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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,
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eredmények is. A hónap képe ezúttal
a Kolozsvári Tamás utcában született.
Néha nehéz az ellenfél gondolatát
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CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Előző havi számunk zárszavaként a Hegyvidék csapata ellen elszenvedett
katasztrofális vereség csapatunkra gyakorolt hatását firtattuk. Kérdés volt, hogy a
súlyos vereség mentálisan megtöri-e a srácokat? A választ már tudjuk, szerencsére
határozottan: NEM! Noha a soron következő Szent Pál Akadémia ellen az első
félidőben még látszott zavartság a csapaton, de a végére a srácok nagyon kitettek
magukért. Kétszer is kétgólos hátrányból felállva (0-2 és 2-4) szerezték meg a 3
bajnoki pontot. 6-4-es sikerünk egyértelműen a szív diadala volt. Góljainkat Kárpáti
(2), Budai, Kalós, Kovács Geri és Magyari szerezték. Ezek után két nagyon könnyű
meccs következett. Előbb hazai környezetben 13-1-re nyertünk a Csillaghegy
csapata ellen Kárpáti (6), Farkas (3), Magyari, Jobbágy, Magyar, Petrányi voltak
gólszerzőink. Majd ezt az eredményt is túlszárnyalva idegenben 15-0-ra nyertünk a
Nagytétény csapata ellen. Itt Petrányi (4), Kárpáti (3), Kovács Geri (2), Farkas (2),
Máriás (2), Magyari és Büki voltak gólszerzőink. Három meccsen 34 gólt lőttünk,
ami persze örömteli, ám nem igazán készít fel minket azokra a meccsekre ahol meg
kell küzdenünk a győzelemért. Így a Pénzügyőr SE ellen főleg fejben kellett
felkészíteni a srácokat. Végre olyan „éles” meccsen tudtunk bizonyítani melyen a
győzelemért minden rejtett tartalékunkat is mozgósítani kellett. A meccs előtt
megbeszéltek értelmében nagyon neki ugrottunk ellenfelünknek. Szerencsére
olyan jól sikerült a kezdés, hogy rögtön az első percben Kárpáti gólt szerzett (1-0). A
taktikai értekezlet során átbeszéltük, hogy amennyiben sikerül gólt szereznünk,
akkor visszaállunk és kontrákra rendeződünk be. Mivel a vezetésünk meglepően
korán jött, így szinte az egész meccsen átadtuk a területet a vendégeknek, így a
labdabirtoklási fölény a PSE csapatáé lett. A visszarendeződésünk olyan jól
sikerült, hogy védekező középpályásaink a támadásainkba is alig alig léptek be így
sokszor gyorsan labdát veszítettünk, de a védekezésünk ezúttal nagyon egyben
volt. Sajnos a félidőre egál állással vonultunk mivel egy nagyon szép akció után gólt
szereztek a vendégek az 1. félidő hajrájában (1-1). A második játékrész elején így
ismét kijjebb jöttünk, ám ismét hamar előnybe kerültünk. Petrányi Marci jó 25-30
méterről óriási bombagólt lőtt (2-1)! Így ismét jöhetett az eddigi recept.
Védekezésünk továbbra is nagyon fegyelmezett volt és a vendégek is elkezdtek
kapkodni. A meccs vége felé rengeteg felívelt labdával próbálkoztak a Pénzügyőr
focistái melyek magukban hordozták a veszélyt, de egy alkalomtól eltekintve nem
lett komolyabb helyzet belőlük. A mérkőzés slusszpoénjaként a 93. percben
Petrányi megduplázta góljai számát eldöntve a találkozót (3-1). Nagyon kemény
meccs végén óriási örömmel vettük tudomásul, hogy igazi rangadót nyertünk.
Csapatunk fennállásának talán legfegyelmezettebb játékával nyertünk ma.
Célfutballt játszottunk, melynek meg is lett az eredménye! A srácok előtt le a
kalappal, amiért ilyen komolyan vették ezt a mérkőzést. Az ősz záró fordulójában
nem léptünk pályára mivel a Pestszentimre csapatának pályája a nagy esőzések
miatt játékra alkalmatlan volt. Csapatunk őszi teljesítménye összességében jó.
Nagyjából mostanra eldőlt melyik csapatok kerülnek a felső illetve az alsóházba.
Mindenképp örömteli, hogy az alsóházas csapatok mindegyike ellen sikerült
győztesen elhagyni a játékteret. A felsőházas csapatok ellen - két kivétellel - szoros
meccseket vívtunk, hol győztesen, hol vesztesen hagytuk el a pályát. Tavasszal
csak rangadó jellegű meccseket fogunk vívni, így az igazi erőnket a 2014-es évben
fogjuk tudni megmutatni!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
November kevés mérkőzést játszott ifi B csapatunk, hiszen a bajnokságban több
alkalommal is szabadnaposak voltunk a sorsolás szeszélye folytán. Október
végén került sor a Szent István elleni - első fordulóból elhalasztott - bajnoki
mérkőzésre. A kiegyenlített mérkőzésen az első félidő elején és a második félidő
közepén kapott gólokkal kétgólos vereséget szenvedtünk. Mindkét félidőben lett
volna lehetőségünk gólt, gólokat szerezni, ezekben azonban kimaradtak (0-2).
A mérkőzést követő két és fél hetes szünetet gyakorlással töltöttük: a támadójáték
csiszolásával és a védelem összehangolásával foglalkoztunk. Megemlítendő
még, hogy többször is nagyon hasznos edzőmérkőzést játszottunk ifi A
csapatunkkal ebben az időszakban.
A hónap közepén újra bajnoki várt ránk, ezúttal az Inter otthonába látogattunk.
Sajnos vannak olyan csapatok, egyesületek, amelyek az utánpótlás a minimum
“üzemeltetik”, csak azért vannak csapataik, mert a felnőtt bajnokságban bizonyos
szinten már kötelező utánpótlást fenntartani. Ez ebben az esetben erősen igaz
volt, hiszen ellenfelünk hét játékossal állt fel... A 18-0-ra megnyert mérkőzés
pozitívuma a rúgott gólok száma, ez mindenképpen dicséretes. Az ezen a
mérkőzésen debütáló Kocsis Attila 5 gólja pedig kiemelkedő egyéni teljesítmény,
soha rosszabb bemutatkozást!
A következő hétvégén utolsó őszi bajnokinkra került sor a Budakeszivel szemben.
Az előzetes hírek szerint masszív csapat várt ránk. Rossz előjelekkel érkeztünk a
hétvégéhez, hiszen több sérült mellett a korábban is sérüléssel bajlódó Czenthe
Istvánról kiderült, hogy hosszabb időre kidől. Neki ezúton is jobbulást kívánunk! A
szűkös keret a rossz előjelek ellenére nagyon motiváltan kezdte az összecsapást,
ahol Bodroghelyi Fülöp duplájával kerültünk előnybe. Fél óra játék után Meszinger
Miki szabadrúgásból növelte előnyünket, majd Kocsis Attila beadását Fülöp
értékesítette, a félidő utolsó momentumaként Kocsis Attila is betalált (5-0).
Fordulás után Farkasch Jancsi nézett be egy távoli lövést (5-1), de ez
felébresztette a picit elalvó csapatunkat. Három perccel később Bálint Berci szép
szóló után nagy gólt lőtt, majd Kocsis beadását Fülőp rúgta be (7-1). A félidő
második feléhez érkezve Berci indítását Kölcze Balu helyezte a kapuba, Fülöp
szögletét pedig a csereként beálló Dolgener Fábián fejelte a kapuba (9-1). A
hajrához érkezve Berci ugratta ki Kölczét, aki megint nem hibázott (10-1). Ezt a
vendégek nagy helyzete követte, melynek végén Farkasch tolta a labdát a
kapufára, a kapufa pedig velünk volt. A 77. percben Fülöp beadására Kölcze
érkezett (11-1). Két perccel később Farkasch Jancsi védett egy lövést, majd
hatalmas kirúgásával Berci iramodott meg és helyezett a kapuba (12-1). A
végeredményt Kocsis Ati állította be, aki Fülöp beadását értékesítette (13-1). Az
őszi szezon legjobb játékát nyújtva vonulhattunk pihenőre. Az őszt követően 50%os teljesítménnyel, 6 győzelem mellett 6 vereséggel állunk a tabellán. Rúgott
góljainkat tekintve 2. helyen állunk, mindenképpen dicséretes az 58 találat.
Hiányérzet a lassan összeálló védelmünkkel kapcsolatban lehet, a 42 kapott gól
sok. Próbajátékosaink közül Kocsis Attila és Bredefy Marlon is csapatunk tagja
lett, Attila már a bajnokságban is bemutatkozott. November végén érkezett
próbajátékra Morais Dachala, az angolai-portugál játékos. Sorsáról később dönt
egyesületünk.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Október végén rangadó várt serdülő A csapatunkra az U15-ös bajnokságban, a
Kánai úton a tabella első két helyezettje lépett pályára, a Hegyvidék vendégei
voltunk. Eredményesen kezdtük a meccset, Józsa Tomi szemfüles labdaszerzése
után a kapusról kipattanó labdát Soma vágta be, ezzel alig 3 perc elteltével
vezettünk. Azután a házigazdák átvették az irányítást, de hiába voltak
mezőnyfölényben, több nagy helyzetet is kialakítottunk. Tomi és Peti is ziccert
hagyott ki, egy szögletünk után a játékvezető nem adott meg egy jogos büntetőt a
Soma elleni szabálytalanságért, néhány perccel később pedig Gera fejelt mellé
egy szöglet után. A zárszó Traubié volt, aki egy arasszal lőtte mellé Noel indítását.
A 36. Percben elsőre kapuralövéséből egyenlített a Hegyvidék, egy gyertyaszerű
beadást a hosszún érkező hazai csatár egy lépésről helyezett a hálóba. Egy
perccel később saját térfelünkön adtunk el egy labdát, majd Plútó és Andris
egymásra vártak, a hazai csatár pedig élt a kínálkozó lehetőséggel (2-1). Még az
első felvonásban egalizálhattunk volna, de Peti ziccert a kapus nagy bravúrral
védte és szerencséje is volt, hiszen a felpattanó labda centikkel a kapufa mellett
hagyta el a játékteret. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, az első
helyzetre 15 percet kellett várni, Noel remek labdájával Józsa Tomi lépett ki, de
addig-addig ráncigálták, míg el nem esett, a gólhelyzet ellenére csak sárgát adott
a spori. Az ellentámadásból a hazaiak csatára kézzel vette le a labdát, majd a
lesen álló társához passzolt, a játékvezető sípja néma maradt, de Andris bravúrral
védett. Sajnos a jogtalan szögletből eredményes volt a Hegyvidék (3-1). Ezután
mindent egy lapra feltéve támadó csapatunk ideális terepet nyújtott a hazai
kontráknak, bár Andris két ízben is bravúrral védett, harmadik alkalommal
tehetetlen volt (4-1). A lefújás előtt még Jampi egy szép akció végén remekül
szolgálta ki Tomit, aki nem hibázott és beállította a 4-2-es végeredményt. A
Hegyvidék megérdemelten nyerte meg a meccset, mert jobb csapat, mint mi, de a
játékvezető tévedései miatt keserű szájízzel gondolhatunk vissza a meccsre.
Ezen a mérkőzésen mutatkozott be csapatunkban Kerezsi Doma, aki kifejezetten
jó teljesítményével magasra tette a mércét saját magának, soha rosszabbat!
Az U14-es bajnokságban a III. Kerület csapatát fogadtuk. A hajtós mérkőzésen a
jó értelemben véve rendkívül agresszív vendégeknek köszönhetően izgalmas
összecsapást játszottunk. Bár mi birtokoltuk többet a labdát, a vendégek is
veszélyesen játszottak és masszívan védekeztek. A 4. percben baloldali szögletet
követően Görgényi Boti emelkedett a legmagasabbra, de a kapuba tartó fejesét
Papa háttal blokkolta, szerencsénkre a labda pont Tarkövi Ádi térdére pattant,
ahonnan a lehető legjobb helyre ment (1-0). Jancsinak többször is védenie kellett,
a meccs teljesen nyitott volt. A játékrész második felében Kákosy Papa forintos
labdájával Tarkövi Ádi lépett ki és ziccerben okosan a hosszú alsó sarokba
helyezett (2-0). A második félidőben is mezőnyfölényben voltunk, de újabb gólt
nem sikerült szerezni, miközben a vendégek egy büntetőt is kihagytak. Medgyesi
Kori volt szabálytalan, a jogos büntetőt kapusunk, Tóth Jancsi kivédte. Az ellenfél
kapuját sajnos Ádi és Boti fejesei is elkerülték. A kétgólos győzelem nagyon szép
eredmény a párharcerős ellenféllel szemben. Ezen a meccsen is volt
bemutatkozónk Kató Csabi személyében.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A nagyobbak bajnokságában hétközi fordulóra is sor került, az őszi szünet első
napján a BVSC csapatát fogadtuk. Ezt a meccset nagyon hamar eldöntöttük és a
gyerekeket dicséri, hogy ennek ellenére az utolsó pillanatig olyan teljesítmény
nyújtottak, mintha nyitott volna a mérkőzés. A végeredmény 17-0-ás győzelem,
melyből ilyen arányban vették ki részüket a srácok: Traubi 6, Spungli 3, Doma 3,
Jampi 3, Gera, Bernát.
November első hétvégéjén mindkét csapatunk szombaton lépett pályára. Délben
az U14-es bajnokságban az Újpesti Haladás vendégei voltunk. A mérkőzésre nem
érkezett játékvezető, de a két egyesület közötti baráti viszonynak köszönhetően a
házigazda edzője vezette le az összecsapát. A baráti hangulatú mérkőzésen 122-es győzelmet arattunk, több 2001-es születésű játékos is bemutatkozott
csapatunkban. Góljainkat Papa (3), Zsombi (2), Kori (2), Nagy Máté (2), Padányi
Domi, Schvéger Barni és Rozsondai Tomi szerezték. Bemutatkozóink a 2001-es
csapatból Rozsondai Tomi és Somogyi Martin voltak, hiszen Demeter Áron, Nagy
Máté és Werner Andris már korábban is szerepelt a nagyobbak között.
Délután az U15-ös bajnokságban ismét rangadó várt a mieinkre, hiszen a Vasas
csapatát fogadtuk. A villanyfényes meccset nagy elánnal kezdtük, Gera
labdaszerzését követően Bernát szerezte meg a vezetést alig 2-3 perc elteltével
(1-0). Szinte fel sem ocsúdott még a Vasas a középkezdést követően, amikor
Traubi szögletét Gera fejelte a kapuba (2-0). Alig 12 perc után már három góllal
vezettünk, a vendégek szöglete után szépen végigvitt kontra végén Józsa Tomi
talált be (3-0). A 30. percben Traubi remek labdájával Jampi ugrott ki és szépen
helyezett a kapuba (4-0). A második félidőben egy távoli átlövést Benke Andris
nagy bravúrral a keresztlécre ütött, ahonnan a labda az érkező csatár elé pattant,
de a vendégeknek nem volt szerencséjük, mert ez a lövés is a keresztlécet találta
telibe, ahonnan kipattant a labda. Ez lehetett volna a mérkőzés fordulópontja, de
nem lett és egy perccel később Kecskés Marci szerzett labdát, Spunglihoz
passzolt, aki Noel elé tálalt, támadónk pedig egy átvétel után a hosszú alsó
sarokba lőtt (5-0). 10 perccel a vége előtt Dávid hibáját követően szépített a
Vasas, ennek ellenére már nem volt benne a meccsben a fordulat, figyelmes és
fegyelmezett játékunkkal nyertünk rangadót (5-1). Negatívum, hogy a második
félidőben a támadójátékunk már gyatra volt.
A következő hétvégén a nagyokra edzőmeccs várt, míg a kisebbek utolsó
bajnokijukat játszották le. A bajnokságban Pomázra látogattunk, ahol a jó ellenfél
mellett a mély talajjal is meg kellett küzdenünk. Ezúttal a küzdőszellemünk
vezetett diadalra, a félidei 2-2-es állást követően 6-2-re nyertünk az Angliából
hazaugró MuraBeni és a 4 gólpasszt adó Uray Kris vezérletével. Gólszerzőink:
Kori (3), Papa, MuraBeni, Boti. A nagyok edzőmeccsen jó játékkal 4-3-ra
megverték az Újpesti Haladás csapatát.
November közepén U15-ös csapatunk is lejátszotta utolsó bajnokiját az Ikarus
ellen. Az első félidőben Józsa Tomi bombájával szereztünk vezetést, amit 5
perccel később egy kapushiba után egyenlített ki a vendégcsapat. A második
félidőben fölénybe kerültünk, de sok kihagyott helyzetünk megbosszulta magát és
a vendégek a hajrában kétszer is lekontráztak minket (1-3). Kár érte, mert így az
Ikarus lett az őszi bajnok, a mieinket a dobogó második fokára taszítva...

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Újabb dolgos hónapon van túl a 2001-2002-es csapat.
Novemberben elégedett volt az edzőpáros az edzéslátogatottsággal.
Szerencsére az idő is kegyes volt, ennek is köszönhetően az ifjú játékosok nagy
lelkesedéssel jöttek a foglalkozásokra. Mind a két korosztály lejátszotta az
utolsó két Bozsik-tornáját, ahol ismét hasznos tapasztalatokra tehettek szert a
srácok, amit remélhetőleg okosan felhasználnak. Ezúttal a 2002es korosztály
játszhatott hazai pályán. A tornát megtisztelte jelenlétével az egykori 33szoros
válogatott csatár, Kiss László, aki az MLSZ budapesti igazgatóságának Bozsikprogram szakmai igazgatójaként megnyitotta a tornát, és néhány lelkesítő
illetve a sportszerűséget hangsúlyozó mondattal indította útjára a játékosokat. A
2001es csapat megtapasztalhatta, milyen az, amikor egy égszakadás vet véget
a mérkőzésnek, ugyanis Budatétényben az utolsó mérkőzés második percében
hatalmas széllel érkezett egy kiadós eső, és le is fújták a mérkőzést.
Érdekes volt megtapasztalni az új rendszerét a Bozsik-programnak. Eddig ugye
félévenként 3 tornán vettünk részt, 3-4 csapat részvételével, idén pedig hatos
csoportokba osztották a csapatokat, és mindenki rendezett egy tornát. Talán a
több csapat és a folyamatosan változó helyszínek színesebbé tették a gyerekek
számára. Ha tavaszra megint változik a csoportbeosztás, akkor ez egy jobb
rendszer, mint ami kisebb korban volt.
A hónap programját két edzőmeccs tette teljessé, a KISE ellen és a hirtelen jött
hideg miatt nehéz körülmények között a Hegyvidék ellen is hasznos meccset
játszottak a csapatok.
Az előttünk álló hónapokban ismét jönnek a teremtornák, egyelőre az biztos,
hogy decemberben Százhalombattára megyünk, és februárban ismét részt
veszünk majd a Kelen-Kupán. Ezek mellett ha érkezik olyan meghívás, ami
szakmailag hasznosnak ígérkezik, természetesen bővülhet a program.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Az időjárás nagyon kegyes volt a csapathoz, november végéig a szokatlanul
enyhe idő lehetővé tette a tartalmas kinti edzéseket.
Sajnos egy sajnálatos sérülés is történt a hónapban. Ákos az egyik edzésen
kulcscsonttörést szenvedett. A csapat ezúton is gyors gyógyulást kíván neki, és
nagyon várja vissza.
A Cápa csapatunk ismét vendégül látta a Nagykovácsi Sólymokat, akikkel egy
nagyon jó kis edzőmérkőzést játszottunk.
November hónapban mind a két korosztály részt vett a Fáy utcában rendezett I.
Pék Pont Nemzetközi Labdarúgótornán. Csapataink olyan nagy múltú első
osztályú egyesületekkel mérkőzhettek meg, mint a Kispest Honvéd, az Újpest
vagy a Ferencváros. A torna kapcsán a Lelátó újságírója ezúttal Viharos Balázzsal,
azaz Viharral beszélgetett.
- Hogy tetszett a torna, milyen volt a szervezés?
- Szerintem jó volt, jó volt a hangulat, színvonalas mérkőzések voltak, és még
pizzát is lehetett enni.
- Ezen a tornán nem kérdőjelezték meg a korodat? Ugyanis te nagyon magas
gyerek vagy, és állandóan azt hiszik, hogy idősebb vagy a többieknél. Hány centi
magas is vagy?
- Nem tudom, azt hiszem 160. Egyébként most is volt ilyen. A Budafok ellen az
edző odaküldte az egyik játékosát, hogy kérdezze meg, hány éves vagyok.
- Honnan tudod, hogy az edző küldte?
- Mert miután válaszoltam, azonnal ment az edzőnek elmondani…
- Melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzés?
- Hát, amikor az Újpestet megvertük. Előtte nem gondoltam volna, nagyon erős
csapatnak tűnt, de végül is ez bejött, tényleg nagyon jók voltak.
- Akkor hogyan tudtatok nyerni?
- Védekezésben nagyon jók voltunk, és abból indulva gyorsan és eredményesen
támadtunk is. És az Újpest legjobb játékosát, a 6-os számút, a „vezért” sikerült
kikapcsolni.
- Vezér, igen, mert te sakkozol is, ugye?
- Igen, már hét éves korom óta sakkozom, még János bácsinál kezdtem el
játszani.
- Hallani lehetett nemrég egy szép eredményről is…
- A kerületi sakk diákolimpián Földi Domival holtversenyben elsők lettünk. Ott volt
Földi Andris és Boér Zoltán is. Azt hitték, hogy Andris és Domi testvérek. Még
Zoltánt is legyőztem, pedig ő nagyon jól tud sakkozni. Olasz megnyitással
kezdtem azt a meccset, és végül sikerült nyernem.
- Ezúton is gratulálok ehhez a szép sikerhez. Egyébként igazából mit szeretsz a
sakkban?
- Azt, hogy előre kell gondolkodni, és még az ellenfél gondolatait is ki kell találni…
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2005/2006-ban születettek
Mozgalmas hónap volt a november a 05/06-os csapatnál. Elérkezett a sátras
szezon, melynek következtében sajnos rövidültek az edzések, de ugyanakkor
megfelelő körülményeket biztosít a téli időszakra. Két új játékos csatlakozott a
kerethez: Csesznok András (2006) a Lurkó csapatból „került fel”, míg Tóth Máté
(2005) a Szabó Lőrinc Iskolából edzői javaslatra érkezett próbajátékra.
November közepén az UFC Sporttelepén két korosztályban került
megrendezésre az a szindikátusi torna, melyen a Vasas Kubala Akadémiával
együttműködésben álló csapatok vettek részt. Az UFC 2005-ös legénysége
meghatározó játékkal tette le névjegyét a publikumnak, akik tapssal jutalmazták a
lelkes fiatalokat. Két órával később a 2006-os gárda is megmutatta tudását, mely
már döcögősebbre sikeredett, melynek egyik oka az, hogy elég szűk a keret. Egy
héttel később az idősebbek az Újbuda Kupa 12 csapatos mezőnyében
szerepeltek, ahova többek között a Ferencváros és a Videoton is nevezett.
Utóbbi csapattal a
csoportmeccsek és a
helyosztók során is
összetalálkoztak
játékosaink és
megmutatták, hogy
nem ijednek meg
senkitől. Egytől egyig a
csapat minden tagja
remekül küzdött és
elfogultság ide,
elfogultság oda bizony
a mi fiaink összjátéka
volt a legjobb. Minden
jó, ha jó a vége, a
srácok éremmel a
nyakukban zárták a
tornát, melyen
csatárunkat, Regős
Ákost választották a
mezőny legjobbjának.
Gratulálunk!
A hónap játékosa
Regős Ákos lett,
gratulálunk a
teljesítményéhez!

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
A kezdeti nehézségek után lendületesen megkezdte heti két edzéssel a
felkészülést a legkisebb korosztály. Felépíteni egy csapatot mindig nagy feladat,
az eleinte kislétszámú edzések lassan nőnek-növekednek, hogy aztán néhány hét
elteltével már külön kis csapatként gyakoroljon a társaság. A dolgot
megkönnyítette, hogy ebben a két évfolyamban sem jelentett különösebb gondot
tehetséges és a labdarúgást szerető gyerekeket találni. A srácok lelkesen és
örömmel kezdték el az edzéseket, abban a tudatban, hogy nemsokára
megmérkőzhetnek más egyesületekkel is a Bozsik Program keretein belül. Bizony,
a tavaszi szezonban már igazi focipályán, igazi ellenfelek ellen fog pályára lépni a
korosztály!
A gyerekek hatalmas kedvvel és elánnal járnak hétről hétre a foglalkozásokra. Az
idei heti két foglalkozás jövőre háromra növekszik, hiszen ebben az életkorban
már lehetséges hetente háromszor intenzív edzéseken fejleszteni a gyerekeket.
Szuper kis csapat van kialakulóban, ahova szeretettel várunk minden tehetséges
és focizni szerető gyereket, akikkel remélhetőleg sikerül megszerettetni a játékot
egy életen át.

Junior csapat
A múlt hónapban a kiemelt csapatba kerülő Zoboki Ábel után novemberre is jut egy
próbázó, hiszen Steinbach Feri is próbajátékon vesz részt az 1999/2000-es
kiemelt csapatban, ami a Junior csapat dicsérete is!
Az edzéseken novemberben a cselezés volt terítéken, eleinte a korábban tanult
cselek felfrissítésével foglalkoztunk, majd a hónap második felében új cselek
kerültek terítékre. A legnagyobb öröm és a legjobb visszajelzés az volt, amikor
egy-egy cselt a mérkőzésjátékban láthattunk viszont, aminek Dani bácsi és Gergő
bácsi is nagyon örült.
A hónap végén a csapat jó hangulatú edzőmeccset játszott a kiemelt 2003/2004es csapattal, természetesen télen is várható ilyen barátságos találkozó.
A
t é l i
időszakban
a hétfői és
pénteki
edzések
időpontja
változatlan,
a szerdai
viszont
márciusig
16 órakor
kezdődik.
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Kölyök csapat
November hónap is eseménydús volt a kölyök csapat számára, ugyanis az
eddigi két hónapban őket edző Mátyás bácsi helyett heti kétszer Márk bácsi,
és egyszer Dávid bácsi fogja segíteni fejlődésüket Tibi bácsi mellett. Ezen
kívül a rossz időre való tekintettel a két kispálya fölé felkerült a sátor is, így
most fedett pályán edzenek tovább. Ami pedig külön izgalmakat szolgál, hogy
november 29-én sor kerül az idei első edző mérkőzésükre is a 2003/2004-ben
születettek kiemelt csapata ellen. Nem meglepő, hogy ezt mindannyian
nagyon várják, és bizonyítani szeretnének, ami már edzéseken is meglátszik.

Nem minden edzés ilyen ijesztő...

V a n n a k
vidámabbak is,
például a
sátorállítás
e l ő t t
lencsevégre
k a p o t t
edzésünk.
Hajrá, kölykök!
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Lurkó csapat
Lassan beköszönt a tél, az UFC pályán pedig felállították a sátrat. A Lurkó csapat
edzései változatlan időpontban, de már a sátor által védett területen zajlanak. Az
edzéseken a labdás ügyességfejlesztés mellett az 1-1 elleni párharcok alkotják
a tananyagot. Sokszor játszanak a gyerekek kiskapukra, kisebb területen. A
kisebb terület felgyorsítja a játékot és megköveteli a technikai elemek pontosabb
végrehajtását is. A mérkőzéseket még izgalmasabbá teszi, hogy a közelgő
világbajnokságra kijutott országokról nevezhetik el a gyerekek a csapataikat.
Novemberben egy edzőmérkőzésre is sor került a 2003-2004-es csapat ellen,
ahol sikerült szép gólokat szereznie a Lurkóknak. A csapat góljait Fazekas
Marci, Vámos Péter és Kovács Kristóf szerezték.
Lassan újabb félévet zár a csapat. Minden eddiginél többen látogatták a
foglalkozásokat. Ebben a félévben több, mint 60 gyerek fordult meg a Lurkó
csapat edzésein. Néhányan már harmadik éve járnak a foglalkozásokra, ami azt
jelzi, hogy a csapatnál továbbra is nagyszerű a hangulat és jó közösség
kovácsolódott össze a gyerekekből.

Lurkók edzésben - a sátorban is!

Képünkön Márk bácsi éppen az egyik első sátras edzést vezeti, amelyen az egyegy elleni párharcok szerepeltek. A sátorban ideálisak a körülmények télen is.

UFC Caritas
Egyesületünk kiemelt célja a labdarúgás, a sport
megszerettetésén felül a gyerekek erkölcsi-szellemi
nevelése, amihez hozzá tartozik a társadalmi
felelősségvállalás is. Idén Karácsonykor az UFC Caritas
program keretén belül ezúttal játékokat és könyveket
fogunk gyűjteni a rászoruló gyerekek részére. Terveink
szerint az összegyűjtött játékokat és könyveket egy
kerületi gyermekotthon, illetve egy határon túli
magyarokat segítő alapítvány fogja megkapni
decemberben. A játékokat és könyveket november 22.
és december 10. között az edzőknek lehet átadni a
Legoházban (új épület). Fontos, hogy csak játékokat és
könyveket várunk, ruhát ezúttal nem gyűjtünk! Az
összegyűjtött játékok és könyvek átadásáról december
folyamán beszámolunk. Kérjük segítsenek, hogy az
ünnep mindenkinek Ünnep legyen!
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BLSZ III.
ESMTK II - II. Kerület UFC 3-2 (2-1)
Zodony utca, 25 néző.
Gólszerzők: Németh, Veégh
UFC: Polgár 4 - Vida 4, Veégh 5, Kovács 3 (Koltai 3), Bede-Fazekas 4 - Zöld
4, Konecsni 5 - Németh 4 (Baló 0). Király 3 (Nagy 3). Moldován 4 (Emődi 0) Kosik 3.
Egy jó csapat ellen, gyenge minőségű pályán, rangadóra készültük. Csapatunk
a mérkőzés folyamán próbált focizni, noha a talaj erre kevés lehetőséget adott.
Sajnos elképesztő amatőr hibák sorát felvonultatva vesztesen hagytuk el a
találkozó színhelyét. Kétszer döntetlen állásnál (0-0 és 2-2) saját pontrúgás után
megkontrázott minket a hazai csapat, úgy, hogy gólt szereztek belőle. Harmadik
gólunkat pedig egy szögletrúgás után kaptuk. Olyan csapat, melynek ambíciói
vannak, nem engedhet meg magának ilyen szintű amatőrizmust. Németh Donát
és Veégh Szabi jegyezték góljainkat egy olyan meccsen, melyen saját magunkat
vertük meg, fegyelmezetlenséggel, szétszórtsággal, figyelmetlenséggel
fűszerezve. Rutintalanok vagyunk még, ez tény!
II. Kerület UFC - Kispest SE 3-1 (1-0)
Kolozsvári Tamás utca, 30 néző.
Gólok: Padányi, Moldován, Vida
UFC: Polgár 6 - Vida 7, Veégh 6, Kovács 6, Bede-Fazekas 6 - Zöld 7,
Konecsni 7 - Székely 5 (Kosik 6). Padányi 8, Moldován 7 (Tóth 6) - RáskaiKiss 6 (Koltai 0).
Két vesztes meccs után ismét rangadóra készültünk egy nagyon rutinos
masszív csapat ellen, akiktől a tavalyi bajnokság során mindössze egy pontot
tudtunk rabolni. Mezőnyfölényt alakítottunk ki az első félidőben, de gólt csak a
játékrész hajrájában tudtunk szerezni. Moldován középre adásából Padányi
szerzett gólt (1-0). A második játékrészre megmaradt a fölényünk, ám egy döntő
szituáció kellett a meccs kézben tartásához. Egy Kispesti lövést hárított
bravúrral kapusunk mely után a kipattanót óriási ziccerben mellé lőtt ellenfelünk.
Ez döntő momentum volt mivel szinte az ellentámadásból ezúttal Padányi
lövetett üres kapus gólt Moldovánnal (2-0). A kispesti csapat még szépített egy
óra játék után, de pár perc múlva Vida elemi erejű szabadrúgása után visszaállt
a kétgólos különbség (3-1). A meccs végjátékában rettentően kapkodóan
játszottunk, de végül megőriztük előnyünket. Fontos három pontot szereztünk
egy rangadó jellegű meccsen, mely kivezethet minket az elmúlt hetek
mélyrepüléséből.
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BLSZ III.
Prókátor SE - II. Kerület UFC 2-10 (1-8)
Kolozsvári Tamás utca, 20 néző.
Gólszerzők: Ráskai-Kiss (3), Konecsni (2), Veégh (2), Padányi, Moldován
(11-esből), Kovács M.
UFC: Polgár 7 - Koltai 7, Veégh 8, Kovács 7, Bede-Fazekas 7 - Zöld 7,
Konecsni 8 (Emődi 6) - Németh D. 6 (Nagy D. 6), Padányi 7, Moldován 7
(Tóth 6) - Ráskai-Kiss 9 (Kosik 6).
Soros meccsünkön nehéz találkozóra számítottunk, ám az első félidő
lehengerlő támadójátékának köszönhetően fölényes sikert arattunk. Ráskai
Kiss révén pedig megszületett csapatunk első mesterhármasa is. Hatalmas
gratuláció illeti a csapat játékosait, akik rendkívül kreatívan, gyorsan és gólra
törően játszottak. Végre levetkőzték gátlásaikat és tudásunknak megfelelően
(sőt néha afelett) játszva arattunk nem várt, két számjegyű győzelmet. Szép volt
fiúk!
II. Kerület UFC - Duna SK 5-1 (0-1)
Kolozsvári Tamás utca, 35 néző.
Gólszerzők: Veégh (3, a harmadik 11-esből), Királyvölgyi, Baló
UFC: Polgár 6 - Koltai 7, Veégh 9, Konecsni 8, Bede-Fazekas 7 - Zöld 7,
Padányi 7 - Királyvölgyi 7, Ráskai-Kiss 7 (Emődi 0), Moldován 0 (Baló 6) Kosik 6 (Tóth 0).
A közvetlen élmezőnyhöz tartozó Duna SK csapata látogatott a Kolozsvári
Tamás utcába. Az első játékrész után kiegyenlített küzdelmet követően a
vendégek egy pontrúgás után vezetéssel vonulhattak szünetre (0-1).
Szerencsére az UFC játékosai a szünet után sem adták fel a pontszerzés
lehetőségét. Sőt! Veégh Szabi egyenlítő gólja után ismét felszabadult
támadójátékkal rukkoltak elő fiaink. A végére fölényes sikert arattunk úgy hogy
Veégh révén ismét mesterhármast jegyzett csapatunk egyik játékosa (5-1). A
második játékrészben kialakított hatalmas mezőnyfölényünknek köszönhetően
magabiztos győzelmet arattunk egy rangadón és szereztünk nagyon fontos
három pontot. Nagy elismerés jár a ma pályára lépett játékosoknak,
produkciójukért!
ABE SE - II. Kerület UCF 1-6 (1-3)
Kolozsvári Tamás utca, 25 néző.
Gólszerzők: Baló (2), Ráskai-Kiss, Konecsni, Veégh
UFC: Polgár 7 - Koltai 6, Veégh 7, Konecsni 7, Bede-Fazekas 6 - Zöld 6,
Padányi 5 (Király 6) - Németh 5 (Emődi 6). Ráskai-Kiss 7, Moldován 5
(Tóth 5) - Kosik 3 (Baló 7).
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BLSZ III.
Hazai pályán, ám papíron mégis idegenben szálltunk harcba soros
meccsünkön. A tabella utolsó helyén álló ABE SE volt az ellenfelünk. Az elmúlt
hét folyamán végig arról beszéltünk, hogy a legfontosabb része a mai
meccsnek, hogy ne vegyük félvállról a találkozót. A 2. percben ennek
megfelelően megszereztük a vezetést Ráskai-Kiss pengés góljával. Sajnos
ekkor csapatunk néhány játékosa úgy érezte, hogy innentől semmit sem kell
tenni a továbbiakban és megvan a győzelem. Ennek az lett az eredménye, hogy
ellenfelünk mezőnyben átvette az irányítást és két óriási gólszerzési lehetőséget
alakított ki. Szerencsére kapusunk két hatalmas védést bemutatva tartotta
csapatunk vezetését. Félóra elteltével már ő sem tudott mit tenni és egy
szabadrúgás utáni kipattanó után a hazaiak egalizáltak. Egy perc elteltével
Konecsni szöglet utáni bomba fejese újra vezetést ért (1-2). A félidő végén azon
izgultunk, hogy leeresztett csapatunk kihúzza e vezetéssel a szünetre. Az utolsó
pillanatokban vezetett kontránk végén Veégh Szabi begyötört gólja után mégis
megnyugtató előnnyel vonultunk pihenőre (1-3). Szerencsére a második
játékrészre már csak egy csapat maradt a pályán. Baló két találata és Emődi
távoli lövése után előnyünk fölényessé vált (1-6). Ám még legalább féltucatnyi
ziccer helyzetet kihasználatlanul hagytunk. A mérkőzés fontos tanulsága, hogy
mindig élesen, motiváltan kell pályára lépni, bárki is az ellenfél!

A róka-ügy
A sporttelepen gyakran megfordulók télen több éve látják már “háziállatunkat”, a
hegyoldalban élő rókát. A korábbi évekhez hasonló idén ősszel is felbukkant
bundás barátunk, amely egyre bátrabb, hiszen míg régen csak a hóban hagyott
lábnyomokból lehetett kitalálni, hogy a ravasz róka a pályán járt, idén már
gyakran a futók közvetlen közelébe merészkedik és a hangoskodás, nyüzsgés,
zsivaj sem nagyon zavarja. A korábbi években a befogására tett kísérletek mind
kudarcot vallottak, csak egy kóbor macskát sikerült befogni a rókacsapdáknak.
Idén ősszel azonban újkeletű problémát okozott a róka, hiszen a kerítés felújítása
után döbbenten láttuk több helyen is a kirágott kerítést. Mivel a kerítés felújítás
igen komoly összeget és munkát emésztett fel, ezért ezúttal a róka “elűzése”
mellett döntöttünk. Szakemberek november közepén az egészségre
ártalmatlan, de a rókát elriasztó permettel fújták be a kerítést és a hegyoldal
futókör felé eső részét. Az eset után pontosan két hétig nem látta senki a
“nemkívánatossá” nyilvánított állatot, hogy aztán november utolsó napjaiban újra
felbukkanjon - a gyerekek nagy örömére és a kerítés nagy bánatára. Hogy a
szövevényes történet mesebeli véget ér és a róka lesz az egyesület új
kabalaállata, az csak rajta múlik, ha a kerítést békén hagyja, egyszer még az
UFC történelmébe is bevonulhat.

