk velük, segítsünk nekik, hogy szép legyen
a történet vége is. Mert azt már tudjuk, hogy minden kezdet szép.
Üdvözöljük nagy szeretettel az új játékosainkat: Bittera Buda, Dande Meruk
Oszkár, Fodor Máté, Fülöp Csongor, Potzner Márton, Szőllőssy Bálint.

Egyesületünk és a Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium közös
szervezésében 2013.február 23-án megrendezésre kerül az első Téli Óvodás
Focifesztivál. A rendezvény célja a tehetségeskutatás, valamint a Csík Iskola és a
leendő elsős pedagógusok bemutatása. A programok között természetesen
kitüntetett szerepet kap a foci, de a gyerekek kézműves foglalkozásokon is részt
vehetnek, a szülők számára pedig az iskola mutatkozik be. A rendezvényre az
óvodákban működő Focisuli csoportjainkban sportoló meghívott gyerekeket várjuk.

Újoncok

Újoncok
December indított “Régi motorosok” rovatunk párja most induló rovatunk, az
“Újoncok”. Előbbi sorozatunkban olyan játékosokkal készülnek interjúk, akik régóta
zöld-fehérben sportolnak, egyesületünk régi motorosai. Ezzel szemben legújabb
rovatunk célkeresztjébe fiatal focistáink kerülnek, akik néhány hónapja, esetleg
egy-két éve rúgják a bőrt a Kolozsvári Tamás utcában. Míg a “Régi motorosok”
elsősorban tizenéves játékosainkkal foglalkozik, az Újoncok interjúalanyai a
fiatalabb korosztályból kerülnek majd ki, természetesen kérdéseink is ennek
megfelelőek lesznek. 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.

I. Fejezet - Németh Miklós
Miki tavaly nyáron igazolt az UFC 2003/2004-es csapatába. Az ifjú tehetség igazi sportcsaládból
származik, hiszen szinte az összes felmenője versenyszerűen sportolt. Nagypapája, Németh Imre 1948ban Londonban nyert olimpiát kalapácsvetésben, míg édesapja, Németh Miklós 1976-ban Montrealban
gerelyhajításban állhatott a dobogó legmagasabb fokára.
- Kezdjük néhány alapkérdéssel. Áruld el, hogy mikor születtél pontosan és melyik iskolába jársz jelenleg?
- 2004. január 20.-án születtem, és a Fillér Utcai Általános Iskolába járok.
- Emlékszel még, hogy hol kezdtél focizni és ki volt az első edződ?
- Az UFC Budenz ovis csoportjában voltam először fociedzésen és Markóczy
Csaba bácsi volt az első edzőm.
- Hogyan sikerült bekerülni az UFC kiemelt csapatába?
- Tavaly nyáron az UFC napközis focitáborában voltam, ahol Gergő bácsi felfigyelt
rám és javasolta, hogy vegyek részt próbajátékon a kiemelt csapatnál. Nyár végén
részt vettem a 2003/2004-es csapat edzőtáborában, ami nagyon jól sikerült, így
maradtam a csapatnál.
- Ha jól tudom már mérkőzéseken is részt vettél a csapattal, emlékszel még rá, hogy ki ellen mutatkoztál
be?
- Szeptemberben a BVSC csapata ellen egy edzőmérkőzésen játszhattam először
együtt a többiekkel. Nagyon emlékezetesre sikerült a bemutatkozás, mert gólokat
is lőttem.
- Volt-e olyan torna vagy mérkőzés az ősz folyamán, amelyre szívesen emlékszel vissza?
- Igen. Volt egy NUPI Torna a Tabán pályán, ahol a csapat legjobbjává választottak
a harcos játékom miatt.
- Mik a terveid a jövőre nézve a labdarúgásban, illetve azon kívül?
- Szeretnék focista lenni, de ha nem sikerülne, akkor mindenképpen titkos ügynök
leszek!
- Így legyen, sok sikert hozzá!

CSAPATAINK

Junior csapat
Megjött a hó és a hideg, de ez nem lehet akadály, egyetlen edzés sem maradt el
januárban a Junior csapatnál. A gyerekek január második hetében láttak neki az
edzéseknek, kipihenten és egy jó adag labdaéhséggel érkezve az első edzésre. A
felvételik és a félév végi nagydolgozatok ellenére 20-22 játékos minden
alkalommal összegyűlt. Természetesen új arcok is felbukkantak a csapat
házatáján, így a Kölyök csapatból Szalai Áron gondolta úgy, hogy megpróbálja a
nagyok között. Nagyon tetszik neki a légkör, így megragadt a csapatnál.
Az újévben a védekezés különböző típusaival ismerkednek a gyerekek a
kispályán és a szabadban a megnövekedett területen is. Dani bácsi nagyon
elégedett a játékosok fejlődésével, az eddig tanult technikai és taktikai elemeket
bátran használják a játékban a srácok. Januárban - talán a hideg időnek is
köszönhetően - a szokottnál is fegyelmezetebb edzések voltak jellemzőek,
természetesen a megszokott jó hangulatban.
A pontversenyt Zoboki Ábel vezeti, az edzésrejárási versenyt ebben a hónapban
Oláh József, Zoboki Ábel és Gerard Dániel nyerték, ők egy edzésről sem
hiányoztak januárban.

A narancsok és a zöldek csatája

CSAPATAINK

Kölyök csapat
Mint a napok, olyan gyorsan telnek a hetek, észre se vesszük és már február van.
Minden edzést ki kell élvezni: a kölyök csapatnál ez maximális erőbedobással
zajlik. Az edzések vidám hangulata, felszabadultsága egy igazi baráti közösséget
kreál, amit reményeink szerint idősebb korukra is megtartanak a gyerekek.
A hónap slágere valószínűleg a 99/00-es brigáddal közösen kialakított játék volt. A
vegyes csapatokkal megvívott meccs megannyi szépséget, fantasztikus cseleket,
gyönyörű összjátékokat és nagyszerű izgalmakat hozott. A mérkőzés az utolsó
pillanatokig izgalmasan zajlott, nem lehetett kideríteni ki lesz a győztes. A végén
döntetlennel zárult a találkozó. Külön dicséret a gyerekeknek, hogy az
idősebbekkel is felveszik a versenyt, nem futamodnak meg semmitől és a
bátorságnak meglett a gyümölcse!
A csapat létszáma lassan eléri a 40 főt, ami mindent összevetve a rekordokhoz
közelít. Hogy is lehet ilyen magas ez a szám? A megoldás valószínűleg abban
rejlik, hogy egy nagyon jó közösségről beszélhetünk, ahol a sok fejlesztő
gyakorlás, megannyi új és kreatív gyakorlat, a labdás és labda nélküli koordináció
fejlesztések és játékos edzések mellett igen színvonalas és a végsőkig izgalmas
bajnokságok szoktak zajlani. Az edzők igyekeznek a bemelegítéstől a gyakorláson
át minden feladatot pörgősen és játékosan csinálni, hogy a gyerekek jókedvvel,
kellemesen elfáradva és mosolyogva menjenek haza, akár egy győztes, akár egy
vesztes meccs legyen az edzés végén. A legfontosabb, hogy mindenki szeressen
edzésre járni és minél többször tegye ezt!

Egy csapatnyi kölyök!

CSAPATAINK

Lurkó csapat
Január 17-én (csütörtökön) a hó belepte Magyarország nyugati és középső
területeit. A kis Lurkók azonban nem erre figyeltek, hanem a 2003-2004-es
korosztályos kiemelt csapat elleni edzőmérkőzésre. A közlekedés nem volt
egyszerű, mégis több, mint 30(!) Lurkó jött el a mérkőzésre, hogy megmutassa
tudását a kiemelt játékosok ellen. Volt akinek nem titkolt vágya volt, hogy ezen a
mérkőzésen felhívja magára a kiemelt csapat edzőinek figyelmét és
bekerülhessen a 2003-2004-es csapatba.
Két pályán feszültek egymásnak a csapatok és nagyszerű hangulat jellemezte a
parázs mérkőzést. Sok-sok gól született mindkét részről és minden gyermek
nagyon jól érezte magát, amit bizonyít az alábbiakban közölt néhány Lurkós
részről jött értékelés is:
Gödölle Dénes: Nagyon jól éreztem magamat az erős ellenfél ellen vívott
mérkőzésen.
Kovács Kristóf: Nagyon izgalmas volt játszani a kiemelt csapat ellen. Az ellenfél
csapatában nagyon jól játszott Tímár Bálint.
Vámos Péter: Nagyon-nagyon erős volt az ellenfél. Örülök , hogy játszhattam a
nagyon jól játszó Timi (Tímár Bálint), Ágó (Batovszki Ágost), Nonó (Deák Valentin)
és Oli (Varga Olivér) ellen.
Ónodi-Molnár Dávid: Az ellenfélnél nagyon játszott Ágó, Nonó és Ábi (Kirády Ábel)
én pedig nagyon jól éreztem magamat s még gólt is lőttem.
Terék Zoltán: Sikerült gólt lőnöm, ettől nagyon boldog vagyok.
Ahogy az elmúlt hetekben a
fizetőautomaták telepítésével már
láthatóvá vált a Kolozsvári Tamás
utcában is, a környéken február 4-től
fizetni kell a parkolásért. Információink
szerint a várakozás díja óránként 175,Ft lesz. Kérjük, a félreértések és a
büntetések elkerülése végett rövid
időre se használják a környező utcákat
parkolás céljából!
Érintett utcák a környéken: Lublói utca,
Felhévizi utca, Kolozsvári Tamás utca,
Kilátás utca, Repkény utca, Daru utca,
Ürömi utca.

HÍREK

BLSZ III.
Felnőtt csapatunknál izgalmas időszak vette kezdetét, ugyanis rengeteg
próbajátékos jelezte érkezését. Az első edzéseken nyújtott produkciójuk alapján
örömmel mondhatom, hogy legalább 6 új játékossal fog bővülni keretünk.
Közülük többen a kezdőcsapatban is helyet követelhetnek maguknak. Ami már
biztos, hogy a múlt szezonban csapatunkkal edző Baló Márton immáron
keretünk teljes jogú tagja illetve kapus poszton is erősítettünk Hornácki Péter
személyében. Sok sikert kívánunk a próbajátékosoknak a felkészüléshez és
reméljük mindannyian beváltják a hozzájuk fűzött reményeket!
Szám szerint 5 felkészülési meccset fogunk játszani februárban és március
elején: a CSHC, az MTK Maccabi, a Hegyvidék SE, az MFC Favorit és U19 -es
csapatunk szerepel az ellenfelek között.
Januárban az ősz játékosának választott Sárosi Márkkal készített interjút a
Lelátó.
- Kétéves budaörsi kitérő után tértél vissza csapatunkhoz és rögtön az ősz
legjobbja lettél! Hogy érezted magad a régi csapattársak között?
- Már az első perctől kezdve jól éreztem magam a régi társak között,persze azért
akadtak új arcok is,akikkel úgy gondolom hamar sikerült egy hullámhosszra
kerülni és úgy érzem gond nélkül ment a visszailleszkedés. Budaörsi kitérőmet
nagyon hasznosnak találtam, sokat tanultam ott.
- Milyennek ítéled meg a csapat őszi szereplését?
- Őszi szereplésünket hullámzónak tekintem, mind a meccseket tekintve, mind a
meccseken belüli periódusokat nézve. Volt olyan, mikor a bajnokságban
mindenkinél jobban játszunk, de akadt olyan is mikor saját magunkat vertük meg.
Összességében pozitívnak látom a szereplésünket, hiszen a felnőtt
bajnokságban egy most alakult és fiatal csapatról van szó.
- Súlyos bokasérülés árnyékolta be a tavalyi évedet. Most ősszel folyamatosan
lendültél játékba, míg az utolsó meccseken már kimondottan jól futballoztál! Van
ennél feljebb? Képes vagy ennél jobb játékra is?
- Igen, sajnos egy bokasérülés hátráltatott a mozgásban hónapokig, a szezon
elején még éreztem is egy pár meccsig, de szerencsére egy ideje már nem
hátráltat. Én tudom, hogy jobb játékra is képes vagyok, és bízom benne, hogy
türelemmel és edzéssel hamar formába lendülök és akkor remélem jobban tudok
majd segíteni a csapatnak. Szép és eredményes játék a cél.
- Mik a terveid a labdarúgásban? Közel és hosszú távon?
- A tervem az, hogy minél jobb eredményt érjek el illetve érjen el a csapat. A jó
eredménnyel párosodjon a jó társaság és az azzal járó jó hangulat, de amikor
szükséges, akkor meg a kemény munkáé illetve koncentrációé legyen a
főszerep. Rövid és hosszútávon is az a célom, hogy élvezzem a labdarúgást,
természetesen maximális alázattal, bármilyen szinten is űzöm azt.
- Mit érhet el idén a csapat? Hol, milyen poszton kellene erősíteni a gárdán?
- Én bízom benne, hogy helytálló, céljainknak megfelelő eredményt érünk el év
végére, ehhez viszont szükséges a kiegyensúlyozott jó forma. Úgy vélem egy
befejező csatár illetve egy magabiztos kapus tudna erősíteni a csapaton.
- Végezetül üzensz
e valamit a Lelátó olvasóinak?
- Ha tehetik akkor jöjjenek ki a meccsekre legyen szó bármilyen korosztályról.
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Példaképek
Gonzalo Higuaín












1987-ben született Franciaországban, Brest-ben, ahol édesapja - aki
szintén profi futballista volt - akkor éppen focizott
egy évvel később hazaköltöztek Argentínába, így Gonzalo édesapja
csapatában, a River Plate-ben kezdett el barátkozni a labdarúgás
alapjaival
nemcsak ő, hanem testvére is focizott: Frederico-val egy csapatban
játszottak gyerekkorukban
a Pipita becenévre hallgató Gonzalo egész fiatalkorát a neves argentín
csapatban töltötte, végigjárta az összes korosztályos csapatot, míg végül
2005-ben mutatkozhatott be a nagycsapatban
hazájában mindössze 35 mérkőzésen lépett pályára (ezeken 13 gólt
szerzett), amikor 2007 januárjában Fabio Capello, a Real Madrid akkori
edzője felfigyelt rá
az azóte eltelt 6 év alatt 172-szer léphetett pályára a lila-fehérek mezében
és 98 gólt szerzett, vagyis átlagban minden második mérkőzésén betalál
az ellenfél kapujába
érdekesség, hogy a tehetséges Pipita mindössze egyszer volt
utánpótlás-válogatott, akkor is már 21 éves volt, 2009 óta azonban csak a
sérülések tartják távol a nemzeti csapattól, 30 mérkőzésen 16 gólt
szerzett az elmúlt négy esztendőben a felnőtt válogatottban

