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A hónap képe

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Június hónapra ‘95/96-os csapatunknak három mérkőzése maradt a
bajnokságban.
Elsőként a legnehezebb találkozót vívtuk idegenben a Grund ellen. Immáron
bevett szokás, hogy a Grund csapata ellenünk mindig egy jócskán megerősített
csapattal lép pályára. Most sem volt ez másképp, hiszen a Budapest I. osztályban
játszó felnőttjükkel csaptunk össze. Örömteli, hogy csapatunkat ilyen komolyan
veszik más klubok, viszont a meccs arra is választ adott, miért esett ki ellenfelünk.
Felforgatott, egy cserével kiálló csapatunk egyáltalán nem játszott alárendelt
szerepet a meccs folyamán. A hazaiak azzal nyertek, amennyivel jobban akarták
a sikert, amennyivel keményebbek voltak és amennyivel nagyobb iramú
meccseket játszanak hétvégenként. Háromgólos vereségünk legfájóbb pontja a
0 rúgott gól, mely tényen könnyedén módosíthattunk volna, ha két ziccerünk
közül egyet berúgunk.
Utolsó hazai meccsünkön a KISE csapatát láttukvendégül. Nagy melegben
próbáltuk begyűjteni a 3 pontot, ám ennek esélye 20 perc után elúszni látszott. A
vendégek előbb szabadrúgásból, majd egy távoli lövéssel kétgólos előnybe
kerültek. Ekkor a csapat hatalmas akaraterővel és küzdeni tudással felállt a
padlóról. Jobbágy szépített egy pontrúgás után, majd Kárpáti egyenlített egy
szép akció végén. A félidő zárásaként a leshatárról kiugró Petrányi góljával már
3-2 volt ide. Nem csak a számszerű, hanem a lélektani előny is nálunk volt.
Sajnos a második félidőben egy Benny Hill show minden elemét felvonultatva
csapatunk mégsem tudott győztesen lejönni a pályáról. Előbb Kárpáti lőtt mellé
kilométerekkel egy javunkra megítélt büntetőt, majd két kapufa és egy 3 méterről
fölé fejelt labda mutatta, hogy játékosaink fejben elvesztek valahol. Ezek után
törvényszerű volt, hogy egy oldalszabadrúgás után a térfelünkön fél óra után
ismét látogatást tévő KISE egyenlített. Ekkor még a szerencse mellénk állt és
Petrányi szabadrúgásával ismét vezettünk, ám a 90. percben lyukat fejelő majd a
labdába kézzel beleütő Magyari eseténél már nem. A büntetőt a KISE játékosa
gólra váltotta és ezzel beállította a 4-4-es végeredményt. Ha ez a meccs rajta van
a Tippmixen akkor évekig vizsgálták volna, ki és hogyan befolyásolta az
eredményt. Sok esetben teljesen hihetetlen dolgok történtek. Csapatunk remek
küzdeni tudást, szép játékot, szétesést és elképesztő szerencsétlenkedéseket is
felvonultatott a találkozó folyamán. Kár érte, hogy a szezon végére
kiegyensúlyozott csapatunk ennyire rapszodikus lett!
Utolsó meccsünkön a legutolsó Nagytétény otthonába látogattunk és arattunk
12-0-ás sikert. A meccs két hőse a 4-4 találatot jegyző Csikesz Ádám és Petrányi
Marcell voltak. Gólt szerzett még Magyari és Kovács Geri, valamint a
búcsúmeccsét játszó Dallos és erre a meccsre visszatérő Pongó Beni is.
A csapat így a 16 csapatos bajnokság 8. helyén zárt 16 győzelemmel, 4
döntetlennel és 10 vereséggel. Gólkülönbségünk: 139-83.
Egyházi Gergely vezetőedző így értékelte a szezont: “A bajnokság elején tudtuk,
hogy nem lesz könnyű dolgunk a ‘94-es születésűek között. Nem csak az egy,
illetve két évvel fiatalabb játékosaink miatt, hanem a bajnokságban található
csapatok miatt is (az értékelés a következő oldalon folytatódik).

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Bátran állíthatom, hogy 8-10 budapesti szinten jó játékerőt képviselő csapat
képviseltette magát idén a pontvadászatban. A srácok ősszel mindenkit
meglepve remekül teljesítettek, magasra rakva a lécet saját maguk számára.
Sajnos télen meghatározó játékosokat veszítettünk, mivel Erdélyi Bence és
Magyar Vazul is tanulmányi okokból nem tartott csapatunkkal a tavasz folyamán.
Csapatunk kapitánya Padányi Bendegúz immáron a felnőttek közé tartozott, így ő
már csak néha-néha jött játszani a régi társak közé. Nem kedvezett tavaszi
szereplésünknek Ihab Adnan sérülése sem, aki a bajnokság második felét szinte
teljesen kihagyni kényszerült. Ennek ellenére tavasszal sem lehetett panasz a
srácokra és csak minimálisan kevesebb pont került csapatunkhoz ekkor, mint
ősszel. A 139 rúgott gólunknak nagyon örülök, ám a 83 kapott miatt végtelenül
csalódott vagyok! Ennek a mennyiségnek a fele lenne elfogadható egy 30
meccses bajnokságban. Ezen mindenképpen javítani kell. Csapatunk
legeredményesebb játékosa Kárpáti Péter 33 gólt szerzett a bajnokságban,
amivel a góllövőlista a 2. helyen zárt. Gratulálok neki. Az év játékosa Jámbor Ákos
lett, aki a meccsek 90 százalékában átlag fölötti teljesítményt nyújtott. Bal oldali
védőnk nemcsak védőfeladatát látta el többségében hiba nélkül, hanem a
támadásokat is sokat segítette! Reméljük a védelem többi része is fel tud nőni
Ákoshoz és akkor lényegesen kevesebb gólt fogunk kapni a jövő szezonban. A
srácoknak gratulálok a stabil középmezőnyös produktumukhoz. Sokáig örömmel
fogok visszagondolni a Szent István és az Újpest elleni bravúrgyőzelmekre! Jó
nyaralást kívánok mindenkinek!”

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Azt hiszem nem túlzás, ha azt írom, hogy U16-os csapatunk 2012
szeptemberében a feloszlás szélére került. Alacsony volt a létszám és a gyerekek
hozzáállása sem volt éppen megfelelő, ami valljuk be őszintén nem ad okot a
csodálkozásra. Kinek lenne kedve lelkesedni, amikor 8-10 ember jelenik meg az
edzéseken és a mérkőzéseken is?
A játékos létszám növelése volt a legsürgetőbb tennivalója az edzőnek, valamint a
csapaton belüli normarendszer és elszántság kialakítása. El kellett hinnie
mindenkinek, hogy nem lehet mindig egy vesztes csapat tagja: tenni kell érte és a
befektetett munka, előbb utóbb megtérül. Nem könnyű kamasz gyereknek ezeket
a dolgokat megérteniük.
Várható volt, hogy az első félévben több nagyarányú vereséget szenvednek majd
el a fiúk. Gábor bácsi mindvégig próbálta tartani a lelket a játékosaiban, kisebbnagyobb sikerrel. Szerencsére a csapat magja együtt maradt és folyamatosan
érkeztek a próbajátékosok. Legtöbbjük még soha nem látott belülről nagypályát és
érthetően nem is tudták betartani a taktikai utasításokat sem. Kialakult egy
szakadék a régebbi, rutinosabb játékosok és az újak között: félő volt, hogy ez belső
ellenségeskedésekhez vezet.
Szerencsére nem így történt. Szép lassan kezdett jó hangulat kerekedni az
edzéseken és a morgolódás is abbamaradt. Mindenki egyre többet és egyre
keményebben edzett. A létszám növekedésével párhuzamosan az egészséges
versenyszellem is kezdett kialakulni. Decemberben az évzáró banketten már 21
játékos ült a hamburgere mögött. A téli szünet után már érezni lehetett, hogy nem
ugyanaz a csapat fogja elkezdeni a tavaszi szezont, mint aki az őszit. Gábor bácsi
is bíztatta fiait, hogy kezdenek csapatként viselkedni és elérkezik a megérdemelt
siker is, de türelmesnek kell lenniük.
A tavaszi szezonban izgalmas, szoros meccseket láthattunk és a játékosok azért
küzdöttek, hogy ennek a különleges csapatnak a tagjai lehessenek hétről-hétre.
Ha egy góllal kikaptak a dobogóstól, már lógó orral, dühösen léptek be az öltözőbe.
Elérkezett a május, ami felejthetetlen volt edzőnek, szülőnek és játékosnak
egyaránt: három mérkőzésen öt pontot szereztek a fiúk. Egyszer csak azt lehetett
észre venni, hogy csapatunk kinőtte a fél pályát, ahol edzettek, megszorongatták
edzőmeccsen az U18-as csapatot és a mérkőzések előtt az ő csatakiáltásuk volt a
hangosabb. Már nem egy szedett-vedett brigád állt az ellenféllel szemben, hanem
egy jó kiállású, mindenre elszánt csapat.
Köszönjük srácok, hogy hittetek magatokban és az edzőtökben! Amerikai
filmekben láthatunk hasonló történeteket, de ennek a filmnek reményeink szerint
nincs még vége. Sőt! Még csak most kezdődik…

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
U14-es csapatunk számára egy szezonzáró összecsapás maradt hátra, hazai
pályán fogadtuk a Vasas csapatát. Az első félidőben sajnos a vendégek
birtokolták többet a labdát rengeteg könnyelműen eladott labdánknak
köszönhetően. Gyenge játékunkat sok futással és ütközéssel kompenzáltuk, így
ahányszor jól passzoltunk, helyzeteket alakítottunk ki, így a félidőben MuraBeni
szerencsés találatával és Jean Peti két szép góljával 3-1-re vezettünk. A második
40 percben feljavult a játékunk, lényegesen többet volt nálunk a labda, ekkor már
látszott, hogy szeretnénk szépen búcsúzni a szezontól és régi szerelésünktől.
Több kihagyott helyzetünk után Fantoly Marci remek indítását Jampi átemelte a
kapus felett (4-1). A hajrában a képlet még kétszer megismétlődött: Marci passzát
Jampi egyszer szerencsésen, egyszer pedig okosan rúgta be, így a
hosszabbításban hiába rúgott szép gólt a Vasas, a végeredmény 6-2 lett a
javunkra.
A hátralévő két hétben még játszottunk egy edzőmeccset a Buda Juniors
csapatával és újabb játékos érkezett a csapathoz Kerezsi Dominik személyében.
Doma Nyíregyházáról költözött május végén Budapestre és annyira megszerette
a közösséget, hogy rögtön a csapattal tartott Balatongyörökre is. A korábban
Nyíregyházán futballozó ballábas fiatalembert a közösség hamar befogadta.
A mögöttünk álló szezont Vidéki Gábor vezetőedző értékelte:“Az elmúlt egy év
rengeteg pozitívumot és természetesen néhány negatívumot is hozott. A
gyerekekkel nagyon hamar egy hullámhosszra kerültünk, hamar rájöttem, hogy a
csapat remek közösséget alkot, ami a fejlődés elengedhetetlen záloga. Néhány
távozó mellett rengetegen csatlakoztak a csapathoz, az új játékosok könnyen
beilleszkedtek a csapatba. Az évzárón nagy örömmel említettem, hogy 10 játékos
is kiemelkedő, vagyis 80% fölötti edzéslátogatottságot produkált. Ezzel szemben
mindössze 4 játékos edzéslátogatottságával voltam elégedetlen, ők 60% alatt
vettek részt az edzéseken. Az edzéslátogatottságot befolyásolta a sok felvételi és
előkészítő, ez várhatóan az előttünk álló szezonban is így lesz.
Tavaly nyáron két bajnokság közül választhattunk, végül az erősebb csoportba
neveztünk. A 13 csapatos bajnokságban a 8. helyen zártunk, a szezon 24 meccse
rengeteg értékes tapasztalattal gazdagított. Néhány csapat kivételével - gondolok
itt a Kelenre vagy a Vasasra - a mezőny fizikailag nálunk lényegesen erősebb
csapatokból állt, ami nem is csoda, hiszen ez egy ‘99-es bajnokság volt, míg a mi
csapatunk kétharmada 2000-ben született. A fizikai fölény magasságban és
futógyorsaságban is érvényesült, nem beszélve a mentális alkalmazkodás
nehézségéről. Itt arra gondolok, hogy nem irigyeltem a játékosaimat akkor, amikor
hétről hétre 10-20 centivel nagyobb és kilóval nehezebb ellenfelekkel kellett
összecsapni. Csaba bácsival a kispadon gyakran úgy éreztük, mintha gladiátorok
küzdenének zöld-fehérben. Az egyértelmű fizikai hátrányunk mellett a szezon
nagy csalódása a helyzetkihasználásunk volt, hiszen ősszel is, de főleg tavasszal
voltak olyan mérkőzések, ahol többgólos győzelmet is arathattunk volna, ha
legalább a nagy helyzeteink felét berúgjuk. A negatívumoknál jóval hosszabban
tudok beszélni a pozitívumokról. Először is nagyon fontos megemlíteni a szezon
során végig remek hozzáállásunkat. Itt visszatérek a gladiátor-hasonlathoz, öröm
volt nézni azt a vasakaratot és alázatot, amely végig jellemezte a csapatot a
szezon során (az értékelés a következő oldalon folytatódik).

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Ez a remek mentalitás olyan sikerekhez vezetett, mint ősszel a III. Kerület vagy az
Újpest legyőzése, tavasszal a Grund elleni döntetlen vagy a pontszerzés az
Újpesti Haladás ellen, de ide sorolhatom az ausztriai kupagyőzelmet is.
A szezon fő feladata csapatszinten a 4-3-3-as játékrendszer elsajátítása volt,
amire két évünk lett volna. Ez olyan jól sikerült, hogy egy évvel korábban, a
következő szezonban tovább tudunk lépni a 3-4-3-as játékrendszerre. A téli
teremtornákon azt a következtetést vontuk le, hogy ha szeretnénk felvenni a
versenyt az élcsapatokkal, akkor gyorsítani kell a játékunkon. Ezt a gyerekek a
tavasszal jobbára szem előtt tartották, így ebben is sikerült előrelépni. Ezzel
szoros összefüggésben megpróbáltuk támadóbbá tenni a csapatot, ami felemás
sikerrel zárult. Először is az őszi 26 rúgott góllal szemben tavasszal 35-öt rúgtunk,
amit figyelembe véve a 8 gólos Bognár Gyuri távozását sikernek tartok. Sajnos
ezzel párhuzamosan több gólt is kaptunk, az őszi 38-cal szemben 55-öt. Ennek
egyszerű oka van, mivel a védekezésünket feljebb toltuk, több terület maradt az
ellenfél támadóinak, itt pedig bejött a képbe sebességbeli lemaradásunk, a gólok
nagy százalékában egyszerűen lefutottak minket. Ezen mindenképpen
változtatunk kell a jövőben. A bajnokságot összegezve az erősebb bajnokságban
való részvételünk hasznos volt, mert a gyerekek a párharcok megnyerésében és
a játék gyorsaságában is előreléptek.
A bajnokság mellett rengeteg edzőmeccset játszottunk, ahol új posztokat
kerestünk és találtunk több játékosnak is. Így lett Lénárd Andris csatár, Jean Peti
s z é l s ő , Tr a u b i k ö z é p p á l y á s v a g y B e r n á t a b a l o l d a l j o k e r e .
A téli időszakban több kispályás tornán is részt vettünk, ezek közül szakmailag
kiemelendő a Főnix Kupa Székesfehérváron, ahol a honi élmezőnnyel
találkoztunk. A Haladás, a Kaposvári Rákóczi vagy a Kecskemét korosztályos
csapataival szemben elért döntetlenek mindenképpen kiemelendő eredmények!
Erre a kupára jövőre is szeretnénk menni. Emellett a 2000-es korosztály a
Hidegkút Kupát, a ‘99-es pedig a Kelen Kupát nyerte meg, itt keserű szájízzel meg
kell említenem a 2000-es korosztály Kelen Kupáját is, ahol egy játékvezetői
tévedés vette el a győzelmet csapatunktól. A katarzisélmény úgy összekovácsolta
a társaságot, hogy heteken keresztül látványosan elszántabban edzettünk!
Végül külön meg kell említenem a nemzetközi tornán elért kupagyőzelmünket is.
Egyrészt nagyon sok játékosnak egy pályafutás sem elég ahhoz, hogy
nemzetközi tornán győztesnek mondhassa magát, másrészt a döntő mérkőzésen
a gyerekek megérezhették, milyen futballistának lenni: 600 néző előtt, parádés
hangulatban győztük le cseh ellenfelünket. Most is csak a torna után a csapatnak
mondott szavaimat tudom ismételni: amikor idősebb ellenfelek ellen kell
összeszorított fogakkal küzdeni, annak a munkának a saját korosztályban elért
siker a gyümölcse.
Zárszóként szeretném megköszönni saját magam és Csaba bácsi nevében az
egész év során végzett munkát a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt. Két
játékost pedig külön is szeretnék kiemelni. Egyrészt szeretném külön megdicsérni
Benke Andris csapatkapitányt, aki télen lett cukorbeteg és ennek ellenére - vagy
éppen ezért - kiemelkedő edzéslátogatottságot produkált és minden mérkőzésen
számíthattam rá. Másrészt a két évre Angliába költöző Muradin Beninek üzenem,
hogy nagyon várjuk vissza!”

HÍREK

Nyári táboraink
Idén nyáron a nagyszámú jelentkezőnek köszönhetően két balatoni focitábort is
szervez egyesületünk. Hagyományos tóparti táborunk helyszíne ezúttal
Balatongyörök, az északi parton Keszthely és Badacsony között található festői
kistelepülés. Az első turnusra rögtön a szünet első hetében került sor, közel 70
gyerek részvételével. Balatongyörök kiemelkedő színvonalú strandja és
gyerekbarát “belvárosa” egyaránt elnyerte nagy családunk tetszését. Az időjárás is
barátságos, nyári arcát mutatta, az egyetlen igazi negatívum az elmaradhatatlan
esti szúnyoginvázió volt.
Második turnusunk július második felében lesz, 50 gyerek részvételével.
Reményeink szerint az időjárás ezúttal is mellénk áll majd és bízunk a szúnyogirtás
hatékonyságában is.
Balatoni táborainkkal párhuzamosan a Kolozsvári Tamás utcában elmaradhatatlan
napközis táborunkat is megrendezzük, idén nyáron 9 turnusban egész augusztus
közepéig. Az első három turnus nagy létszámokkal remek hangulatban telt,
mindössze a második hét változékony időjárása okozott kellemetlen perceket. A
Kolozsvári Tamás utca túlzás nélkül nyüzsgő méhkassá változik, ahol a gyerekek a
foci mellett minigolfoznak, csocsóznak, ping-pongoznak, gombfociznak,
kártyáznak. Ezúttal sem marad el az erdei foci és kincskeresés sem, valamint
Shrek barlangjának megtekintése sem, a strandolás mellett természetesen.
Szeretettel várjuk a gyerekeket augusztus közepéig!

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Véget ért az idény, a játékosok már próbálják kipihenni az év fáradalmait, az
edzők pedig a jövő évi teendőkön gondolkodnak..
De milyen is volt ez a hátunk mögött hagyott szezon?! Tartalmas, tanulságos,
mind a két korosztály számára sok tapasztalattal szolgáló. Úgy kezdődött, hogy
két turnusban zajlott a napközis edzőtábor, a srácoknak pedig már Dani Bácsi
adta az instrukciókat Dusán Bácsi mellett. A 2001-es csapat már háromnegyed
pályára készült, és a gyerekek elég hamar ráéreztek az új pályaméretre. Egész
ősszel érződött, hogy már várták azt, hogy bajnokságban játszhassanak, mert
bár a játék talán gyengébb volt, mint tavasszal nagyon élesek voltak, a
lehetőségekre lecsaptak, és rengeteg gólt rúgtak. Tavasszal a már említett jobb
egyéni teljesítmények ellenére pont ez hiányzott, a jó értelemben vett gyilkos
ösztön, mintha fejben elfáradt volna a társaság, és így hiába dolgozott ki
futószalagon helyzeteket, ezek rendre ki is maradtak. Ennek ellenére az ötödik
legtöbb gólt rúgta a csapat a bajnokságban, és erre mindenki büszke lehet. Ami
ennél is fontosabb, nagyon sok játékosnál látványos fejlődés volt tapasztalható
az idény során. Remélhetőleg ez jövőre is folytatódik! Elég nagy volt a mozgás a
csapaton belül: Sőti Levi, Nagy II Máté, Jakkel Peti sajnos abbahagyta; Prodán
Boti, Pocsai Márk, Somodi Szeba, Nikléczy Teó viszont csatlakozott a
csapathoz. Nyártól Orosz Marci a Fradiban, Singh Armaan és Tamáska Peti
remélhetőleg tavasszal már lejártak edzésekre, de az ottani edzőváltás miatt
nyáron dől el a sorsuk a Vasasban folytatja. Remélhetőleg meg sem állnak a
szemük előtt lebegő célokig, de ha - ne adja az ég! - nem jön össze, ez a
közösség mindig visszavárja őket.
A 2002-es korosztály csak idén lép ki a nagyobb pályaméretre, ők idén még a
félpályán csiszolgatták tudásukat. Szerencsére két-három alkalommal sikerült
háromnegyed pályán is gyakorló meccset játszani, és ezek is hasznosnak
bizonyultak. A kisebbeknél is szemtanúi lehettünk pár nagyon látványos
előrelépésnek, és a gyerekek számára külön örömet okozhatott, hogy
hasonlóan a pár évvel ezelőtti szezonokhoz, ezúttal a jó teljesítmények és a
szép játék kupákat és érmeket is eredményezett. Nagyon sok gólt rúgtak a
srácok, néha megmutatták azt, hogy micsoda kreativitás van bennük, és
egyszer-egyszer küzdőszellemből is jelesre vizsgáztak utóbbiból láttuk a
legkevesebbet -. Nagyon nagy élmény volt a várva-várt külföldi torna is! Viszont
a február-március magasságában azt is láthatták a gyerekek, hogy a gyenge
edzéslátogatottság még az ügyes, tehetséges játékosokat is visszaveti,
remélhetőleg akinek kellett, tanult belőle! Itt is volt elég nagy mozgás volt a
keretben, remélem, nem marad ki senki: sajnos távozott Csala Dani, Lindner
Ádi, Wache Maxi, Barna Boti; érkezett Szalai Áron és Treuger Marcell.
Remélhetőleg a következő szezonban innen is kikerülnek olyan játékosok,
akiktől a továbblépésük érdekében el kell köszönnünk, mert „nagy” csapathoz
távoznak!
Minden játékosnak és hozzátartozónak nagyon kellemes pihenést és
élményekben gazdag nyaralást kívánunk, nyár végén találkozunk!
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2003/2004-ben születettek
Táborral kezdődött és táborral záródott a 2003-2004-es korosztály 2012/2013-as
szezonja. A két tábor között azonban eltelt 10 hónap és rengeteg érdekesség
történt a csapattal. 2012 augusztusában edzőtáborral kezdődött az év, ahol
nagyszerű hangulatban teltek a napok strandolással és gála mérkőzéssel
fűszerezve. Az őszi kezdésnél kialakult a farkasok és cápák rendszere az
edzéseken, amely a későbbiekben az egész évben jól működött. Szeptember és
október folyamán edzőmérkőzések keretében játszhatott a csapat mérkőzést
például a BVSC és a Ferencváros csapatával.
A téli edzések közül kettőt sátorban tarthattunk, így készültünk fel a kispályás
tornákra, amelyek közül néhányon nagyszerűen sikerült is helytállni. A téli tornák
csúcspontja az egri kirándulás volt, ahol mindkét korosztály külön hétvégén vett
részt a saját tornáján. Azonban nem csak mérkőzések voltak Egerben, hanem
pizza-party, strandolás és múzeum látogatás is.
Tavasszal folytatódtak az edzőmérkőzések és a Nupi-tornák és a tornák
zárásaként Ausztriába látogattunk, ahol nemzetközi tornán vett részt 2 csapattal a
korosztály. Életre szóló élményt szereztek a gyerekek és az edzők is ezen a
tornán.
Az évet a szokásos balatoni táborral zárta a csapat, amely sokáig emlékezetes
lesz a bátorságpróbáról és a strandon rendezett focibajnokságokról.

A következő szezon augusztus végén kezdődik a hagyományos, tanév előtti
napközis edzőtáborral, ami ezúttal is a Kolozsvári Tamás utcában lesz. A tábor
augusztus 26-án, hétfőn kezdődik. Az edzőtábor nemcsak szakmailag nagyon
hasznos, hanem közösségépítés szempontjából is, hiszen hosszú szünet után
töltenek újra együtt sok időt a gyerekek. Kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk!
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2005/2006-ban születettek
Már a kicsik se kicsik. Mintha most kezdték volna a focit, pedig már két és fél éve
rúgják a labdát az UFC Sporttelepén. Első ránézésre még mindig kisgyerekek,
de ha figyeljük őket, akkor láthatjuk komoly és fegyelmezett hozzáállásukat, ami
bizony ha jó értelemben is, de öregíti őket. Arról nem is beszélve, hogy már ott
szaladgálnak a szomszéd pályán a náluk egy-két évvel fiatalabb srácok, így már
nem ők a „kicsik”. A csapat mögött álló szezon igen eseménydús volt, hiszen volt
sok torna, szerencsére sok sikerrel, nagyon sok új fiú érkezett, illetve idény
közben elvesztette másodedzőjét a csapat. Na de haladjuk sorban. A szokásos
évi hat Bozsik torna mellett több vidéki és budapesti tornán is részt vettek a fiúk,
melyhez szükséges volt a szülők lelkesedése is, hiszen nem könnyű a hétvégén
is korán kelni és a focira áldozni egy szabadnapot. A legszínvonalasabb torna
kétség kívül a 2006-os korosztály részére szervezett székesfehérvári Főnix
Kupa volt, ahol ügyes ellenfelek, jó körülmények és kiváló szervezés fogadta
csapatunkat. Januárban távozott a csapat mellől magánéleti problémái miatt
Attila bácsi, így Norbi bácsi egyedül maradt a csapat élén. Ezt a nehéz feladatot
tovább nehezítette egy örömteli tény (nincs ellentmondás!), új játékosok
érkezésével tovább duzzadt a csapat létszáma. Mindezek ellenére, vagy talán
ezek hatására remek kis közösség formálódott a srácokból, akik már most alig
várják, hogy elkezdődjön az új szezon. A gárda évzáróján ismét a szülő-gyerek
foci volt a központban, de egyéni értékelést is tartott az edző, melynek végén az
alábbi két különdíj került kiosztásra:
Az év játékosa: Mamusits Patrik
Az év felfedezettje: Szöllőssy Zsombor
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Lurkó csapat

Fantasztikus évet zárt a Lurkó csapat. Már az előző idényben is nagyszerű
létszámmal működött a csapat, de idén még ezt is sikerült felül múlni. Már
szeptemberben látszott, hogy az idei létszámok minimum a tavalyiakhoz hasonlóak
lesznek. 2013 tavaszán aztán még az edzőket is meglepte, hogy az edzéseket
több, mint 50 gyermek látogatta. A csapat népszerűsége valószínűleg annak is
köszönhető, hogy az edzéseken a felszabadult játék kapja a főszerepet és még a
technikai elemek elsajátítása is játékos formában történik. A következő évben a
2003-as korosztályba tartozó gyerekek már a Kölyök csapatban folytatják és a
helyükre újabb, fiatalabb kis lurkók érkeznek majd.

Lurkók edzésben
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Kölyök csapat
Magas létszámmal kezdte az őszi szezont a Kölyök csapat. Az év folyamán több
edzőmérkőzésen is részt vettek a gyerekek, ahol tisztes helytállással vétették
észre magukat az ifjú focisták. Ezek a mérkőzések is hozzájárultak ahhoz, hogy az
év során több játékos is felkerült a kiemelt csapatba, így Szalai Áron, Somodi
Szeba és Pocsai Márk is Dani és Dusán bácsinál rúgja már a labdát.
Az év első felében a párharc gyakorlatokra és a technikai képességek
fejlesztésére fordítottuk a legtöbb időt. Tavasszal a cselek és a kapuralövések
kaptak főszerepet.
Fontos megemlíteni, hogy a Kölyök-szülők focitornája is nagy sikert aratott, ezért
ismétlését tervezzük!
Az évet csapatunk 30 fős létszámmal fejezte be. Reményeink szerint a jövőben is
hasonlóan nagy létszámú lesz a csapat és a továbbiakban is folyamatosan
kerülnek majd fel játékosok a kiemelt csapatokba. Természetesen csapatunk fő
célja jövőre is a gyerekek sportra, mozgásra nevelése és a közösségi élmény, a
sportolás adta öröm szerzése marad.

Junior csapat
Változatos éven van túl csapatunk, hiszen 54 játékos fordult meg a szezon során a
csapatban. Az év során rengeteg edzőmeccset játszottunk, ahol le lehetett mérni,
hol is tartanak a játékosok. Idén is több játékos felkerült kiemelt csapatainkhoz,
nekik külön gratulálunk. Az év játékosa Zoboki Ábel lett, az év legszorgalmasabb
játékosa pedig Oláh József, gratulálunk!
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BLSZ III.
A Felnőtt csapat szezonját Egyházi Gergely vezetőedző értékelte a Lelátónak:
„Nehéz helyzetben vagyok, amikor összegzést kell adnom az idei évről. 6.
helyezésünk után az első dolog, ami eszembe jut, az a csalódottság. Ősszel a
3. helyen fordultunk és a téli erősítéseknek hála szerintem joggal bízhattunk a
hasonló, vagy még jobb folytatásban. Sajnos a remek téli eredmények ellenére
a tavasz első fele megint katasztrofálisan kezdődött és a második felében
nyújtott produktumunk is elmaradt az őszihez képest. Második gondolatként,
viszont be kell látni, hogy a csapat 90%-a még nem játszott eddig felnőtt
csapatban, így ennek az évnek lehet egy tanulópénz jellege is, mivel sok
esetben rutintalanságunknak volt köszönhető, hogy egy adott mecset nem
tudtunk megnyerni. Mentség lehet még az a tény is, hogy a három BLSZ III as
csoportból a miénk magasan a legerősebb volt idén. Nem feltétlenül az első
felére gondolok, hanem a közép illetve alsóházunkban szerepeltek olyan
csapatok, akik bármikor meglephettek egy élmezőnyben tanyázót. A többi
csoportban az alsó harmad ilyenekre nem igazán volt képes.
Ha
csapatrészekre lebontva nézzük a dolgokat rögtön az elején szembesülhetünk
egy égető problémával. A szezonban 6 kapus állt csapatunk kapujában
(Przewozniak, Kovács II M., Kaslasi, Szalay, Polgár, Hornácki) Noha
mindannyian nagyon szimpatikus és ambiciózus fiatalemberek, de jelenleg
nem teljesítenek azon a szinten, ami elég lenne egy felnőtt ligában. Bravúrt
csak elvétve láthattunk tőlük, ám elkerülhető (közkedveltebb nevén: potya) gólt
annál többet kaptunk a szezonban. Itt vagy jelenlegi kapusainknak kell felnőni a
feladathoz, vagy kell szerezni egy olyan rutinos kapuvédőt, aki pluszt ad
védelmünknek és csapatunknak magabiztosságával, védéseivel, mert jelenleg
itt a legnagyobb az elmaradásunk a többi csapattal szemben. Védelmünk sem
igazán nyújtott feledhetetlent idén. Belső védőink közül Kovács, Konecsni, és
Papp is bajlódtak hosszú sérüléssel, amely megnehezítette az állandóságot.
Szélső védőink terén a jobboldalon volt nagy jövés-menés. Itt sok játékos
megfordult, ám igazán jól csak az a Királyvölgyi teljesített, aki egy, vagy inkább
két sorral előrébb érzi jól magát. Sajnos a télen csapatunkhoz érkező és
általában jól teljesítő Vida nagyon sok meccset hagyott ki szintén sérülés miatt.
A baloldalon Bede-Fazekas állandó embernek volt mondható, ám Lőrinc
esetében hiányérzetet kelt, hogy a védőfeladatán kívül a támadások építését
idén sokkal kevesebbet támogatta, mint régebben. A védekező középpálya
bizonyult csapatunk legstabilabb pontjának. Az itt szereplő Sárosi, Padányi,
Zöld, Koltai többnyire az átlag fölötti produkcióval ajándékozott meg. Mivel
ezen a poszton csak két ember bevethető egyszerre, így a másik kettő más
poszton is használható volt. A támadó középpályánkon rengeteg kreatív
labdarúgó van. Nagy D, Emődi, Millner Z, Székely, Moldován mindannyian
remek technikai repertoár birtokában vannak, ám mégis Moldován kivételével
egyikük sem volt képes folyamatosan jó produkciót nyújtani. Az általuk kialakult
versenyhelyzetben pedig sokszor a negatív tulajdonságaik (ingerültség,
morgolódás, gyenge játék) kerültek felszínre, amik azt mutatják, hogy
mentálisan nem álltak jó szinten (az értékelés a következő oldalon folytatódik).
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BLSZ III.
Középcsatárként Németh D, Baló és Kosik szerepeltek a szezonban, akiket ha
összegyúrnánk egy játékossá, akkor NB-s szintű labdarúgót kapnánk, ám
külön-külön vannak olyan hiányosságaik, amiket sokszor a csapat nagyon
megérzett, elsősorban a helyzetkihasználás terén. A szezon legnagyobb
pozitívumaként utánpótlás klub lévén azt kell megemlítenem, hogy 8 idén
ifikorú játékos kapott szerepet csapatunkban, illetve 21 éves átlagéletkorunkkal
messze a legfiatalabb csapat vagyunk a bajnokságban, ami talán azt sejteti,
hogy a jövő a miénk lehet, ám ehhez lényegesen nagyobb küzdőszellemre,
akaratra és rengeteg gyakorlásra lesz szüksége csikó csapatunknak. A szezon
legeredményesebb játékosai Kosik és Királyvölgyi lettek, míg a szezon
legjobbja Sárosi Márk. Nekik gratulálunk, illetve mindenkinek jó pihenést
kívánok!”
A bajnokságot az Újbuda csapata nyerte, a Törökbálint és a Budatétény
csapata előtt. Az Újbuda második csapata így feljutott a Budapesti II. osztályba,
míg az átszervezés miatt több másodosztályú csapat is kiesett, így az előttünk
álló szezonban lényegesen erősebb bajnokságra van kilátás. Kiesett a
nagymúltú SZAC, a Pestszentimre, a MAFC, a BEAC és a Duna SK is, de erős
ellenféllel kell szembenézni akkor is, ha a Budakeszi Akadémiával kerülünk egy
csoportba. Reméljük, hogy a következő szezonban kamatoztatni tudjuk az első
felnőtt év tapasztalatait. Az érkezőkről és távozókról az augusztusi Lelátó
számol majd be, ahogy az augusztusi gyomaendrődi edzőtáborról is.

