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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
eredményei korosztályonként eltérően
jelennek meg. Kisebb korban
s z á m s z e r ű e r e d m é n ye k n é l k ü l
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
bajnokságban szereplő csapatainknál
(U19, U16, U14) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe a ‘99-es Hali Kupán készült.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
A legidősebbek augusztus utolsó előtti hetében kezdték el a felkészülést egy
révfülöpi edzőtáborral.
A táborra előzetesen 23 játékos jelentkezett, Fábián Balázs viszont betegség
miatt csak 3 nappal késöbb tudott csatlakozni. Így 22-en vágtak neki az
utazásnak vonattal Dani bácsi és segítője, Gábor bácsi társaságában. A kettő és
fél órás úton volt ideje mindenkinek megosztania a nyári kalandokat a többiekkel.
Már itt sikerült beilleszkedni a 4 új játékosnak a csapatba. Közülük talán csak
Juhász Csongort lehet újnak nevezni, ő nyáron döntött úgy, hogy nálunk folytatja
tovább a pályafutását. A másik három ember Jobbágy Döme, Büki Benedek és
Molnár Előd ‘96-osként csatlakoztak az egy évvel ezelőtti ifi A csapatból. A
vonaton még egy őrületes kártya party vette kezdetét a különféle zenék
hangulatában. A szállásra megérkezve nagy örömöt jelentett, hogy minden
szobához külön erkély volt.
Egy délutáni edzéssel kezdetét is vette a csapat számára a 2014-2015-ös
szezon. A csapaton belül nagyon meglátszott, hogy ki az, aki csak pihenéssel és ki
az, aki a pihenés mellett pici “karbantartással” töltötte a nyarat. Az edzéseken
folyamatosan nehezülő terhelést kaptak a srácok. Emellett elbeszélgettek az
edzőkkel a következő idényről egyénileg is.
Egyetlen edzőmérkőzés - "erőpróba" - szinesítette az ezdőtábort a helyi felnőtt
csapattal. Itt az eredmény másodlagos volt, hiszen első ízben találkoztunk felnőtt
csapattal. A mérkőzésen mutatott játék és győzniakarás nagyon meggyőző volt,
jó előjeleket mutat a következő idényre.
A fiúk az edzések mellett sem unatkoztak, a városban mindenki megtalálta a
szabadidejében a kedvenc időtöltését. Nagy sláger volt a kürtös kalács. Voltak
olyan játékosok, akik minden nap úsztak egy kicsit a Balatonban, volt olyan, aki
Dani bácsival felmerészkedett a Szépkilátóba, innen az egész Balatont be lehet
látni, a kilátás magával ragadó volt.
Az utolsó estét egy remek hangulatú sütögetéssel töltötte a csapat, ahol mindenki
kedvére süthette magának a zöldségeket, kolbászokat és szalonnát. Ezek mellett
mindenki kedvére választhatott magának zenét is. Utolsó nap délelőtt a szakadó
esőre való tekintettel egy csapat építő activity vette kezdetét edzés helyett. Az
egész tábort egy ebéddel zártuk, ami után kedvenc vasúttársaságunknak hála
kalados útja volt hazafele a csapatnak, természetesen a kártya party most sem
maradt el. De ami a lényeg: aki ott volt, egy nagyon jó hangulatú felkészülésen
van túl, amit szerencsére nagyobb sérülés nélkül sikerült megúsznia
mindenkinek.
Idén az U19-es erősebb bajnokságba nevezett a csapat. Egy nagyon kiegyenlített
bajnokság várható. A csapat egyértelmű célkitűzése, hogy a mezőny elejében
végezzen.
Emellett a csapathoz tartozó információ, hogy hosszú évek után új
cspatkapitánya van a csapatnak Bálint Berci személyében. A szavazást
magabiztosan nyerte és örömmel elfogadta a felkérést, helyettese Farkasch
János lett.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Halasztott meccsekkel kezdi a csapat az évet: az első mérkőzését hazai
környezetben a Kelen SC gárdájával fogja vívni szeptember második hétvégéjén.
Ezek után mit is mondhatnánk így évkezdetnek: hajrá UFC! Mindent bele ifi!

Képösszeállításunkon az activity, a tábortűz és a sütögetés eredménye,
szobáink egyike, illetve egy közös ebéd látható.
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1999/2000-ben születettek
Az új szezonban már egyesületünk ifjúsági B csapatát jelentő korosztályunk július
28-án kezdte meg a felkészülést az új szezonra. Ebben az évben az MLSZ
Budapesti Igazgatósága által kiírt budapesti U16-os és U15-ös bajnokságban
szerepel a csapat, remélhetőleg némileg több és szorosabb mérkőzést játszva,
mint az előző szezonban.
Az első edzésektől kezdve velünk készült 6 új játékosunk, akik mindannyian a
Vasas Akadémia pasaréti csapatából érkeztek hozzánk. A kapus Nagy Dániel és
a középpályás Mohamed Zeid kölcsönbe, míg a védelemben bevethető Hajnal
Balázs és Körtvélyessy Csanád, a szélső Szakács Ábel és a támadó Bagyinszki
Kristóf “örökbe” érkezett hozzánk. Mindannyian hamar beilleszkedtek, mert
emberileg és szakmailag is közénk való fiatalemberekről beszélünk.
A gárda a felkészülés első két hetében heti négy edzéssel készült, majd
augusztus közepén egy hétre Balatonberénybe utaztunk edzőtáborba. Az
edzőtábor előtt két edzőmeccet játszottunk, az első héten az Újpesti Haladás
hasonló korú gárdájával, a második héten a Slovan Levice 2000-es csapatával
mérkőztünk meg, mindkét mérkőzés remekül szolgálta a felkészülésünket. A
balatonberényi szállást nyugodtan nevezhettük testreszabottnak, hiszen 33 fős
brigádunk teljesen megtöltötte a szállást, amely mindössze 200 méterre feküdt a
vízparttól egy kisebb dombon. A helyi egyesület füves pályája tökéletes
feltételeket biztosított napi két edzésünkhöz. Az időjárás egy napot leszámítva
kegyeibe fogadott minket, eső csak egyszer esett, viszont a kánikulai hőség
elmaradt, a kellemes 24-25 fokos hőmérséklet ideális feltételeket teremtett az
edzésre. Az edzések mellett rengeteg strandolás, társasjátékok, közös élmények
színesítették a programot. Sajnos a sérülés sem kerülte az edzőtábort, új
csatárunknak, Bagyinszki Kristófnak elmozdult egy csont a kezében, ezért
egyhónapos kihagyásra kényszerül. Bár nem az edzőtáborban sérült meg, sajnos
csontleválás akadályozta Görgényi Botondot is, neki valószínűleg három hetet
kell kihagyni emiatt.
Az edzőtábort követően augusztus végéig továbbra is négy edzéssel készültünk.
Augusztus utolsó előtti hétvégéjén egyesületünk többi korosztályos csapatához
hasonlóan a Hali Kupán vett részt. A z U16-os tornán az Újpesti Haladás és az
Ikarus gárdáival döntetlent játszottunk, míg a Szent Pál Akadémia együttesét
legyőztük. A torna legjobb játékosa Kövessy Noel, míg csapatunk különdíjasa
Mohamed Zeid lett.
Augusztus utolsó hetében végre elkezdődött a bajnokság mindkét évfolyam
számára. Időrendben először a 2000-es együttes lépett fel, első ellenfelünk
rögtön nagy erőpróbának ígérkezett a Gloriett személyében. Hamar hátrányba
kerültünk, de még az első 10 percben egyenlítettünk, amikor Uray Kris
szabadrúgását a kapus csak kiütni tudta, az érkező Kákosy Papa pedig a legjobb
helyre rúgta a labdát (1-1). Bő félóra elteltével Erős Máté ritkán látható nagy góllal
juttatta előnyhöz csapatunkat, miután 21-22 méterről elemi erővel lőtt a léc alá (21). A pofontól megrogyó ellenfelünk kapuját még egyszer sikerült bevennünk az
első 40 percben, remekül kidolgozott akció végén Bacsek beadását Czipó Ádi
értékesítette (3-1).

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A második félidő elején - megcáfolva a bombagólok ritkaságára vonatkozó állítást
- Padányi Domi tett róla, hogy a kilátogató nézők álla leessen, amikor 25-26
méterről óriási gólt rúgott a hosszú felső sarokba (4-1). Az újabb pofon teljesen
padlóra küldte az első osztályú játékosokat felvonultató vendégeket, akik előző
nap az NB I-ben győztesen hagyták el a játékteret a Gyirmót otthonában. Sorra
jöttek a gólhelyzeteink: a 47. percben Bacsek Bernát lőtt a hosszú sarokba (5-1). A
54. Percben egy lecsúszott beadás hullott a kapunkba, de ez a váratlan találat
sem állította meg remek teljesítményt nyújtó csapatunkat (5-2). Alig 10 perccel
később Bacsek Bernát baloldali beadását Muradin Benedek lőtte a kapuba (6-2).
A hajrához érkezve a csereként beálló Nagy Máté beadását ismét Beni lőtte be (72). A mérkőzés utolsó percében szép szabadrúgás-kombináció végén beállította
a végeredményt a remek játékerőt képviselő vendéggárda (7-3).
Délután Mátyásföldön vendégeskedett az U16-os gárdánk, ahol a sérült Bagyit
leszámítva minden új igazolásunk bemutatkozott az Ikarus otthonában. Hamar
vezetést szereztünk Jean Peti góljával, amit a félidő második felében Kerezsi
Doma növelt (0-2). A második félidőben Jean Peti beadását Lénárd Andris vágta
be (0-3). Sajnos félórával a vége előtt Jean Peti is megsérült és mivel már
mindhárom cserénk beállt sérülések miatt, ezért 30 percet emberhátrányban
töltöttünk. A hajrában szépített a piros-kék csapat, de a győzelmünket nem
fenyegette veszély és szerencsére a sérülések sem voltak komolyak.
A csapat a balatonberényi edzőtáborban megválasztotta csapatkapitányait is. A
‘99 együttes kapitány továbbra is Jean Peti lesz, helyettese ezúttal is Nagy Dávid.
A 2000-es gárda kapitány Vincze Gera, helyettese Uray Kristóf lesz a szezonban.
A hónap játékosa Kerezsi Dominik lett.
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2001/2002-ben születettek
Az U14-es csapat számára augusztus 24-én kezdődött el az edzőtábor
Balatonszárszón, amely 28-án zárult. A csapatnak napi két edzésen kellett
részt vennie, melyből a délelőtti inkább az állóképesség fejlesztéséről szólt, a
délutáni pedig a technika-taktika fejlesztéséről.
A visszaérkezést követő napon már edzőmérkőzést játszott a gárda III.
Kerületi TVE csapatával, mely nagyon jó edzés volt a srácoknak. Egy nappal
később a csapat másik fele mérkőzött meg a Pénzügyőrrel, ám ezt a meccset a
sérülések miatt nem tudtuk végig játszani. A két edzőmeccs után a felkészülést
már hazai környezetben, a Kolozsvári Tamás utcában folytattuk, készülve a
hétvégi bajnoki rajtra.
Szeptember első hétvégéjén kezdetét vette számunkra is a bajnokság, az
Ikarus csapatát fogadtuk hazai pályán. Már az első félidőben sikerült sok
helyzetet kidolgozni, de a gólra egészen a 30. percig kellett várni, ekkor Fülöp
Marcellnak sikerült saját kipattanóját értékesítenie - Nagy Máté remek átadása
után. Egygólos előnyben mehettünk pihenőre és a fordulás után a második
játékrészben is sok helyzetet dolgoztunk ki - kevés sikeres befejezéssel. Az
50. percben Nagy Máté remek kiugratásából Fülöp Marci megszerezte a
nyugalmat hozó második gólt. Nem sokkal később Nagy Máté is eredményes
volt, ő Rozsondai Tamás szögletét fejelte a hálóba. A második félidő 30.
percében az Ikarusnak is sikerült betalálnia, majd két perccel a lefújás előtt
büntetőt kapott az ellenfél melyet a vendégek csapatkapitánya mellé lőtt, így
kialakítva a 3-1-es végeredményt. Ezzel első bajnokiján győzelemmel
mutatkozott be a gárda.
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2003/2004-ben születettek
Szokás szerint a gyerekek napközis edzőtáborral kezdték meg a 2014/2015-ös
szezonjukat. A Kolozsvári Tamás utcai pályán megrendezett edzőtáborhoz ideális
időjárás volt augusztus utolsó hetében, nem volt se kánikula, se esős idő. Az első
edzések után a szokásos idény eleji izomláz nem maradt el, a gyerekeken látszott
bizony a hosszú nyári pihenő. A hét második felében frissítő jellegű közösségépítő
programok voltak, voltunk kirándulni és moziban is. Az edzőtábor hetét a csapat
szombaton egy tornával zárta (Hali Kupa), amin sikeresen szerepelt.
Idei szezonban ennek a csapatunknak a korosztályos besorolása U12 (2003) és
U11 (2004) lesz. Változás történt a tavalyi versenyrendszerhez képest. Mindkét
korosztályunknak félévente 6 alkalommal lesz Bozsik tornája (tehát évente 12,
kétszer annyi, mint tavaly), amelyek közül félévente egyet-egyet mi fogunk
rendezni a saját pályánkon. Az U12-es csapatunk 8+1-ben fog játszani már a teljes
félpályán, az U11-es csapatunk pedig továbbra is 6+1-ben szerepel majd „kis
félpályán”, úgy, mint tavaly.
A csapat kerete egyébként még nem alakult ki teljesen, sok új próbajátékos van az
edzéseken.
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2005/2006-ban születettek
Az új szezonról Mayer Bencét, a korosztály új vezetőedzőjét kérdezte a Lelátó.
- Miként kezdődött számotokra az új szezon és mivel teltek az első napok?
- A szezont augusztus 25-én kezdtük meg, egy ötnapos edzőtáborral. Napi két
edzéssel és az ismerkedéssel telt el a hét. A szakmai munka mellett sok időt
fordítottunk egymás megismerésére. Tanultuk a neveket, ki milyen a pályán és
azon kívül. Fel kellett mérnünk a csapat helyzetét, hogy meg tudjuk határozni az
idei célokat. A hét közepén játszottunk egy edzőmérkőzést az idősebbekkel,
ahol szintén a csapat tudását figyeltük.
- Úgy tudom, átestetek a tűzkeresztségen is...
- A hét zárásaként elmentünk a korosztályos Hali Kupára. Második helyezést
értünk el, bár ha az Ikarus ellen egy kis szerencsénk is lett volna,
tornagyőztesként jöhettünk volna haza Újpestről. Egyéni sikerekben viszont
volt részünk. Csapatunk legjobbja Szöllősy Zsombor lett, míg a torna legjobb
játékosa az edzők véleménye szerint Erdős Dávid lett. Minden játékossal - aki
ott volt - elégedett voltam és biztos vagyok benne, hogy sok szép diadalban lesz
még részünk.
- Voltak változások a keretben?
- Két játékosunk sajnos elhagyta a keretet, Fábián András és Bada Ádám.
Érkező játékosokról még nem számolnék be mert tart a próbajátékok időszaka
és nem szeretnék elkiabálni semmit.
- Nem egyedül dolgozol a korosztállyal.
- Segítőm Gyenes András lett, akinek pályafutása a Tabán csapatában
kezdődött, majd megfordult az Erőmű és az Újbuda csapatában is. Jelenleg a
Testnevelési Egyetem hallgatója. Az UFC keretein belül két óvodában
tevékenykedik (Játékvár óvoda és Hűvösvölgy óvoda - a szerk.).
- Csak rólad nem esett még szó, igazi “saját nevelés” vagy, mondanál pár szót
magadról is?
- Mayer Bencének hívnak, pályafutásomat az UFC-ben kezdtem 1994/1995-ös
szezonban, majd megfordultam a Pénzügyőr és a Vasas csapatában is és
jelenleg a III.kerületi TVE csapatának vagyok igazolt játékosa. Tanulmányaimat
tekintve idén végeztem a Testnevelési Egyetemen, mint testnevelő-edző. Az
UFC-ben edzőként dolgozom még a Fillér utcai iskolában és a Kolozsvár utcai
óvodában.

Egyesületünk életének fontos mérföldkövéhez érkezik az ősszel, hiszen a
napokban lesz 20 esztendős klubunk. Ennek örömére október 3-án, pénteken
nagyszabású rendezvény keretében ünnepli meg a “második x” betöltését az
egyesület a Kolozsvári Tamás utcában. A rendezvény részletes programja
szeptember második felében honlapunkon és a faliújságokon is megjelenik
majd. Egy biztos - a 20 éves múlthoz és az előttünk álló jövőhöz méltó módon
ünnepeljük majd meg a szülinapot!
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2007/2008-ban születettek
Szeptembertől legkisebb csapatunk számára is elkezdődtek az edzések, a
korosztályban történtekről Kristóf bácsi adott rövid rezümét:
- a szünidő a fiúk számára a foci szempontjából igen tartalmasan telt, sokakkal
az egyesület napközis táboraiban is találkozhattunk. A nyári vakáció során új
játékosokkal is gazdagodtunk, akik ezekben a táborokban hívták fel magukra a
figyelmet, és már az augusztus végi edzőtáborban csatlakoztak a csapathoz.
Így szeptembertől Szőke Miki, Virág Sebastian és Zöld Zalán is a korosztályos
csapat edzéseit látogatja. Az érkezők mellett akadt távozó is, Brommer Leóék
külföldre költöztek. A játékosok mellett a szakmai stáb is cserélődött, az
edzőtáborban már Ábel bácsi segítette a fiúk fejlődését.
Az edzőtábor során a technikai képzés mellett az egyik fontos feladat volt, hogy
megismertessük a fiúkat az új körülményekkel, már ami a pályaméretet,
létszámot és a szabályokat illeti. A versenyeztetés során a 3:3 elleni játékot
idén már a 4+1-es váltja fel, megjelenik a kapusjáték és a pályaméret is
jelentősen növekedik. Az edzések mellett közösségépítésre is maradt idő, a
közös játékok, ebédek, a mozizás mind-mind elősegítették azt, hogy a fiúk
jobban megismerjék egymást. Az edzőtábor technikai pontversenyét Kádár
Miki nyerte, akinek ez úton is gratulálunk!
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Felnőttek
Felnőtt csapatunk életében nagy változásokat hozott a nyár. A budapesti
harmadik vonalban nyert aranyéremnek köszönhetően ebben a szezonban a
budapesti másodosztályban játszhat a csapat, az egyesület 20 éves múltjának
legnagyobb sikerét elérve. A bajnoki címmel távozott Egyházi Gergely, Gergő
bácsi a csapat éléről, a helyét a kispadon Jaskó András foglalta el. Bandi bácsi
korábban a Pénzügyőr csapatánál dolgozott, a ‘80-as és ‘90-es években több
alkalommal, majd’ 10 éven át vezetőedzőként dolgozott a csapatnál.
Legnagyobb sikere az 1992-es bajnoki cím, melynek köszönhetően a Pénzügyőr
a következő szezonban az NB II-ben játszhatott. Később szakosztályvezetőként
dolgozott a klubnál, illetve az utánpótlásban is edzősködött, így számos, most a
felnőttben játszó játékosnak is az edzője volt.
A felkészülést a csapat július végén kezdte, először ismerkedő edzésekkel, ahol
csapat és edzője megismerkedhetett egymással. Augusztusban aztán beindult a
nagyüzem, a csapat több edzőmérkőzést játszott a Pénzügyőr korosztályos
csapataival, a Kelen gárdájával, a Budai XI és a Hidegkút csapataival. Ezeken a
mérkőzéseken bemutatkozott két új igazolásunk, Albert Csaba és Garancsy
Péter is. Előbbi védekező, utóbbi támadó játékosként segítheti együttesünket.
Augusztus utolsó hétvégéjén - két halasztott és később bepótolandó mérkőzést
követően - a bajnokságban is bemutatkozott a gárda, ahol az előző szezonból
ismerős ESMTK tartalékcsapatával mérkőztünk meg. A pesterzsébetiek legjobb
másodikként jutottak fel a másodosztályba és tavaly bizony a két csapat
emlékezetes mérkőzéseket vívott egymással. Az izgalom ezúttal sem maradt el.
II. Kerület UFC - ESMTK II. 3-2 (1-1)
Kolozsvári Tamás utca
UFC: Szalay - Vida, Papp, Kovács, Bede-Fazekas - Sárosi, Zöld - Kosik (Tóth),
Padányi (Koltai), Ráskai-Kiss (Emődi) - Németh (Varga)
ESMTK: Szabadics - Darai, Katona, Vaskó, Hoffmann - Novák, Sándor, Pálházi,
Posta (Szűcs) - Szabó, Ignácz (Komjáthy)
Gólszerzők: Padányi, Varga, Vida ill. Pálházi, Posta.
Az első félidőből mindössze 4 perc telt el, amikor Padányi bombagóljával
megszereztük a vezetést (1-0). Sajnos a félidő további részében az ESMTK volt
veszélyesebb, ennek megfelelően a 13.percben szép támadás végén
egyenlítettek is (1-1). A második félidő elején Varga kihagyott helyzetére góllal
válaszolt az erzsébeti gárda (1-2). Bő óra játék után Kovács hatalmas bombája a
kapufáról kipattant, de a legjobb helyre, Varga Samu elé, aki ezúttal nem hibázott
(2-2). Ebben az időszakban mindkét csapat eldönthette volna a mérkőzést, ami
11 perccel a vége előtt a mieinknek sikerült. Egy indítást a vendégek portása kint
fogott meg, a megítélt szabadrúgást Vida Gergő elemi erővel a hálóba zúdította
(3-2). Kiegyenlített, küzdelmes mérkőzésen ezúttal mi kerültünk ki győztesen a
párharcból, jó alapot adva a szezon számára.

