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Misu-Luki a legjobb páros
Interjú U11-es csapatunk jóbarátaival

Cél a jobbak közé kerülni
Három meccset kell nyernie ehhez az U17-nek

Léván járt U14-es csapatunk
Remek hangulatú tornán vehettünk részt

Neves ellenfelek a sorban
A Fáy utcában járt 2002-es csapatunk

Veretlenül a Hali Kupán is
A katlanban sem ijedtünk meg

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 Du-Baj
Kupán készült Léván, Szlovákiában.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
U19-es csapatunk a fizikális felkészülés végére ért. Szerencsére komolyabb
sérülés nélkül sikerült végigcsinálni az alapozó edzéseket. A srácok mindent
megtettek annak érdekében, hogy az edzéseken maximálisan teljesítsenek, így
nagy elismerés illeti őket. Reméljük a sok befektetett munkának meg lesz a
gyümölcse és erővel végig fogjuk bírni a szezont. A felkészülés ezen
szakaszában edzőmérkőzésekkel is színesítettük a monoton tempót. Ezek a
mérkőzések a következőképpen alakultak:
II. Kerület UFC - BVSC U21 3-4 (2-3)
UFC: Kovács M. - Ladila, Csikesz, Kalós, Jámbor - Jobbágy, Kovács G. - Máriás
Büki, Petrányi - Kárpáti
Csere: Molnár
Gólszerzők: Kárpáti, Jámbor, Kovács G.
Ladila Laci búcsúmeccsén sajnos nagyon kevesen tudtunk megjelenni. Az
idősebb és szinte sorcserével érkező vendégek az elején nagyon nekünk jöttek.
Néhány játékosunk sétálgatása és rossz mentalitása következtében 20 perc után
3-0 volt az állás ellenfelünk javára. Ekkor azért feltámadt játékosaink önérzete és
elkezdtek focizni. Ugyan két nagyon szerencsés találattal, de visszajöttünk a
meccsbe. Sőt, a második félidő elején egy negyedórás szakaszban játékban is
domináltunk. Ekkor Kovács Gergő fejesével egyenlítettünk. A végére nagyon
elfáradtunk, ezért volt nagyon furcsa, hogy labdatartás helyett folyamatosan
futtattuk magukat. Ellenfelünk ismét előnybe került, de a mérkőzés végén Kárpáti
és Petrányi is egyenlíthetett volna, ám mindkét lehetőségünk kimaradt. A
találkozó nagyon hasznos volt csapatunk számára.
II. Kerület UFC - MTK Baráti Kör 8-5 (1-1)
UFC: Kovács M. - Jobbágy, Magyari, Kalós, Jámbor - Erdélyi, Padányi - Kovács G.
Büki, Kárpáti - Petrányi
Csere: Molnár, Lakatos
Gólszerzők: Petrányi (3), Kárpáti, Jámbor, Kovács G., Padányi, Büki
Az első félidőben nagyon élvezetes, fegyelmezett játékot produkáltak a csapatok.
A második félidőben a 60. perc tájékán ellenfelünk csere nélküli csapata elfáradt,
így az 50-es éveket idéző meccs vette kezdetét. Mindkét csapat főleg a
támadásokat részesítette előnyben, így a végére “vízilabda-eredmény” született.
A 60. percig a szervezettségünk, míg a végén a helyzetkihasználásunk fejlődött.
II. Kerület UFC - Airenergy U17 3-2 (1-1)
UFC: Kovács M. - Csikesz, Magyari, Kalós, Jámbor - Jobbágy, Padányi - Büki,
Kovács G., Petrányi - Kárpáti
Csere: Molnár, Kosztya, Máriás
Gólszerzők: Petrányi, Máriás, öngól
Az MLSZ II. osztály A csoportjának 2. helyén álló Airenergy U17-es csapata
látogatott hozzánk ezen a hétvégén.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Mivel tudtuk, hogy ellenfelünk sebességben és fizikálisan biztosan előttünk jár és
jobban összeszokott csapat is, így az ilyenkor szokásos visszaállós-kontrázós
stílusunkra rendezkedtünk be. Az első félidőben egy szöglet után a hazai védő
Kalós Petivel együtt ugrott fel fejelni, de végül a védőről vágódott saját kapujába a
labda. A félidő végén a vendégek egyetlen kapunkat eltaláló lövése akadt el
Magyari Gábor kezében, így a jogos büntető után 1-1 volt a félidei állás. Az első 45
percben fiaink nagyon fegyelmezetten játszottak, ellenfelünk labdabirtoklása
lényeges fölényt mutatott, ám ez csak a védekező harmadukban illetve a pálya
középső részén volt megfigyelhető a mi védekező harmadunkban azonban
teljesen hatástalanok voltak. Sajnos az első félidőben a mi támadó játékunk pedig
egészen konkrétan nulla volt, mivel passzaink elképesztően pontatlanok voltak. A
második játékrész elején a vendégek egy 18 méteres lövés után kerültek előnybe.
Ekkor már a második soruk volt a pályán, akik ellen lényegesen több akciót
tudtunk vezetni. Így szereztük egyenlítő gólunkat is, Jámbor megindulása után a
leshatáron kilépő Petrányinak passzolt, aki nagyon magabiztosan helyezett a
kapuba. A végjáték nekünk sikerült jobban, mivel Máriás 18 méteres lövése
elsuhant a kapusuk hóna alatt és a kapuban kötött ki. Győzelmünk nagyon nagy
dolog. Fontos kiemelni, hogy tavasszal a felsőházban főleg nálunk - papíron erősebb csapatok ellen fogunk játszani, csak szervezett játékkal van esélyünk
eredményeket elérni. Ha ezen a meccsen motiválatlanul vagy nyíltan fociztunk
volna, akkor biztos méretes zakót kapunk, ám fegyelmezetten egy nagy adag
szerencsével fűszerezve nyertesen hagytuk el a pályát. Ez a mentalitás fog
kelleni a felsőház minden meccsén, akkor lehet esélyünk jó eredmények
elérésére. Támadójátékunkat a bajnoki rajtig sokkal pontosabbá és gyorsabbá
kell tennünk, mert ott még messze vagyunk a saját maximumunktól.
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1997/1998-ban születettek
Kemény és mozgalmas hónapon van túl az ifi B csapat. A hónap elején Kurdi
Beni ideiglenesen visszavonult a futballtól, jelenleg nem fér bele az életébe a
tanulás mellett a futball. A hónap elején megkezdődtek az alapozó edzések, a
rengeteg hiányzó mellett aki jelen volt, becsületes munkát végzett minden
edzésen. Az alapozó edzések mellett elkezdődtek az edzőmérkőzések is,
elsőként a Szent István csapata látott minket vendégül. Szoros mérkőzésre
számítottunk és az is lett belőle. Játékban és fizikálisan is felülmúltuk
ellenfelünket, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, sajnos csak hármat váltott
gólra a csapat.
Egy héttel később a Tabán csapatát láttuk vendégül, ezen a meccsen nagyon
erős gárdával találkoztunk. Három harmadot játszottunk , de lényegében három
részre lehet szétválasztani a mérkőzést is. Az első harmadban lassúság,
pontatlanság és rossz döntések jellemezték a csapatot, ezeket az ellenfél ki is
használta és magabiztos játékkal uralta a meccset. A szünetben Dani bácsi
rávilágított a hibákra és kicsit rendbe szedte a fejeket. Meg is lett az eredménye.
mert a mérkőzés közepén felnőttünk a feladathoz és helyenként már fölényben
is futballoztunk, a hibák száma is lecsökkent és egyre formásabb támadásokat
vezettünk. A harmadik harmadban rá tudtuk erőltetni a játékunkat az ellenfélre,
az utolsó negyedórában már a tabáni kapu előtt folyt a játék.
Harmadik ellenfelünk az Újpesti Haladás csapata volt. A mérkőzés első 30
percében 4 gólt szereztünk és ami ennél is jobb, formás támadójátékkal
rukkoltunk elő. Sajnos az offenzív hozzáállás azzal járt, hogy 4 elkerülhető gólt
is kaptunk, a kapott gólok mindegyike figyelmetlenségünkből született. A
második és a harmadik harmadban egy-két hibát leszámítva sikerült rendezni a
játékot és a védelmet stabilizálni. Megmaradt a helyzetekben gazdag
támadójáték és a gólok sem maradtak el. Ezen a mérkőzésen kiemelendő
Bredefy Marlon teljesítménye a kapuban. Nagyon magabiztosan védett és még
büntetőt is megfogott!
Az utolsó edzőmérkőzésünket a Dunakanyar SE csapatával játszottuk. A
vidékről érkezett ellenfél ellen harcos és küzdelmes mérkőzésre lehetett
számítani. A harmadokat itt is szét lehet választani: az első részben védelmi
figyelmetlenségeink ellenére kiegyenlített, kemény játék folyt a pályán. A
második harmadban már fölényben játszottunk, sokkal több helyzetet
dolgoztunk ki, mint ellenfelünk és összeszedettebbé vált a játékunk. A harmadik
harmadban talán fizikailag, talán fejben fáradt el az ellenfelünk, mindenesetre
lényegesebben könnyebben tudtunk játszani, egyre-másra alakítottuk ki a
helyzeteket és egyre könnyebben szereztük a gólokat. Sajnos Hammerle Márk
sérülés miatt hosszabb időre kidőlt, neki mielőbbi gyógyulást és visszatérést
kíván az egész csapat. Pozitív hír viszont, hogy újabb taggal bővült a keret: az
átigazolás utolsó pillanatában érkezett Romhányi Csongor, aki évekig focizott a
III. Kerületi TVE csapatában.
A következő hónap egyértelmű célja, hogy a március 9-én folytatódó
bajnokságban a hátralévő 3 meccset megnyerve bejussunk a felsőházba.
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1999/2000-ben születettek
Februárban az év első hónapjához hasonlóan rosszul alakult az
edzéslátogatottság, ezért március 1-től új szabályt vezetünk be, melynek
értelmében a játékosoknak minden évben legalább az edzések 50%-án részt kell
venniük, különben elveszítik tagságukat a csapatban. Az új szabály ebben a
szezonban március 1-től június 13-ig érvényes. Mentességet jelent a tartós
sérülés, a hosszan tartó betegség és a külföldi tartózkodás, a rövid sérülések,
alkalmi hiányzások és betegségek azonban nem. A csapat létszáma február
végén kettővel csökkent, Kató Csabi és Steinbach Feró is a Junior csapatban
folytatja a labdarúgást, különböző okok miatt mindketten rengeteget hiányoztak.
Az év második hónapjában az edzések célja továbbra is a területvédekezés
alapjainak elsajátítása volt, ezért is játszottunk rengeteg edzőmérkőzést. A
Goldball elsőosztályú csapatával sikerült nagyon hasznos meccset játszanunk,
mert az erős ellenféllel szemben is jó arányban birtokoltuk a labdát. A
ferencvárosiak 4-1-es győzelmet arattak, gólunkat Lénárd Andris szerezte.
Másnap a zömében 2000-es játékosainkból álló csapatunk az Újpesti Haladással
csapott össze a Varga Zoltán Sporttelepen, ahol vendéglátóink 6-4-es győzelmet
arattak. Csapatunkban több jó egyéni teljesítményt láthattunk, góljainkat Lénárd
Spungli (2), Máté és Czipó Ádi szerezték.
A következő hétvégén a Halit láttuk vendégül és ‘99-es csapatunk erőteljes
játékkal 11-0-ra legyőzte a vendégeket. Góljainkat Peti (5), Noel (3), Spungli,
Traubi és Tomi szerezték. Egy nappal később mindkét korosztályban a Vasast
láttuk vendégül. A ‘99-esek az első 40 percben mutatott tompa játékunknak
köszönhetően kikaptak (2-7), míg a fiatalabbak szép támadásokat vezetve
nyertek (7-4). Gólszerzőink Tomi (2), Bernát (2), Peti, Papa, Feró, Domi és
Fantom voltak.
Mivel a következő hétvégén a 2000-es csapat Lévára utazott, a ‘99-esek hét
közben játszották le a heti felkészülési találkozójukat, ismét egy elsőosztályú
csapat érkezett hozzánk látogatóba. Sajnos a Tabánnal ezúttal nem voltunk egy
súlycsoportban, mivel védelmünk rendkívül sebezhető volt, helyezkedésünkkel
és a teljes csapatrész tolódásával komoly gondok voltak. Támadójátékunkra
kevesebb panasz lehet, mert sokszor szépen kihoztuk a labdát, megjárattuk a
középpályán is, de a helyzetkihasználásunk rossz volt. Így a vendégek
megérdemelt 7-0-ás győzelmet arattak otthonunkban.
A lévai tornát követően igazi edzőmeccs-maraton várt a srácokra, négy nap alatt
négy alkalommal léphettek pályára. Csütörtökön találkoztunk a felkészülési
időszak legerősebb csapatával, a Gloriett érkezett hozzánk. A masszív
labdabirtoklásra építő csapat ellen jól lezártuk a területeket, gyors
ellentámadásaink rendre veszélyt hordoztak magukban, így bár az ellenfél
mezőnyben egyértelműen fölénk nőtt, a gólhelyzetek számában felülmúltuk
ellenfelünket. A 3-3-as döntetlen nagy jó eredmény egy tudatosan futballozó,
képzett, erős csapat ellen. Gólszerzőink Noel, Peti és Traubi voltak. Másnap
2000-es csapatunk Rákoskeresztúrra utazott az RKSK otthonába. Mindkét
csapat a játékra helyezte a hangsúlyt, ezért mindkét részről több jó labdajáratást
láthattunk.
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1999/2000-ben születettek
A házigazdák 5-1-es győzelme ellenére több jó egyéni teljesítmény láthattunk
csapatunkban a nyugodt hangulatú összecsapáson. Gólunkat Uray Kristóf
szerezte. Másnap ismét a ‘99-es csapat lépett pályára az erősen tartalékos Kelen
ellen. Sikerült mezőnyfölénybe kerülni és sok helyzetet kidolgozni, aminek
köszönhetően 13-2-es győzelmet arattunk. Gólszerzőink Tomi (5), Peti (3), Traubi
(2), Attila, Fló és Fantom voltak. Vasárnap az erőltetett menet utolsó
összecsapásához érkeztünk el, tartalékos 2000-es csapatunk a Halit fogadta. A
mérkőzés elején gyámoltalan játékunk miatt vendégeink komoly fölénybe
kerültek, ezért a későbbiekben hiába igyekeztünk, a komoly fizikai fölényben lévő
vendégekkel szemben rengeteg labdát már a térfelünkön elveszítettünk. Végüli
kiütéses, 12-1-es vereséget szenvedtünk, gólunkat Bernát szerezte.
Február utolsó hetében került sor utolsó hétközi edzőmérkőzésünkre, ahol a
Mészöly Focisuli 2000-es csapatát fogadtuk. Ezúttal a legerősebb 2000-es
csapatunkkal tudtunk pályára lépni és helyenként jó játékkal 8-1-re legyőztük a
fehérmezeseket. Gólszerzők: Bernát (3), Boti (2), Domi, Kris és Papa voltak. A
bajnokság kezdete előtt még két edzőmérkőzés vár csapatunkra, március első
napján a Vasas vendégei leszünk, míg a következő hétvégén a KISE 2000-es
csapatát látjuk vendégül, ezzel ér véget a 14 mérkőzésből álló sorozat. A
hangsúly ezeken a mérkőzésen az egyéni fejlődés és a labdabirtoklás mellett a
területvédekezés javításán volt. A hónap játékosa kiemelkedő
edzéslátogatottsága és az edzőmérkőzéseken nyújtott teljesítménye miatt
Mulder Attila lett.

2000-es csapatunk Léván
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2001/2002-ben születettek
Sűrű volt a legrövidebb hónap a 2001-2002-es csapat számára. A váratlanul
enyhe telet maximálisan kihasználták a srácok, és szinte minden hétvégén de
még hét közben is
meccseket játszott valamelyik része a csapatnak.
Kölcsönösen fogadták egymást a Kelen gárdáival, de járt vendégségben a
Kolozsvári Tamás utcában az Újpesti Haladás is két korosztályban illetve a
2002es korosztály az ország krémje ellen is kipróbálhatta magát a Vasas
rendkívül színvonalas nemzetközi tornáján. A mozgalmas telet zsúfolt tavasz
követi, hiszen márciusban a 2001-es korosztály vesz részt teremtornán, vár a
társaságra még egy vagy kettő edzőmeccs, utána pedig már következnek a
tavaszi Bozsik-tornák.
Örömhír, hogy immár Demeter Áron is a Vasas játékosa. A villámgyors játékos a
félév során próbajáték gyanánt hetente többször is a piros-kékekkel edzett, és
teljesítményének köszönhetően csatlakozhatott a már két korábbi UFC
játékossal (Singh Armaan, Tamáska Péter) felálló csapathoz. Sok sikert kívánunk
neki!
Lázár után Kőszegi Soma személyében újabb játékos csatlakozott a
korosztályhoz a Kölyök csapatból. Nagyon jó mentalitásúak az új játékosok,
hamar beilleszkedtek.
Az egyetlen negatívum továbbra is az edzésre járás. A rengeteg síszünet és
betegség/sérülés miatt rengetegen hiányoznak vagy hiányoztak a hónapban,
remélhetőleg a tavasz ebből a szempontból megújulást hoz!

A Fáy utcában a Párkány ellen is játszottunk
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2003/2004-ben születettek
Csaba bácsi, a csapat egyik edzője, ebben a hónapban a két jó baráttal,
Jancsó Lukáccsal és Nagy Mihállyal beszélgetett.
- Luki és Misu, ti nagyon összetartoztok. Egy iskolába, egy osztályba jártok,
mindketten szerettek védeni, de egyébként mindketten hátvédet szoktatok
játszani, mindig együtt jöttök edzésre, de együtt jártok egyéni edzésre is.
Mióta vagytok barátok, mióta ismeritek egymást?
- Luki: Nagyon régóta. Hamarabb voltunk az UFC-ben csapattársak, mint
később osztálytársak, tehát már óvodás korunkban ismertük egymást.
- Padtársak is vagytok, vagy „csak” osztálytársak?
- Misu: Padtársak csak voltunk. Sajnos hamar elültetett egymás mellől minket
a tanító néni, mert mindig beszélgettünk.
- És akkor ki most a padtársatok?
- Luki: nekem a tanító néni mindig egy lány a padtársat ad, mert én általában
sokat fecsegek, és a lányokkal nem tudok beszélgetni.
- Misu: Nekem most egy ordibálós fiú a padtársam….
- Focisuliba is együtt jártatok a Szabó Lőrinc iskolába. Emlékeztek, mit
skandáltak, mit kiabáltak ott mindig a gyerekek a meccsek közben?
- Luki: „Misu, Lukács a legjobb páros, őt ünnepli az egész város!”
- Nagyon népszerűek voltatok! Misu, te még milyen különórákra jársz? Úgy
tudom, nagyon régóta úszol.
- Misu: Igen, négy éves korom óta úszom, versenyeken is voltam, sok
aranyérmet is nyertem. De most egyelőre abbahagytam, mert felújítjuk a
házunkat, és kiköltöztünk Dunakeszire. Járok még logikára is, ott azt tanuljuk,
hogyan kell logikusan gondolkodni.
- Luki, neked van egy „Sky” beceneved is, honnan van?
- Luki: A Csillagok háborújából. Lukács, Luki, Luke, Luke Skywalker,
Skywalker, Sky.
- Melyik a kedvenc szereplőd a filmből?
- Luki: Nem nagyon néztem, de talán Yoda. És különben sem értem, hogy a
lézerkardoknak hogyan áll meg a lézere, a lézernek mennie kellene tovább.
Nem értem a logikáját.
- Kérdezzed meg Misut, ő jár logikára, az előbb mondta!
- Luki: Én is járok logikára. Meg ping pongra, olaszra, kézilabdára,
gumiasztalra…
- Kik a kedvencek a fociban?
- Misu: Barcelona, Spanyolország, Messi.
- Luki: Milan, olasz válogatott, Shaarawi.
- Legemlékezetesebb mérkőzésetek az UFC-ben?
- Misu: A KISE kupán büntetőt védtem a Dinamo Sztár ellen, arra nagyon
szívesen emlékszem. Büntetőnél bele kell nézni az ellenfél szemébe, és
gyorsan kell mozdítani a kezet.
- Luki: Én Debrecenben egy teremtornán rúgtam egy gólt az észteknek. A
kapusuk kijött, hogy odapasszolja a labdát a védőjüknek, én odafutottam,
megelőztem őt és berúgtam a labdát a kapuba.
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2003/2004-ben születettek
- Mit gondoltok, fociban mi a másik erőssége és gyengéje?
- Luki: Misu nagyot tud rúgni, finom, apró cseleket tud, és jól tud becsúszni.
Viszont támadásban többet kellene felfutnia.
- Misu: Luki jól tud szerelni, de nem becsúszva. Ütemváltásos cseleket tud, és
nagyon jól vetődik. De lövő erőben több kellene tőle.
- Misu, neked volt egy nagyon komoly sportsérülésed is.
- Misu: Egerben egy teremtornán sérültem meg, több mint egy éve,
decemberben. Kilenc hónapot kellett emiatt kihagynom.
- De szerencsére ez már egyáltalán nem látszik rajtad. Teljesen felépültél,
ugyanolyan vagy, mint régen. Szoktatok néha veszekedni? Szerintetek mi a
másik jó és rossz tulajdonsága? Mi az a tulajdonság, amit kedveltek a
másikban, és mi az, amit nem?
- Luki: Misu kedves, okos, ügyes, és nagyon kitartó! Viszont gyakran felkapja a
vizet, hirtelen mérges lesz. Például, amikor az iskolában az udvaron focizunk,
és kap egy gólt, akkor fogja és elbikázza a labdát.
- Misu: Luki nagyon beszédes, vicces, vicces történeteket szokott mondani,
ezt nagyon szeretem benne.
- És mi az, amit nem szeretsz benne?
- Misu: Háát…nem tudom, igazából Lukinak nincsen rossz tulajdonsága!
- Én azért tudok egyet. Luki, te arról is híres vagy, hogy mindig mindenedet
elhagyod, most amikor jöttünk be az interjúra, akkor is otthagytad a sapkádat.
- Luki: Ez igaz. Hagytam már el pólót, zoknit, sapkát, kesztyűt, sálat…Tényleg,
most is keresem az esőkabátomat, mert azt is elhagytam.
- Gyere be, ott van az edzői öltözőben, múltkor megtaláltuk…

A legjobb páros

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
32! Ez az új létszám, ennyi gyerek rúghatja a labdát idén tavasszal az U9-es
korosztályban. Minden tekintetben örömteli ez a bővülés, hiszen lelkes és ügyes
gyerekekkel gyarapodott a csapat. Ráadásul pont két egyenlő részre osztva (1616 fő) edzenek a srácok Ábel bácsival, illetve Norbi bácsival és gyakorolhatják
azt, amiben a leginkább fejlődniük kell. Erre minden lehetőség adott is és még
inkább adott lesz március közepétől, amikor a sátorbontás után ismét két kispálya
áll majd rendelkezésükre az edzések megtartásához. Na de addig is
foglalkozzunk inkább azzal a 2005-ösök részére szervezett Hali Kupával, melyen
ismét nem találtak legyőzőre fiaink. A futsal pályánál valamivel kisebb
tornateremben igazi katlan hangulat uralkodott, mivel az oldalvonal helyett a
terem falai palánkként funkcionáltak, így szinte megállás nélkül pattogott a labda.
Az új, szokatlan körülményekhez hamar alkalmazkodtak a fiúk és egy-egy egyéni
megoldásnak köszönhetően minden ellenfelüket meg tudták lepni.
Hiányérzetünk csak a házigazdák elleni meccsen maradt, amikor a „tét” rányomta
a bélyegét a csapat játékára. Sajnos ezen a lelki tényezőn kellene átlendülniük
mielőbb a játékosoknak, mert ez alkalommal is a saját dolgukat nehezítették meg.
Van tehát kihívás a szakmai stáb részére a tavaszi szezon előtt. Meg kell
említenünk még, hogy a torna legjobb kapusának Matyi Bencét választották, aki a
gödöllői tornán is már remek teljesítményt nyújtott (januárban ő volt a hónap
játékosa a korosztályában - a szerk.). Február hónap játékosa Asztalos Ádám lett,
aki egyrészt sokat fejlődött az elmúlt időszakban, másrészt pedig példaértékű
motiváltsággal vesz részt az edzéseken. Csak így tovább Ádi!

A Hali Kupán jártunk

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Legkisebb csapatunk edzései továbbra is a sátorban kerülnek megrendezésre.
A Focisuli csoportokból ismét érkeztek új fiúk, a hónap során három játékossal
is gazdagodtunk, a jelenlegi edzéslétszám 14 fő. Az edzéslátogatottsági
versenyben jelenleg Szőllőssy Bálint és Oláh Barni vezet, akik 2014-ben
minden edzésen részt vettek! A tréningek középpontjában elsősorban
labdaérzékelést fejlesztő gyakorlatok, játékok álltak, amiket a fiúk nagy
lelkesedéssel végeztek, ennek köszönhetően mindenkinek sokkal
magabiztosabb lett az egyéni labdabirtoklása. A gyerekek mellett a szülőknek
is kijár a dicséret, hiszen a Lelátó megjelenésének napjáig mindenki leadta az
igazolások elkészítéséhez szükséges iratokat, így a tavaszi Bozsik-tornákon
való részvétel elől minden akadály elhárult. Lassan közeledik a tavasz,
reméljük a következő szám megjelenésekor a Lelátó tudósítója már a szabad
téren kaphatja lencsevégre az U7-es csapat mindennapjait.

Fókuszban a labda
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Junior csapat
Lassan vége a télnek, ezt nagyon várják a Junior csapat játékosai is, hogy
kellemes időben, napsütéses délutánon gyakorolhassanak és játszhassák az
izgalmasabbnál izgalmasabb mérkőzéseket.
Továbbra is két edzés van sátorban és egy kinti edzése van a csapatnak és ez
így lesz várhatóan március közepéig, amikor a sátrat lebontják. Ebben a
hónapban hétfőnként a három játékos együttműködése került előtérbe,
szerdánként a támadásvezetéseket és befejezéseket gyakorolták a juniorok.
Pénteken a labda nélküli mozgáskoordináció után jött a szuper bajnokság.
Ebben a hónapban is volt edzőmérkőzése a csapatnak. Ezúttal a 2001-2002-es
csapattal mérkőztek meg a srácok félpályán. Látszott, hogy az ellenfél
otthonosabban mozog a nagyobb területen, de a csapat mentségére szóljon,
hogy nagyrészt kézilabdapályán játszik. Sok pozitívumról is be lehet számolni: a
fizikai fölényt ki tudtuk használni és helyenként látványos játékot mutattak a
srácok. Így nagyon hasznos volt számunkra az edzőmérkőzés. Kicsit
előretekintve egy jelszóval vágunk az előttünk álló hónapba : jöjjön a jó idő!
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Kölyök csapat
A Kölyök csapatból
,Dénes Lázár, aki a
kiemelt csapatban volt
próbajátékon, sikeresen
vette a megpróbáltatást
és érte el, hogy Dusán
bácsi és Márk bácsi
leigazolja őt. Rajta kívül
február hónapban
Kőszegi Soma is felkerült
a kiemelt csapatba és
szintén fent is ragadt.
Azonban az edzéseink
létszáma így sem
csappant meg nagyon,
ugyanis új játékos is érkezett hozzánk Bende személyében. Ezen kívül február hónap vége felé játszottunk
egy órás barátságos meccset Dusán bácsi és Márk bácsi csapatának egy kisebb
részével, ami nagyon szoros mérkőzést hozott, és szerencsére a Kölyök
csapatból sokan kipróbálhatták magukat hol tartanak a kiemelt csapat
játékosaihoz képest. A meccset 8-6-ra nyerte a kiemelt csapat, ahol Pongrácz
Dávid 4 gólt lőtt, és kiemelkedően játzott.

Lurkó csapat
Az év első két hónapjában a foglalkozásokon a gyerekek többek között olyan
feladatokkal találkoztak, amelyek segítik az egyéni labdás ügyességük
fejlesztését kézzel és lábbal, illetve megkönnyítik az 1-1 elleni párharcok
megoldását. A keddi edzéseken a fogójátékokkal színesített bemelegítést
követően egyénileg gyakoroltak a gyerekek. Úgynevezett Coerver gyakorlatokat
hajtottak végre, amelyek segítségével az egyéni labdás ügyességük és a
labdaérzékelésük fejlődött. A feladatok közül egyre bonyolultabbakat hajtottak
végre, ezzel biztosítva volt a folyamatos fejlődésük és a cselek gyakorlására is jól
rávezette őket. Csütörtökönként a cseleket már alkalmazni is kellett. Először csak
egy-egy bólya kicselezése után kellett gólt lőni. Később már a védőt kellett
becsapni csellel és ezután gólt elérni a kapussal szemben. Az alkalmazott cselek
között voltak az elhúzós, az eltolós és az átlépős cselek is. A pénteki edzéseken a
dekázást gyakoroltatták az edzők egyre nehezített formában. Először csak egy
pattanással, majd pattanás nélkül kellett próbálkozni a labda levegőben
tartásával. Sokan nem tudják, de ezek a gyakorlatok nem csupán a labdás
ügyességet fejlesztik, hanem a gyerekek egyensúlyérzékét és az
állóképességüket is. A sok-sok gyakorlás mellett természetesen minden edzésen
volt bajnokság is, ahol szoros mérkőzéseket játszottak a gyerekek és az
edzéseken gyakoroltakat is többször alkalmazták.
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Teremtornán jártunk - 2000
U14-es csapatunk február közepén Lévára utazott, a házigazda szlovék csapat
által szervezett kétnapos kupára. A túráról Gábor bácsi számolt be.
Péntek este mit sem sejtve indultunk útnak Lévára, a helyes kifejezés talán az,
hogy az ismeretlennek vágtunk neki. Az egyetlen okunk a szomorkodásra a
tüdőgyulladása miatt hiányzó Tarkövi Ádi volt. A párkányi átszállást követően
teljes sötétségben utaztunk, így mit sem sejtettünk abból, hogyan is néz ki Léva
városa. A szervezőknek hála nem kellett felfedeznünk a várost, a
vasútállomásról kocsival és mikrobusszal a szállásunkra vittek. Reggeli után a
sportcsarnok előtt "szedtük fel" Kristófot, akit szülei az iskolai sítáborból hoztak
utánunk. Addigra már észleltük, hogy a város gyakorlatilag változóan lepusztult
panelházakból áll. Nagyon korán, 8:30-kor már mérkőzés várt ránk. Mivel 10
mezőnyjátékosunk és 1 kapusunk volt, úgy beszéltük meg, hogy minden
mérkőzésen másik 2 játékos marad ki a csapatból. Szombati mérkőzéseink:
UFC - MFK Dubnica (Máriatölgyes, szlovák) 1-1 Gólszerző: Gera
UFC - FK Slovan Sahy (Ipolyság, szlovákiai) 1-3 Gólszerző: Bernát
UFC - FA Bratislava (Pozsony, szlovák) 1-2 Gólszerző: Zsombi
UFC - FK Náchod (cseh) 1-0 Gólszerző: Zsombi
UFC - HFC Humenné (Homonna, szlovák) 3-1 Gólszerzők: Bernát 2, Ádi
UFC - FK Slovan Levice (Léva, szlovák) 2-2 Gólszerzők: Kris, Domi
Ezzel az A csoport harmadik helyén végeztünk és továbbjutottunk a felsőházba.
Szombat délután a fáradt társaság bejárta Léva városát, voltunk teázóban,
megnéztük a várromot, a Kálváriát és a város szép főterét, majd visszatértünk
szállásunkra. Mondanom sem kell, hamarabb elaludtak a srácok, mint
pénteken. Vasárnapi mérkőzéseink:
UFC - FC Vion Zlate Moravce (Aranyosmarót, szlovák) 2-2 Gólszerző: Bernát 2
UFC - FC Bílovec (cseh) 1-1 Gólszerző: Bernát
UFC - FK Palic 2-2 (Palics, szerbiai) Gólszerzők: Kris, Ádi
UFC - FK Banska Bystrita 0-1 (Besztercebánya, szlovák)
UFC - HFC Humenné (Homonna, szlovák) 3-2 Gólszerzők: Bernát 2, Kris
A 14 csapatos tornán az ötödik helyen végeztünk, mindössze egy gól választott
el minket az elődöntőtől, de az igazat megvallva a tornán volt négy jobb csapat
nálunk, a futball szépsége, hogy ebből csak három végzett előttünk. A 11
mérkőzésből mindössze a második mérkőzésen lehettünk elégedetlenek a
mutatott játékkal, voltak kifejezetten jó mérkőzéseink is (Homonna, Bílovec,
Náchod, Palics). Emellett nálunk erősebb csapatokkal játszottunk
döntetleneket (Léva, Aranyosmarót). Minden mérkőzésen képességeink
legjavát kellett nyújtanunk az utolsó pillanatig, ezért mindenképpen hasznos
volt a túra. Meg kell jegyezni, hogy az ellenfelek zöme tudatosan készült a
teremtornára, míg nálunk ez nem célja a képzésnek, ezért is szép az eredmény.
A kupa közösségépítés szempontjából kifejezetten jól sikerült, rengeteg
nevetéssel és közös programmal. A torna legjobb játékosa Czipó Ádi lett!
Keretünk: Benke Andris, Görgényi Boti, Vincze Gera, Padányi Domi, Czipó Ádi,
Erős Máté, Medgyesi Kori, Bacsek Bernát, Kákosy Papa, Uray Kris, Kelemen
Zsombi. A remek szervezésnek és szíves vendéglátásnak köszönhetően a
házigazda csapatot nyáron edzőmérkőzésen látjuk majd vendégül!
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BLSZ III.
Felnőtt csapatunk remek mentalitással és többnyire jó létszámmal vette az
alapozó edzések által támasztott akadályokat. Noha úgy tűnt nem lesz távozó
csapatunknál, végül Király Marci mégis klubot váltott. A tavaszi szezonban már a
Pénzügyőr SE csapatát erősíti. Nagyon szurkolunk neki, hogy minél több
mérkőzést játsszon a remek erőkből álló pasarétieknél! Az érkezők rovatban
több játékos neve is szerepel. Ahogy azt már az előző számban említettük Akay
Bence és Szabó Dávid érkezése vált biztossá, illetve az utolsó pillanatban régi
játékosunk Paulovics Bálint tér vissza csapatunkhoz. A felkészülés időszakában
eddig három edzőmérkőzést játszott csapatunk, ezek a következőképpen
alakultak:
II. Kerület UFC - Hegyvidék SE II. 2-0 (2-0)
UFC: Polgár (Akay) - Koltai, Kovács M., Konecsni (Papp), Bede-Fazekas Emődi (Szabó), Zöld - Székely (Királyvölgyi), Ráskai-Kiss, Moldován (Nagy
D.) - Németh D.
Gólszerzők: Kovács, Németh
Dinamikus, gyors játékunkkal folyamatos nyomás alá helyeztük a vendégeket.
Kovács fejesgólja után Németh Donát duplázta meg előnyünket, így a 10.
percben már 2-0-ra vezettünk. Ezek után Németh lesgólja, kapufája és Keve
ziccere következett. Sajnos a 20. percben lezárultak rohamaink és a meccs
végéig mezőnyben teljesen kiegyenlítődött a találkozó. Szerencsére a vendégek
komoly lehetőségig nem jutottak a találkozó folyamán, de a második
játékrészben nekünk is csak Moldován révén volt komoly gólszerzési esélyünk.
II. Kerület UFC - Pénzügyőr SE 1-7 (0-3)
UFC: Akay (Polgár) - Koltai, Veégh, Kovács M., Bede-Fazekas - Sárosi
(Padányi), Zöld - Királyvölgyi (Tóth), Emődi, Moldován (Nagy) - Kosik (Baló)
Gólszerző: Moldován
A BLSZ I. második helyén álló Pénzügyőr érkezett második felkészülési
találkozónkon vendégségbe, mivel ilyen erős csapattal még nem mérkőztünk
soha, így fejben kellett főleg rákészülni a találkozóra. A meccs nagyon jól
kezdődött, ugyanis 25 percig fel tudtuk venni a PSE ritmusát és mezőnyben
tetszetősen fociztunk. Aztán egy átlövés gól után hátrányba kerültünk, ami
teljesen összezavarta a csapatot. Öt percig pályán sem voltunk, ezalatt két újabb
gólt kaptunk. A második játékrész elején Moldován Tibi talált be korábbi csapata
kapujába. Vendégeink a második félidőben kisebb iramot diktáltak, így kicsit fájó,
hogy még négy gólt szereztek főleg úgy, hogy ebből háromért nem nagyon kellett
megszenvedniük, mivel a mi bizonytalanságainkat használták ki.
II. Kerület UFC MTK Baráti Kör 3-0 (2-0)
I. félidő: Polgár - Koltai, Kovács M., Konecsni, Bede-Fazekas - Zöld, Sárosi Székely, Emődi, Moldován - Királyvölgyi
II. félidő: Akay - Vida, Kovács M., Veégh, Bede-Fazekas - Nagy, Sárosi Kosik, Ráskai-Kiss, Németh - Baló
Gólszerzők: Királyvölgyi, Bede-Fazekas, Kosik
A mérkőzésen magabiztos 3-0-s győzelmet arattunk, úgy, hogy ellenfelünknek
nem volt komoly ziccere. Sajnos játékban még messze vagyunk attól, ami
ideálisnak lenne nevezhető. Három hét van a bajnoki rajtig, mely időszak csak a
labdás feladatoké. Bízzunk benne, hogy a tervek szerint a bajnokság rajtjáig
elérjük a kellő sebességi szintet és labdabiztonságunk is visszatér!

