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Az óriás buborékfújó
Csak egy volt a rengeteg érdekesség közül

A csöndes maximalista
Bálint Bercit kérdeztük

A szerencsés szám
Senki nem tudja, miért az, de biztosan az!

A bikázást gyakoroltuk!
Minél magasabbra kellett rúgni a labdát

Izgalmas Húsvét
Beszámoló a bécsi tornáról

A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
e r e d m é n y e i ko r o s z t á l y o n ké n t
eltérően jelennek meg. Kisebb korban
számszerű eredmények nélkül
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
nagypályás csapatainknál (U19, U17,
U15) már szerepelnek a számszerű
eredmények is. A hónap képe
Bécsben készült, hiszen soha nem
megy ki a divatból a kicsi a rakás.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
KISE - II. Kerület UFC 1-4 (0-2)
UFC: Kovács M. 5 - Csikesz 5, Magyari 6, Kalós 6, Jámbor 6 - Padányi 6 (Kosztya
5), Jobbágy 6 - Büki 5 (Molnár 5), Kovács G. 6 (Máriás 5), Petrányi 5 - Kárpáti 7
Gólszerzők: Kárpáti 3, Kovács G.
A felsőházba kerülésért küzdő KISE csapata látott vendégül minket. Csapatunk
végig magabiztos játékkal gyűjtötte be a 3 bajnoki pontot. Kovács Gergő és a
mesterhármast jegyző Kárpáti Peti lőtték góljainkat.
II. Kerület UFC - ESMTK 1-2 (0-1)
UFC: Kovács M. 3 - Csikesz 6, Magyari 6, Kalós 6, Jámbor 6 - Erdélyi 6 (Kosztya
0), Jobbágy 6 - Büki 5 (Molnár 0), Bálint 6, Petrányi 5 - Kárpáti 3
Gólszerző: Jobbágy
A 2. percben hátrányba kerültünk egy távoli lövés után. Hatalmas energiákat
megmozgatva nagyon fegyelmezett játékkal Jobbágy Döme révén egalizáltunk
egy óra játékot követően. A végjátékban egyenlő erők küzdelmét láthattuk, ám
egy a világ végéről lőtt és középre tartó szabadrúgásgóllal végül vesztesen
hagytuk el a pályát. Noha a 92. percben Kalós szabadrúgását már mindenki bent
látta, de a vendég portás eszméletlen bravúrral hárított. Nem érdemeltünk
vereséget, de a focit gólra játsszák!
Hegyvidék UFC - II. Kerület UFC 1-4 (1-2)
UFC: Farkasch 7 - Jobbágy 6, Magyari 7, Kalós 7, Jámbor 6 - Padányi 6, Erdélyi 6
(Kosztya 0) - Büki 5 (Csikesz 5), Kovács G. 5 (Kocsis 6), Bálint 7 - Kárpáti 7
Gólszerzők: Kárpáti 2, Magyari, Kocsis
Hétközi meccsen a fennállásunk egyik legfájóbb (1-9) vereségünkért próbáltunk
revánsot venni. Az elején masszív védekezés után kontráztunk. Két ilyen végén
Kárpáti duplájával kerültünk magabiztos előnybe. Közvetlenül a félidő vége előtt
egy mesteri szabadrúgás kombináció után szépítettek a hazaiak. A második
félidőben már nem csak kontrákra építettünk és rengeteg lehetőséget dolgoztunk
ki. Mindeközben a kapunkat őrző Farkasch Jancsi kétszer is nagyot mentett.
Aztán egy óra játék után Magyari szöglet után állította vissza kétgólos előnyünket.
A végjátékban Kocsis Attila lőtt gólt, így sikeresen visszavágtunk az őszi
vereségért. Szép volt fiúk!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Bálint Berci csöndes és maximalista. A csapata egyik meghatározó játékosává
nőtte ki magát. Ha van lehetősége, megragadja, ezt az is bizonyítja, hogy már
egy korosztállyal feljebb is bizonyítja a tehetségét. A vele készült interjúnak
köszönhetően talán kicsit megismerjük közelebbről is.
- Az ellenfelek egyből kiszúrnak az alkatod miatt, de bebizonyítottad, hogy nem
csak azzal tűnsz ki a csapatból. Idén fél idény alatt több gólt lőttél, mint eddig
bármikor egész évben és meghatározó játékossá nőtted ki magad. Minek
köszönhető?
- Ennek két oka van. Egyrészt mind fizikailag, mind mentálisan sokat fejlődtem,
másrészt a csapat játéka is javult, az új játékosok is hamar be tudtak illeszkedni
a csapatba, összeszedett csapattá váltunk. Fizikai fejlődésemért sokat teszek
edzések utáni erősítésekkel, mentálisan pedig a meccs előtt maximálisan
igyekszem koncentrálni. Inspirál az, hogy minél jobb legyek. Ebben sokan
segítenek.
- A csapat nyugodtabb és magabiztosabb amikor pályán vagy. Több poszton is
szerepeltél, hol érzed vagy érezted magad a legjobban?
- Jelenlegi posztomon, támadó középpályásként érzem magam a legjobban,
közvetlenül a csatár mögött játszom. Régebben sokat játszottam a széleken, de
a támadó középpályás poszt illik leginkább mind alkatilag hozzám. Ráadásul ez
a poszt a személyiségemhez is közelebb áll.
- Ősszel a bajnoki mérkőzéseken jobban ment a játék, mint tavasszal. Hogyan
érzed belülről?
- Igen, ősszel talán jobban ment a játék, tavasszal apróbb sérüléseim is voltak,
de nem keresek magyarázatokat, s mindent megteszek, hogy a következő
mérkőzéseken 110%-ot tudjak nyújtani.
- Bemutatkoztál az U19-es bajnokságban is, nem is akárhogyan, mindhárom
meccsen gólt szereztél. Hogyan élted meg?
- Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy idősebbek között is
kipróbálhattam magam és tényleg jól ment a játék, de a csapat is sokat segített
azzal, hogy bíztattak, segítettek beilleszkedni.
- Annak idején a Vasasból jöttél, az öcséd a mai napig ott játszik. Otthon
szoktatok egymásnak tanácsokat adni vagy esetleg egy-két „fricskát” elejteni,
ha a másik valamit rosszul csinált a pályán?
A Vasastól azért jöttem el, mert nem akartam akadémista lenni. Természetesen
ha van időnk, kimegyünk egymás meccsére, de nem kritizáljuk egymást ezzel
kapcsolatban, nagyon jó testvérek vagyunk. A véleményünket segítő
szándékkal elmondjuk egymásnak, ráadásul öcsém belső védő, így ilyen
szemmel is tudunk egymásnak segíteni az adott játékszituációval
kapcsolatban.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
- Térjünk rá a csapatra. Talán nem úgy sikerült ez az alapszakasz, ahogyan
kellett volna, a képességek alapján a felsőházban lenne a helyetek. Te mit
gondolsz erről?
- Igen, sajnos nem hittük el igazán, hogy helyünk lehet a felsőházban, ezért
ennek megfelelő "lelkesedéssel" és "akarattal" dolgoztunk csak az edzéseken.
Ennek eredménye, hogy most az alsóházban vagyunk. De remélem, ilyen hibát
a jövőben már nem követünk el.
- Ha valamit lehetne változtatni a csapaton, akkor mit tennél?
- Mindenkivel elhitetném, hogy hittel, akarattal és rengeteg szorgalommal,
gyakorlással mindent el lehet érni.
- Még van hátra a bajnokságból, mik az egyéni célkitűzéseid és mit szeretnél a
csapattal elérni idén?
- Egyéni célkitűzésem - amit még a szezon elején határoztam el, hogy
eredménytől függetlenül emelt fővel mehessek le a pályáról és bárkinek a
szemébe nézve azt mondhassam, én mindent megtettem, nem rajtam múlt.
Továbbá a meccsenkénti egy gólt a szezon végéig tartani szeretném. A
csapattal megnyerni az alsóházat, így bizonyítva, hogy egységes, összeszedett
csapat vagyunk, akiknek jövőre a felsőházban lesz a helye.
- Jövőre tekintve, mik a terveid a labdarúgással kapcsolatban?
- A focit mindenképpen szeretném folytatni, azt, hogy hol, milyen szinten az a
lehetőségektől és az egyéni teljesítményemtől függ. Továbbá remélem, hogy az
apró sérüléseket is magam mögött tudhatom.
- Mi az, amit szeretnél a csapattal még elérni a jövőben?
- Trófeákat nyerni és csapatként megállni a helyünket az erős csapatok között.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Április rendkívül sűrű hónap volt serdülő A csapatunk számára, hiszen egymást
érték a bajnoki mérkőzések, ráadásul Húsvétkor a 2000-esek Bécsbe utaztak,
hogy nemzetközi tornán vegyenek részt.
Időrendben haladva először a Budafok elleni mérkőzés következett a ‘99-es
bajnokságban. Az elmúlt hetekben mutatott jó edzésmunka a mérkőzésen is
folyatódott, hiszen ötletes játékkal 7-0-ra legyőztük a piros-feketéket.
Gólszerzőink Jean Peti (3), Tarkövi Ádi (2), Lénárd Spungli és Bacsek Bernát
voltak.
Április 1-én fogadtuk a REAC-ot a 2000-es bajnokságban, de ezúttal elmaradt a
bolondozás, jó iramú találkozón 6-0-ás győzelmet arattunk a rákospalotaiak egy
évvel fiatalabb gárdája ellen. Gólszerzőink Tarkövi Ádi (3), Vincze Gera, Czipó Ádi
és Bacsek Bernát voltak.
Április első hétvégéjén rangadón léptünk pályára a ‘99-es bajnokságban az
Újpesti Haladás otthonában. Nagyon taktikus, koncentrált játékkal 3-1-es
győzelmet arattunk szimpatikus, kulturált ellenfelünkkel szemben. Góljainkat
Fantoly Marci, Józsa Tomi és Molnár Soma szerezték.
Másnap a kisebbek bajnokságban a Mészöly Focisuli csapatát fogadtuk és
történelmi győzelmet arattunk, 30-0-ra nyertük meg a találkozót. Gólszerzőink:
Bacsek Bernát (12), Kákosy Papa (4), Czipó Ádi (3), Dolgener Fló (3), Nagy Máté
(3), Padányi Domi, Görgényi Boti, Porst Beni, Medgyesi Kori, Schvéger Barni.
A nemzetközi tornát megelőző hétvégén a nagyobbak bajnokija elmaradt, a
kisebbek Mátyásföldre utaztak, az Ikarus otthonába. A piros-kékek otthonában 70-ás győzelmet arattunk, Bernát 3 és Tarkesz 2 gólja mellett Zsombi és Papa is
betalált.
Április 15-én Finnországból érkezett látogatóba hozzánk a Kouvolan Jalkapallo
csapata. Mindkét korosztályban külön-külön megmérkőztünk, de mivel csak egy
kapusunk volt, ezért a ‘99-esek hálóját az egy évvel idősebb Farkasch Jancsi
őrizte. Először a ‘99-esek játszottak és nyertek 9-2-re. Góljainkat Józsa Tomi (2),
Jean Peti, Mulder Ati, Tóbiás Marci, Nagy Dávid, Lénárd Spungli és Molnár Soma
szerezték, illetve egy öngólt is vétettek a finnek. A nagyobbakat a kisebbek
követték, akik 8-4-es győzelmet arattak, a góltermelésből így vették ki a részüket
a srácok: Czipó Ádi (2), Vincze Gera, Uray Kris, Kákosy Papa, Tarkövi Ádi, Bacsek
Bernát, Dolgener Fló.
A bécsi tornáról külön oldalon számolunk be, így máris a Hegyvidék elleni
rangadó következik a ‘99-es bajnokságban. Átkot törtünk meg, hiszen a
Hegyvidék afféle mumusunknak számított, első félidei jó játékunkat a második
játékrészben két rúgott góllal toldottuk meg, így 2-0-ás győzelmet arattunk.
Góljainkat Bacsek Bernát és Jean Peti szerezték.
Április utolsó hétvégéjére két rangadó maradt. Előbb a 2000-esek Budafokon
nyertek 4-0-ra Bernát 2, Mura Beni és Erős Máté góljaival, így visszavágva az őszi
vereségért. Másnap a ‘99-esek 4-2-re megverték a Kelen csapatát, Kerezsi Doma
büntetője után a szülinapos Lénárd Spungli mesterhármasával.
A hónap játékosa ezúttal jobblábas középpályásunk, Molnár Soma lett.
Gratulálunk neki!

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A szokásosnál lazább hónapon van túl a 2001-2002-es korosztály, hiszen csak
egy 1-1 torna volt a két korosztálynak. A fiatalabbak áprilisban szerepeltek a hazai
rendezésű tornán, és szerencsére jó hangulatú rendezvényen szerepeltek
ügyesen. Sajnos az idősebbek nem lehetnek büszkék a legutóbbi tornára, és erre
még a hiányzók sem jelenthetnek magyarázatot.
A húsvét és a tavaszi szünet következtében volt egy időszak, amikor nagyon
minimális létszámokkal volt kénytelen edzeni a csapat. Azonban ahogy ezek
lecsengtek, végre tartósan 30 feletti létszámokkal zajlottak az edzések, ami
nagyon örömteli. Ehhez hozzájárul, hogy tartós sérültek tértek vissza a
csapathoz Ruben és Ninó személyében, illetve új játékosok is beépültek a
csapatba.
Ahogy az áprilisi program elég szellősre sikerült, a május-június a négynapos
hétvége után nagyon sűrű lesz. Három Bozsik-torna (közte a 2001-es korosztály
hazai rendezvénye), edzőmeccsek és a várva-várt horvát torna vár a srácokra hat
hét alatt, úgyhogy a gyerekeknek érdemes lesz feltölteni az akkumulátorokat a
hosszú hétvégén.

Körzeti válogatott edzésen

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
U11-es csapatunk április 18-21. között 15 fővel részt vett az ausztriai Mödlingben
rendezett Wien Pokal-on. Egyesületünk két korosztálya (U11 és U14) péntek
reggel együtt indult útnak egy bérelt különbusszal. Az utazás nem volt hosszú,
így a péntek délutánt egy kellemes bécsi városnézéssel töltöttük, este a
gyerekek pedig még egy edzés keretében megismerkedhettek a pályákkal.
Nagy örömünkre a szállás az étkezés és a sportesemény mind egy helyszínen
volt, tehát nem kellett sehova utaznunk. A tornatermi szállás nem volt szokatlan
nekünk, az ellátásra nem lehetett panasz.
A szombati nap a csoportmérkőzésekről szólt, amit sikeresen teljesítettünk, bár
a mérkőzéseket szokatlanul kis méretű pályán rendezték. Az ellenfelek a német
BC Hartha, valamint két olasz - UDS Valbrenta és az US Villanovese - voltak. A
szombat esti különprogram az Admira Salzburg mérkőzés megtekintése volt a
stadionban. Nagy élmény volt a gyerekeknek, hogy a szünetben bemehettek a
küzdőtérre, és a mérkőzés végén még Gulácsi Péter (Salzburg magyar kapusa)
is kijött pacsizni a srácokhoz. Vasárnap két nehéz mérkőzés (elődöntő és döntő)
várt a gyerekekre két osztrák csapat ellen, (Slovan HAC és a FavAc), amiknek a
végén mi örülhettünk. Az utolsó nap este már nem kellett korán lefeküdni, jó volt
nézni a kicsik nagyok esti maratoni focimeccsét és a megélt sikerek után már
belefért egy kis esti tombolás a háló tornateremben. Húsvét hétfő reggelén
pedig a gyerekek még csokitojásokat is találhattak az „ágyuk” körül.
Említést érdemel, hogy egyesületünk két csapata a korkülönbség ellenére
nagyon jól kijött egymással,kicsik és nagyok tudtak együtt szórakozni, a
gyerekek tudtak egymás sikereinek örülni.
A torna élményeiről Demeter Marcellt, az U11-es csapat játékosát kérdeztük.
- Milyen volt a torna, hogy éreztétek magatokat?
- Nagyon jó volt, jó mérkőzéseket játszottunk, megnyertük a kupát és sok egyéb
kalandunk is volt.
- Milyen kalandra gondolsz?
- Bécsben tetszett az óriás buborékfújó, sokat ismerkedtünk más külföldi
csapatok játékosaival, a tornatermi szálláson lehetett kislabdával focizni, még
időgépeztünk is...
- Mi volt az időgép?
- Volt a bordásfal mögött egy élére állított, csiga alakban összetekert óriási
szőnyeg, amibe bele lehetett menni, ahogy mentünk befelé, egyre sötétebb lett.
Ezen kívül esténként megint volt “bábcsata” is. Mindenki belebújt a hálózsákjába
és úgy birkóztunk egymással...
- Az utolsó este pedig volt zseblámpás őrület is...
- Igen, az is jó volt. Lámpaoltás után a sötétben, hálózsákban kiaraszoltunk a
küzdőtérre, jöttek a nagyok és elkaptak minket, előkerültek a világító mobilok és
zseblámpák, mindenki össze-vissza rohangált, nagy zűrzavar volt. Nagyon jó
volt, remélem máskor is megyünk.

CSAPATAINK

Ausztriában jártunk
Péntek délelőtt közepes hosszú utazás után fél 12-kor érkeztünk meg a Bécs
melletti Maria Enzersdorfba, a Wien Pokal 2014 torna helyszínére. Sajnos
beköltözni csak 13 órától lehetett, ezért elmentünk várost nézni a szép tavaszi
időben. A hosszúra nyúlt séta után fél 5 után értünk vissza, amikor már a legtöbb
csapat megérkezett, így hosszú sorbanállás következett. Vacsora után
feltérképeztük a hatalmas sportközpontot, ahol az Admira Wacker kb. 8 ezres
stadionja mellett a torna központjának számító fedett lelátós centerpálya és
további 3 füves nagypálya, 2 műfüves nagypálya, két füves félpálya és két kicsi
műfű volt található, a tó, a tornacsarnok és az uszoda mellett. Este az egyik
műfüvön tartottunk átmozgató edzést, a szállásunk pedig a helyszínen, a
tornacsarnokban volt. A szálláson a kicsikkel (2003/2004) és a cseh Sokol
Mezno U17-es csapatával osztoztunk.
Másnap reggel kezdődött számunkra a torna, az osztrák Casino Baden ellen. A
kemény, pattogós pálya elég gondot okozott a mieinknek, annál kevesebbet a
keményen játszó, ívelgető osztrákoknak. A 10. percben Kori jobboldali
szabadrúgása mindenki mellett elszállt, az ötösön álló védőn megpattant, majd a
hosszú sarokba szállt (1-0). A 19. percben Zsombi remek indításával Tarkövi Ádi
lépett ki a lesre játszó védők között, majd a kapus mellett a hálóba lőtt (2-0). Ezen
kívül több helyzetünk is kimaradt, a vendégek csak pontrúgásaikkal és kemény
játékukkal okoztak problémát.
Egy meccsnyi pihenőt követően a második csoportmeccsünkön az olasz Pro
Desenzano gárdájával csaptunk össze. Megint izgulósan kezdtünk a meccset,
de bő 5 perc után magunkra találtunk és sikerült veszélyes indításokkal
helyzetbe kerülni. A másik oldalon az ellenfél 9-es számú támadója elég nagy
gondot okozott, így nem csoda, hogy a 8. percben megszerezték a vezetést (01). Három perccel később Zsombi remek labdájával Tarkövi Ádi lépett ki és az
előző mérkőzéshez hasonlóan higgadtan fejezte be a támadást (1-1). Ezt
követően eldönthettük volna a mérkőzést, ziccerünk is kimaradt, de nem sikerült
élni a lehetőségekkel, a 18. percben ismét vezetést szereztek az olaszok (1-2). A
következő 5 percben eldönthették volna a meccset az olaszok is, de előbb
ziccerben kapufát lőttek, majd Jancsi kétszer is bravúrral védte meg kapunkat a
góltól, hogy aztán a 24. percben jogos büntetőt hagyjanak ki. A büntető után
megfordult a mérkőzés, de hiába tettünk meg mindent a fordításért, sajnos a
játékvezető picit megharagudhatott ránk (elsősorban rám és Ádira), mert minden
kétes szituációban ellenünk ítélt. A vereség azonban nem rajta múlt, sajnos 5
könnyelműen elpasszolt labdából az ellenfélnek 5 gólhelyzete volt, ebből kettőt
berúgott a talján csapat. Két azonos képességű csapat meccsén túl sokat
hibáztunk, de utólag látható, hogy jókor hibáztunk. A csoportból a második
helyen jutottunk negyeddöntőbe, miután az olaszok 1-0-ra megverték az
osztrákokat.
A délutáni negyeddöntőre a remek talajú centerpályán került sor, a másik csoport
első helyén végző olasz Villaclarense ellen. Ezen a meccsen is 5 perc izgulás
után tértünk magunkhoz, onnantól kezdve mi irányítottuk a játékot, szépen
játszottunk..
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Ausztriában jártunk
A 7. percben Bernát kapott labdát a balszélen, erős lövése a menteni igyekvő
védő lábáról pattant a kapuba (1-0). A 11. percben a torna legszebb gólja
következett: jobboldalon járattuk a labdát, majd MuraBeni kapott felpasszt és
egyből Czipó Ádi elé készítette vissza, aki egyből indította a balszélen érkező
Bernátot, a remek beadást pedig az érkező Tarkövi Ádi kapásból a felső sarokba
lőtte (2-0). A 16. percben Fló röviden visszapasszolt labdájából lett szöglet, amit
érintés nélkül a hosszú sarokba csavart az olasz játékos (2-1). Ezt követően picit
megzavarodtunk, de mindössze egy lehetősége volt az ellenfélnek, amikor Boti
lyukat rúgott és az olasz támadó elhamarkodottan egyből jócskán mellélőtt. A 22.
percben ismét Bernát kapott remek labdát és ziccerben nem hibázott (3-1).
Elődöntőbe jutottunk!
Este megnéztük az Admira Wacker - Red Bull Salzburg meccset. A 3-2-es
vendéggyőzelemmel végződő meccs után a kicsikkel közösen kikiabáltuk
magunkhoz Gulácsit, majd elégedetten és fáradtan mentünk haza.
Másnap csak késő délután került sor az elődöntőre a cseh Motorlet Praha ellen,
ismét a csoportmeccsekről ismert pálya következett, ahol a kemény talaj nem
kedvezett a játéknak. Sajnos a 18. percben egy távoli szabadrúgás Jancsi kezei
között utat talált a hálóba (0-1). A 27. percben Kris szögletét követően Tarkövi Ádi
fejelt centikkel a kapufa mellé, kár, hogy Görgényi Botit egyértelműen
lerántották, de a spori sípja néma maradt. Talán ezért, talán nem, de a sok
álldogálás miatt jócskán a hosszabbításban jártunk már, amikor Czipó Ádival
szemben szabálytalankodtak a 16-os bal sarkánál. A megítélt szabadrúgást
31:30-nál végeztük el, tehát másfél perccel a rendes játékidő letelte után. Kris
erős, lapos lövése a kapu közébe tartott, a labda megpattant a kapus előtt, a
berobbanó Tarkövi Ádi pedig a kapus kezéről kipattanó labdát a hálóba fejelte (11)! Az egész csapat egy emberként rohant Ádihoz, hihetlen feszültség szabadult
fel mindenkiben. A középkezdés után a játékvezető lefújta a meccset,
következett a 3-3 büntető. A csehek kezdték, az első büntetőt 30 centivel a léc
fölé rúgták. Következett MuraBeni, aki higgadtan a jobb alsóba lőtt (1-0). A
második büntetőt a cseh játékos berúgta (1-1). Következett a mi második
büntetőnk, Kori erősen, középmagasan a bal sarokba lőtt, a kapus jó irányba
vetődött, de nem védhette a büntetőt (2-1). Ismét a csehek jöttek és a játékosuk
belsővel centikkel a jobb alsó mellé lőtt, továbbjutottunk! Megtört a lassan 8 éves
átok, megnyertünk egy büntetőpárbajt!
Késő délután következett a döntő az olasz Virtus Corno ellen, ismét a
centerpályán, ahol remek talajon játszhattunk. Végig mi irányítottuk a játékot és
a jó pályának is köszönhetően tudtunk játszani. A 6. percben Tarkövi Ádi fordult le
a védőről, majd a büntetőpontnál buktatták, de Ádi tovább csetlett-botlott és
elpöccintette a kifutó kapus mellett a labdát (1-0). A 10. percben MuraBeni remek
passzát követően Tarkövi Ádi szépen oldotta meg a ziccert (2-0). A 15. percben
Bernát passzolt Ádihoz, aki klasszikus centermozdulattal lefordult a védőről,
majd a kapus mellett a hálóba passzolt (3-0)! Ezzel érezhetően eldőlt a meccs, a
végeredményt a 25. percben Bernát állította be. Ügyesen labdát szerzett, majd a
védő hatalmasat rúgott belé, 11-es. A megítélt büntetőt Bernát kis szerencsével a
kapu közepébe rúgta (4-0). Az olaszok nagyon sportszerűen gratuláltak nekünk.
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2005/2006-ban születettek
A tavasz beköszöntével ismét több pálya és több idő áll az U9-es csapat
rendelkezésére, hogy edzéseikhez megfelelő színvonalat biztosítson, melyre
több okból is nagy szüksége van a korosztálynak. Kezdjük rögtön azzal, hogy egy
szomszédos kerületben megszűnt csapatból hat játékos próbajátékra
jelentkezett április hónapban. Az új fiúk igen hamar beilleszkedtek a többiek közé
és hozzáállásukkal bizonyították, hogy helyük van az UFC csapatában. Ez azt
jelenti, hogy már 39 fősre bővült a keret, ami új rekord a korosztály történetében.
Az idénynyitó Bozsik tornára immár négy csapattal neveztek az edzők, melyből a
két erősebb összeállítású gárda nem talált legyőzőre. A nem szakértők most
biztos felkapják a fejüket, hogy ez milyen jó eredmény, de Szeltner Norbert edző
más oldalról közelíti meg a dolgokat: „Csapatunk egy részének komolytalanná
vált a Bozsik tornán való részvétel, mivel küzdelem nélkül is simán rúgnak gólokat
ellenfeleiknek. Ez viszont azt jelenti, hogy a fejlődési
lehetőség nem biztosított számukra, ami nem jó hír.
Éppen ezért hoztuk meg kollégámmal azt a döntést,
hogy több más tornára is benevezünk még a tavasz
folyamán, ahol nagy eséllyel szorosabb
mérkőzéseket tudunk majd játszani, ami hozzásegíti
a gyerekeinket a fejlődéshez.” A hónap végére kiírt
második Bozsik torna az eső által feláztatott pályán
nem került megrendezésre. Volt viszont két
edzőmeccs is, melyből az elsőt az egyel nagyobb
korosztály ellen vívtak meg a srácok. Az első
pillanatok még a megilletődöttségről szóltak, de
később sikerült már ellenállást tanúsítani a
párharcokban, nem kapkodva okosan passzolni a jól
helyezkedő tásaknak, majd a szép támadások
végén néhány gólt szerezni. De persze a meccset a
nagyobbak uralták, akik nagyon fegyelmezetten és
motiváltan tették a dolgukat, így összességében
nagyon fölé nőttek a kicsiknek. A másik mérkőzés a
Lurkó csapat tagjai ellen zajlott, ahol két sor lépett
pályára. Az első sorban a korban hasonló gyerekek
ellen, a második sorban a kicsit idősebbek ellen
kellett megmutatni tudásukat a srácoknak. Játékban
sikerült is az ellenfél fölé kerekedni, de a
helyzetkihasználás nem nagyon működött, az utolsó
pillanatban megremegtek a lábak. Ezen meccsek és
az edzéseken végzett munka jó alapot biztosítnak a
mozgalmas májushoz, mely elé nagy várakozással
tekintünk. Minden jó, ha jó a vége! Még
szeptemberben érkezett a rossz hír, hogy a 2006-os
születésű Fehér Fülöp komoly beteg lett, de
szerencsére teljesen felépült és már ismét a
társaival edzhet! Hajrá Füli!
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2007/2008-ban születettek
Az U7-es korosztály számára is beköszöntött a tavasz, a jó idővel
párhuzamosan újabb játékosok jelentek meg a Kolozsvári Tamás utcai
sporttelepen. Az érkező gyerekek mellé új edző is csatlakozott Dávid bácsi
személyében, aki az edzéseken Krisztián bácsi helyett segíti a gyerekek
fejlődését.
A hónap során a Bozsik-tornákon debütáltak a játékosaink, ahol más csapatok
tagjaival vegyítve, fesztivál jelleggel fociztak a fiúk. A különböző feladatok
mellett a játékon volt a hangsúly, jelentjük, mindenki remekül helytállt. A Bozsiktorna mellett Törökbálintra is ellátogattunk, ahol a helyi csapat invitálásának
eleget téve, egy kiváló minőségű füves pályán megrendezett tornán vettünk
részt. Itt elsősorban az újonnan csatlakozott fiúk szerepeltek, külön említést
érdemel Bodó Boldi intelligens, gólerős játéka.
Az egyik hétfői edzés után a Lelátó riportere Oláh Barnival készített
villáminterjút, aki idén 100%-os edzéslátogatottsággal büszkélkedhet:
- Szia Barni, eddig minden edzésen ott voltál, egyszer még vérző fejjel is jöttél.
- Igen, anyutól kikönyörögtem, hogy hozzon el, mert a focit szeretem a
legjobban.
- Kikkel szeretsz leginkább együtt játszani a csapatból?
- A 32-es mezben játszol,
miért?
- Ez egy szerencsés szám.
- Miért?
- Azt nem tudom...
- Szerinted sikerülni fog,
hogy minden edzésen ott
legyél?
- Simán, mindenkor akarok
jönni!
- Köszönöm az interjút és
sok sikert a focihoz. Üzensz
valamit a szurkolóknak?
- Igen, hajrá-hajrá UFC!
A szűkszavú fiatalemberrel
a Lelátó sporttelepünk
büféjében készített interjút.
Mi tagadás, a csokik,
chipsek, nyalókák, a soksok finomság között nem
olyan könnyű a kérdésekre
koncentrálni...

A 32-es
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Lurkó csapat
A lelátó áprilisi számában a Lurkó csapat két oszlopos tagjával készítettünk rövid
interjút.
Elsőként Patai Dominiket ismerhetik meg az olvasók, aki 2006-ban született és a
Szabó Magda kéttannyelvű Általános Iskola első osztályába jár.
- Hol kezdtél focizni és ki volt az első edződ?
- PD: A Habakukk óvodában jártam először focizni és az edzőmet István
bácsinak hívták.
- Emlékszel még arra, hogy miket gyakoroltál?
- PD: Igen! A bikázást gyakoroltuk. Az volt a feladat, hogy minél magasabbra
rúgjuk fel a labdát. Ezután pedig mérkőzéseket játszottunk.
- Utána egyből az UFC-be kerültél?
- PD: Igen, ezután jöttem a Lurkó csapatba Norbi bácsihoz.
- Ennél a csapatnál is hasonló a gyakorlás?
- PD: Itt már technikai dolgokat gyakorlunk. Próbáljuk megtanulni, hogyan lehet
pontosan passzolni és hogyan lehet kicselezni a hátvédeket.
- Mit szeretsz a legjobban az edzéseken?
- PD: Nagyon szeretek kapuskodni és védőt játszani. Igazából mindegy csak
mérkőzéseket játszunk!
- Az edzéseken kívül is szoktál focizni?
- PD: Igen anyuval és apuval is szoktam gyakorolni és, ha Debrecenben vagyok
a nagypapáméknál, akkor is sokat focizok.
- Van kedvenc tanítód és tanórád az iskolában?
- PD: A matematikát nagyon szeretem az iskolában és Barbi néni a kedvenc
tanító nénim.
- Az utolsó kérdésem következik. Mi leszel, ha nagy leszel?
- PD: Teniszező!
Következő válaszolónk Simon Áron, aki 2005-ben született és a Törökvész
Általános Iskola tanulója.
- Mikor és hol találkoztál először a focival?
- SÁ: A Fillér óvodába jártam és ott Norbi bácsihoz mentem le először focizni.
- Hogyan kerültél az UFC-be?
- SÁ: Az oviból átmentem focizni a Marczibányi téri focisuliba. Aztán hallottam az
UFC-be járó osztálytársaimtól, hogy itt nagyon jó edzések vannak, ezért átjöttem
ide és itt ragadtam.
- Mit szeretsz az edzéseken a legjobban?
- SÁ: A kapura lövő versenyeket, mert azokban általában nyerni szoktam és
természetesen a bajnokságokat.
- Ennyire pontosan célzol?
- SÁ: Igen és nagyon erőset tudok rúgni. Sokszor a kapusok inkább elugranak a
lövéseim elől.
. A foci mellett úgy tudom, hogy a tanulás is jól megy neked. Van kedvenc órád és
tanárod a suliban?
- SÁ: A matekot és a testnevelést nagyon szeretem, a kedvenc tanárom pedig
Robi bácsi. Nagyon fontos nekem a tanulás, ezért jövőre már az IBS-be fogok
járni.
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Kölyök csapat

Csapatkép 2014 tavaszáról

Junior csapat
A Juniorok ebben a hónapban
is szorgalmasan jártak az
edzésekre. Szerencsére az
időjárás is kegyes volt a
csapathoz, és remek
futballidővel ajándékozta meg
a srácokat.
Két nagy visszatérője volt a
csapatnak. az egyik Szabó
Andris aki egy sielés közben
összeszedett kéztörésből
épült fel. A másik visszatérő
viszont szinte össze forr a
junior csapatéval ő pedig
Zoboki Ábel.

Edzésben
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BLSZ III.
Hidegkúti SC - II. Kerület UFC 0-5 (0-0)
UFC: Akay 6 - Zöld 6, Kovács M. 6, Veégh 6, Bede-Fazekas 6 - Sárosi 7,
Konecsni 8 (Koltai 6) - Királyvölgyi 6 (Székely 6), Emődi 5 (Ráskai-Kiss 7),
Németh 5 (Paulovics 6) - Kosik 6
Gólok: Konecsni (2), Kosik, Ráskai-Kiss, Székely
Kerületi rangadó, avagy a BLSZ III. Inter Milan meccse volt soron. Noha a két
csapat tabellán elfoglalt helyezései alapján vendég győzelemre volt nagyobb az
esély, de ősszel is nagyon nagy küzdelem volt a két csapat meccsén. Az első
félidőben több jó lehetőségünk volt a vezetés megszerzésére, de az átütőerő
hiányzott. A második játékrészre beszálló Ráskai Kiss, Paulovics duó nagyon
felpörgette a támadójátékunkat. Így tényleg lehengerlő akciókat vezetve
fölényes sikert arattunk. Konecsni második kapásból szerzett gólja, pedig akár a
forduló gólja is lehetne. Szép volt fiúk!
Budakeszi SC - II. Kerület UFC 1-4 (1-1)
UFC: Polgár 4 - Koltai 4 (Vida 5), Kovács M. 6, Veégh 6, Zöld 5 - Sárosi 7,
Konecsni 7 (Padányi 5) - Királyvölgyi 7, Emődi 4 (Ráskai-Kiss 6), Székely 4
(Nagy D. 6) - Kosik 6
Gólok: Konecsni, Kosik, Királyvölgyi (11-esből), Nagy D.
Budakeszin a füves pálya sajnos nagyon kemény és a tavalyi állapotához képest
rossz minőségű volt. Így a talajon való játék nem volt akadálymentes. Sajnos
gyorsan hátrányba kerültünk mivel egy előre ívelt labdára kapusunk
feleslegesen mozdult ki az érkező csatár megelőzte őt, középre emelt labdájára
csapattársa ért oda először és az üres kapunkba továbbított (1-0). Ekkor nagyon
nehéz helyzetben voltunk, mert a visszaálló hazaiak remekül tördelték a
találkozó menetét. Aztán egy nagy bedobás után Konecsni fejelt a hálóba (1-1).
Félidőig nem sikerült újabb találatot jegyezni. A második játékrészben Kosik
szerencsés emelős találatával előnybe kerültünk (1-2). Majd a büntetőterületre
betörő Ráskai Kiss ellen szabálytalankodtak a hazai védők. A büntetőt
Királyvölgyi váltotta gólra (1-3). Ekkor nyugodtunk meg és játszottuk úgy, ahogy
az elvárható lenne. Negyedik gólunk már egy remek akció után született. 6-7
passz után Nagy Dani lőtt üres kapus gólt (1-4). A győzelmünk, így magabiztos,
de a valóságban ez nem volt ilyen könnyű!
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BLSZ III.
II. Kerület UFC - Budatétény II. 15-0 (7-0)
UFC: Akay 0 - Koltai 6 (Vida 6), Kovács M. 6, Veégh 9, Bede-Fazekas 6 - Zöld
6, Sárosi 7 (Padányi 6) - Királyvölgyi 8, Emődi 6 (Ráskai-Kiss 6), Székely 7
(Nagy D. 6) - Kosik 7
Gólok: Veégh (4), Királyvölgyi (4, az első kettő 11-esből), Kosik (2), Székely
(2), Sárosi, Padányi, Vida
Soros találkozónkon nagyon motiváltak voltunk, míg ellenfelünkről ez nem volt
elmondható. Már a félidőben fölényesen vezettünk, de a vége igazi kiütés lett.
Örömteli, de vélhetően egyszeri alakalom volt ez a mai. Gratuláció jár a mai
meccsen pályára lépő UFC játékosoknak!
Törökbálinti FC - II. Kerület UFC 2-3 (1-2)
UFC: Polgár 4 - Koltai 6 (Vida 5), Kovács M. 6, Veégh 6, Bede-Fazekas 6 Zöld 5 (Kárpáti 5), Sárosi 7 - Királyvölgyi 6, Emődi 4 (Padányi 6), Moldován 5
(Székely 6) - Kosik 6 (Nagy D. 0)
Gólok: Kosik, Székely, Veégh
Noha a tabella alapján nem, de valójában rangadóra készültünk. A Törökbálint
ezúttal nagyon erős csapattal lépett pályára ellenünk. Kemény mezőnyjátékkal
kezdődött a meccs, ahol negyed óra után hátrányba kerültünk. Egy távoli lövés
változtatott Kovácson irányt, így a másik irányba elvetődő kapusunk tehetetlenül
nézte a becsorgó játékszert (1-0). Bő öt perc múlva Kosik ütemtelenül elspiccelt
labdája talált utat a hálóba (1-1). A félidő második felében átvettük az irányítást,
de a gól váratott magára. Sajnos az éppen visszatérő Moldován Tibi hatalmas
szabadrúgásból elért kapufája után, ismét súlyosnak látszó sérülést szenvedett,
őt a mentő vitte el. Jobbulást Tibi! A félidő utolsó perceiben Királyvölgyi lépett ki a
leshatáron, az egész Törökbálinti védelem megállt, míg a mi játékosaink tovább
futottak. Krisz középre passzolt ahol 4 (!) játékosunk állt szemben az üres
kapuval. Sajnos labdája kicsit Veégh Szabi mögé érkezett, védőnk pedig nem
érezte, hogy még három játékosunk érkezik, ezért elsarkalta a labdát, ami a kapu
mellett hagyta el a játékteret. A szezon legnagyobb helyzete maradt ki, amiről ha
felvétel készül, akkor a szilveszteri „bakiparádé” fő látnivalója lehetett volna.
Szerencsére a félidőre mégis előnnyel vonultunk, mivel a pár perce pályán lévő
Székely Szabi közelről betalált (1-2). A második játékrész elején kapusunk
rosszul mozdult ki a kapuból, így a hazai csatár átemelte fölötte a labdát
egalizálva az eredményt (2-2). Egy óra játék után Veégh Szabi érkezett jól egy
beadásra és fejjel megszerezte a vezetést ismét (2-3). A legvégén rengeteg
beíveléssel próbálkoztak a hazaiak, de hősiesen kivédekeztük ezeket. Igazi
rangadó hangulatú meccset nyertünk meg, ami újabb nagy lépés volt céljaink
elérése érdekében. Szép volt fiúk! A győzelmet a sérült Moldován Tibinek
ajánljuk!

