LELÁTÓ
Wwww.keruletufc.hu

A II. Kerület UFC információs magazinja

Felrúgjam megint?

2014.ojanuár

Tartalom
2014. Január

A szükség nagy úr
Ha kell, még Werner Balánál is gyorsabb

Egy hosszú nap jutalma
Mindkét korosztály veretlen maradt

A matematika nyelvén
Hat gól és hat gólpassz az aranyéremért

A varázslatos 85
Gyakorlat teszi a mestert

Újoncok
A gyerekek mellett Kristóf bácsi is újonc

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
Gödöllőn készült, a Football Factor és
Aquaworld Kupán.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Ifjúsági csapatunk kedden és csütörtökön az U17-es csapatunkkal, míg pénteken
a Felnőttekkel együtt tréningezik alacsony létszámunk miatt. Mindkét csapattal
nagyon hasznos a közös munka, már csak azért is, mert így a létszám húsz vagy
afölötti minden edzésünkön. Reményeink szerint két új játékossal fogunk bővülni
a tavaszi szezonra, Molnár Előd és Lőrinc Máté érkezhet csapatunkhoz. Így 18 fős
kerettel tudnánk nekivágni a nagyon kemény tavaszi szezonnak.
Csapatunk az első három hét rávezető edzései után 6 héten tartó kemény
felkészülést fog végigdolgozni. Az első felében a fizikális munkát helyezzük
előtérbe. Februárban edzőmérkőzésekkel próbáljuk csiszolni a már eddig
gyakorolt taktikai feladatainkat. Két felnőtt csapattal is megmérkőzünk: saját
felnőttcsapatunk mellett az MTK Baráti Körrel csapunk össze. Mindkét csapat a
harmadosztály élmezőnyében szerepel. Mellettük a BVSC U19 és az országos
bajnokságban edződő Airenergy U17-es csapata lesz az ellenfelünk. A kemény
felkészülés és a nehéznek ígérkező edzőpartnerek után március első hetében
kezdjük a bajnokságot egy elmaradt találkozóval.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Csapatunk meghatározó játékosával, csapatkapitányával, Kölcze Balázssal
készített interjút a Lelátó.
- Mióta focizol zöld-fehérben?
- Lassan 10 éve. Emlékszem, még Csaba bá tartott edzéseket a Budenz
suliban. Óvodás koromban kezdtem el odajárni és onnan kerültem át az UFC-be
Balázs bácsihoz.
- Mióta vagy csapatkapitány?
- Ha jól tudom ez a harmadik évem “csékáként”.
- Miért bíznak meg benned ennyire a többiek?
- Igazából nem tudom. Talán azért, mert én játszom a legrégebb óta a
csapatban, de erről őket kellene megkérdezni.
- Védőként kezdted, majd idővel előreléptél, előbb a középpályára, majd a
csatársorba. Mi a különbség a posztok között?
- Igazából középpályás csak edzőmeccseken voltam. Hét éven át játszottam
védőt, mivel édesapám is védő volt, ezért nekem is az volt az első gondolatom.
Csatár azóta vagyok, mióta a kapitányi szalagot is hordhatom. Teljesen
különböznek a posztok, a testalkatom miatt védőnek talán annyira nem vagyok
alkalmas. Elől jobban érzem magam most már.
- Tűztél ki magad elé célt, amikor elkezdtél focizni?
- Már nem is emlékszem, miért kezdtem el focizni. Talán mert édesapám is
focizott, ezért kötelességem éreztem, hogy én is focizzak. Ma meg már csak jól
akarom érezni magam egy jó hangulatú csapatban. Persze nyilván jó lenne
külföldön focizni és a csapattal sikereket elérni. A bajnokságban nagyon jó lenne
fellépni a dobogóra.
- Mit gondolsz, miért kezd felfelé ívelni a csapat a hosszú mélypont után?
- Ez jó kérdés. Lehet, hogy kezdünk összeszokni és egyre jobb az összhang a
csapatban.
- Idén többen érkeztek és többen távoztak. Milyennek értékeled a hangulatot a
csapaton belül?
- Nagyon jónak tartom. Minden meccsen úgy megyek az öltözőbe, hogy “végre
látom ezeket a bolondokat”. Azért vagyok itt, mert egyszerűen képtelen vagyok
itthagyni ezt a csapatot a jó hangulat miatt.
- Felemás őszön vagyunk túl. Hogyan értékeled a saját teljesítményed és a
csapat teljesítményét? A csapatból kit emelnél ki?
- Berci teljesítményét mindenképpen kiemelném. Elképesztő, milyen
megoldásai vannak. A csapat őszintén szólva teljesíthetne jobban is. Gyakran
kiborulok a meccsek alatt a rossz megoldások miatt, de remélem egyre
kevesebb ilyen lesz. A saját teljesítményen változó, van amikor jól megy, van
amikor rosszul. Most éppen fájnak a végtagjaim, de mindent meg fogok tenni,
hogy jobb helyen végezzünk.
- Ha már helyezés, abajnokság kezdete előtt az ötödik helyet tűzted ki célul a
csapat előtt, az őszi szezon után a nyolcadik helyen állunk. Az elmúlt félév
tükrében mik a célok?
- Mindenképpen több gólt akarok rúgni. Eléggé öncélúan hangzik, de én ilyen
vagyok. A csatárnak gólt kell rúgnia. A csapattal mindenképpen előrébb akarunk
végezni, erről nem igazán beszélünk, de mindenki ezt szeretné.
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1999/2000-ben születettek
A decemberi sikeres évzárót követően többi csapatunkhoz hasonlóan január
első “teljes” hetében edzésbe állt U15-ös csapatunk. Az első hét kiemelkedő
edzéslátogatottsága után az utóbbi hetekben rengeteg sérülés és betegség
okoz komoly hiányzást, viszont aki egészséges, kifejezetten jó edzésmunkát
végez. A hónap első felében a labda nélküli koordináció fejlesztése és a
droprúgások gyakorlása volt az edzések fő célja. A droprúgásokban látványos
javulást értünk el, a koordinációs képesség fejlődése kevésbé látványos, ám
annál hasznosabb. Január közepétől kezdve hosszú heteken át a
területvédekezés jelenti az edzések fő célját, de a koordináció fejlesztését
sem hanyagoljuk, illetve a hajlékonyság javításával is foglalkozunk az előttünk
álló hetekben.
A területvédekezés gyakorlását is szolgálja a rengeteg edzőmérkőzés, amit a
bajnokság tavaszi szezonjának kezdetéig vívunk meg. Januárban a Vasas
1999-es és 2000-es csapatával is megmérkőztünk. Ők hozzánk hasonlóan
együtt készülnek az edzéseken, de az edzőmérkőzéseket kettébontva
játszottuk le, kedden a 2000-esek, csütörtökön az 1999-esek játszottak. A
pasarétiekkel mindig jó iramú meccseket játszunk, legutóbb november végén
5-1-es vereséget szenvedtünk a Pasaréti úton. A 2000-esek az első félidőben
jól játszottak, bár a középpályán akadtak gondjaink a labdaszerzéssel. A
második félidőben játékunk visszaesett és ebben az időszakban fölénybe
került a piros-kék csapat. Az igazságos döntetlennel záruló összecsapáson
góljainkat Tarkövi Ádi és Fló szerezték. Két nappal később a nagyobbak
játszottak, rengeteg hiányzónk miatt két ‘98-as kölcsönjátékossal a
sorainkban. Az első 40 perc gólnélküli döntetlennel zárult, bár a
gólszerzéshez Jean Peti kapufájánál mi álltunk közelebb. A vendégek
elsősorban veszélyes beadásokkal jelentkeztek, míg a mieink sok átlövéssel
próbálkoztak. A második félidő első 20 percében nagyon beszorultunk, de
szerencsével egy ellentámadás után Peti megszerezte a vezetést, sőt további
ellentámadásokkal növelhettük volna előnyünket. A vendégek fölénye a
félidő feléig tartott, ekkor egy szabadrúgásból egyenlítettek. A hátralévő
időszakban mindkét csapat kialakított lehetőségeket, a győztes gólt a mieink
szerezték, Peti remek passzát a kölcsönjátékos Kölcze Balázs rúgta a hálóba.
A döntetlen igazságosabb lett volna, hiszen pasaréti riválisunk a második
félidő első felében fölénk kerekedett. Mindkét találkozón voltak nagyon
örömteli egyéni teljesítmények és csapatszinten jó periódusok is. A 2000eseknél Jancsi, Boti, Kori, Tarkesz, Bernát, Domi, Fló és Czipó Ádi emelkedett
ki, a ‘99-eseknél Gera, Fantom, Noel és Peti feltétlenül dicséretet érdemel.
Februárban ellenfeleink lesznek az alábbi csapatok: Goldball, Újpesti
Haladás, Vasas, Gloriett, RKSK, Kelen, Mészöly Focisuli.
Sajnos idén nem rendezik meg a színvonalas Kelen Kupát, így a ‘99-esek
bánatunkra nem tudnak teremtornán részt venni. A 2000-esek az izgalmasnak
ígérkező februári lévai teremtorna előtt Százhalombattán is részt vettek egy
teremtornán, ahova a sok hiányzó miatt csak két cserével utaztunk.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Két játékosunk is ezen a kupán mutatkozott be csapatunkban, az ősz
folyamán csapatunkhoz csatlakozó Steinbach Feró és Zoboki Ábel is átesett a
tűzkeresztségen, mindketten megmutatták a pályán, miért csatlakozhattak
csapatunkhoz. Az első mérkőzésen a Közterület csapatával játszottunk, a
korai kezdés ellenére néhány szép támadást vezettünk, de még barátkoznunk
kellett a számunkra szokatlan borítással. Góljainkat Zsombi, Bernát és Ádi
szerezték, így 3-1-re nyertünk. Másodjára a bajnokságból ismerős Budafok
gárdájával mérhettük össze erőnket. Alig kezdődött el a meccs, amikor a
piros-feketék vezetést szereztek, amit lelkes játékunkkal Bernát góljával
kiegyenlítettünk. Mivel mindkét csapat meg akarta nyerni a meccset, rengeteg
helyzet adódott a csapatok előtt, amiből Bernát egyet kihasznált, így 2-1-re
nyertünk. Harmadik meccsünkön remek játékkal 3-1-re megvertük a
székesfehérvári Dunafém-Maroshegy csapatát, góljainkat Bernát, Ádi és Ábel
szerezték. A remek játék folytatódott, újabb 3-1-es győzelmet arattunk ezúttal
a Mészöly Focisuli ellen, góljainkat ismét Bernát, Ádi és Ábi szerezték. Az
utolsó meccs előtt így eldőlt, hogy első helyen végzünk, amit csapatunk
rengeteg édesség elfogyasztásával ünnepelt meg. A záró mérkőzésen
rengeteg helyzetet kihagytunk a lelkesen játszó Ercsivel szemben, végül az
utolsó percben Bernát eldöntötte a meccset (1-0). Több jó egyéni
teljesítménynek örülhettünk, Gera védőként remekül lépett be a
támadásokba, Zsombi remek cseleket csinált, Bernát 6 góljával és 6
gólpasszával emelkedett ki a mezőnyből. Így nem meglepő, hogy a hónap
játékosa a kiemelkedő teljesítményt nyújtó Bacsek Bernát lett.

Győztes csapatunk a hazaúton
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2001/2002-ben születettek
A téli szünet végeztével némileg lassan indult be újra az élet a 2001-2002-es
csapat háza táján, bár az edzésre járás dicséretes. Január harmadik hetétől
azonban beindul a nagyüzem, edzőmeccsek és tornák követik egymást, kis
túlzással mindenkinek jut legalább heti egy megmérettetés. A 2002-es és a
2001-es korosztály is részt vesz egy-egy tornán, illetve találkozunk a Tabán, a
Grund és a Kelen csapatával is (utóbbiakkal kétszer-kétszer is játszunk),
illetve már magunk mögött tudhatunk egy Vasas elleni edzőmeccset is.
Reméljük, ezeken a gyerekek számot adnak arról, ami edzéseken már látszik,
hogy mennyit előreléptek most éppen kapuralövésben és fejelésekben.
Ennél a korosztálynál szokatlan jelenséggel kell megbirkózni ebben a
hónapban, ez pedig a tartós hiányzások egész sora. Fülöp Marci
remélhetőleg kigyógyult nehezen kimondható nevű betegségével, de Ruben
ismét érzi a lábát, Ninónak megint eltört a keze, Marcel asztmás, Kurdi Marci
felvételire készül. Reméljük, februártól tudnak csatlakozni!
Örömteli, hogy újabb próbajátékosok csatlakoztak/csatlakoznak a jövőben a
Kölyök csapatból, ahonnan már eddig is sokan verekedték fel magukat.
Reméljük, Lázár és Soma is sikerrel jár majd, és bebizonyítják, hogy megállják
a helyüket a korosztályos csapatban.
Immár az is tény, hogy júniusban mind a két korosztály részt vesz egy
nemzetközi tornán, az úti cél ezúttal a horvátországi Porec lesz, ahol a
gyerekek a várhatóan kemény ellenfelek mellett egy csodaszép várost is
megismerhetnek.

A KISE téli kupáján jártunk
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2003/2004-ben születettek
A Lelátó újságírója ezúttal Nagy Kolozsvári Dániellel, a 2003/2004-es csapat
játékosával beszélgetett.
- A beszélgetés okát az adja, hogy a csapatból te vagy az a játékos, aki a
legfiatalabb korában kezdett el focizni az egyesületünkben. Hány évesen és
hol kezdted focit?
- Négy évesen, a Budenzben lévő óvodás focin kezdtem.
- Igen, utána néztem. 2008 márciusában voltál az első edzésen, és 2004
áprilisában születtél. Tehát még nem voltál négy éves sem. Egyébként négy
éves kor alatt nem is szokott felvenni gyerekeket az egyesület, tehát téged
csak „korkedvezménnyel” vettek fel. Emlékszel valamire abból az időből?
- Igen, Csaba bácsi volt az első edzőm. Meg arra is emlékszem, hogy az
edzéseken nem számított, hogy melyik az ellenfél kapuja és melyik az enyém,
mindig abba a kapuba lőttem a gólt, amelyik közelebb volt hozzám.
- Ezért mindig te voltál a gólkirály…De később már állandóan megkérdezted a
meccs elején, hogy akkor most melyik kapuba lőjed a gólt, és olyankor már
nem volt probléma. Gyerekekre, gyakorlatokra emlékszel?
- Mike Feri is ott focizott akkor. Egy gyakorlatra emlékszem, kézből kellett
felrúgni magasra a labdát. Egyszer úgy felrúgtam a labdát, hogy majdnem
leszakadt egy lámpa….
- Már akkor is volt láberőd, az volt a te kedvenc gyakorlatod. Gyakran
bármilyen feladat volt, vagy akár mérkőzés, te odaszaladtál, felkaptad kézzel
a labdát, és egy óriásit belerúgtál…Szóval most leszel még csak 10 éves, de
már hat éve focizol az UFC-ben. Melyik volt a legemlékezetesebb
mérkőzésed?
- Amikor Debrecenben voltunk egy teremtornán, és büntetőkkel nyertünk,
Bendegúz védett. Meg Egerre is szívesen emlékszem, ott lőttem egy felső
sarkos gólt!
- Van kedvenc cseled, csapatod, játékosod?
- Igen! A bicikli cselt és a Zidane cselt szeretem a legjobban, és a Dortmund, a
Barcelona, a Real Madrid, a Mahacskala a kedvenc csapatom.
- És ki a legjobb barátod a csapatból?
- Ágó, Földi Domi, Tímár Bálint, kis Marci, sok van.
- Mit gondolsz, mik az erősségeid, miben vagy a legjobb?
- A góllövés, a cselezés, meg…
- …meg a gyorsaság, abban tartasz egy rekordot is, nem?
- Ja, igen, a balatoni tábor bátorság próbáján volt. Éjszaka mentünk a rumos
üvegekkel, hogy megkeressük Kampó Kéz Kapitányt. Megtaláltuk, ott ült a
sötétben egy asztalnál. Miki odavitte neki az üvegeket, és akkor egyszer csak
Kampó Kéz elkiáltotta magát, és a fák mögül előugrottak a szolgái és
elkezdtek üldözni minket. Na, akkor olyan gyorsan futottam, hogy még Werner
Balánál is gyorsabb voltam…
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2005/2006-ban születettek
Ennél jobban nem is indulhatna az újév, nyilatkozta lapunknak Szeltner
Norbert vezetőedző. Hogy mire is gondolt pontosan, azt az alábbiakban
olvashatják.
Sz.N.: “Mivel az UFC-ben mint vezető és mint edző is érintett vagyok, így
duplán öröm számomra, hogy a focisuli csoportjainkba járó legügyesebb
gyerekek részére kiosztott meghívó levelünkre már hét gyermek is
jelentkezett. Mindegyikük vagány, mozgékony srác, egyikük sem volt
megilletődve, hogy egy új közösségben kell helytállniuk. Ezzel a keretünk 30
fősre bővült, amit Ábel bácsival kétfelé osztottunk az edzések idejére. Az
egyetlen negatívum, hogy tőlem szokatlanul ne legyek pozitív: csak egyórás
edzéseket tudunk tartani a téli hónapokban. Január közepén edzői
pályafutásom talán leghosszabb napját éltem át Gödöllőn, ahol reggel 8 órától
a 2006-os korosztállyal kezdtük a tornát, majd délután a 2005-ösökkel
folytattuk, ami este fél tízig tartott. A kicsik között több olyan játékos is volt,
akiknek ez volt az első megmérettetése, mégis igazi csapatként
funkcionáltunk. Volt összjáték, remek cselek és gólok, de ami nagyon ritka:
oroszlánként küzdöttek a fiúk. Nagyrészt ennek is tudható be, hogy a lejátszott
nyolc meccsen veretlenek maradtunk, így a dobogó tetejére állhattunk.
Szerencsére a bátor és agresszív küzdőszellem megmaradt délutánra is, a
2005-ös banda is összeszorított foggal küzdött minden ellenfele ellen. Bár a
végső meccsekre a nagy fáradság és egy-két sérülés lelkileg is megviselték a
csapatot, a veretlenségünket nem adtuk fel. A sors fintora, hogy ez most nem
volt elég a végső győzelemhez, de az én szememben azon a szombaton
minden tanítványunk győztes lett. Csak így tovább!”
A hónap játékosa januárban Matyi Bence lett.

Reggeltől estig Gödöllőn
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2007/2008-ban születettek
A karácsonyi szünet után a legkisebbeknél is folytatódtak a fociedzések.
Örömre ad okot, hogy folyamatosan növekszik a létszám, így januártól
Krisztián bácsi mellett Kristóf bácsi is szerepet kapott az edzői stábban. A
foglalkozásokon mindenki nagy lelkesedéssel vesz részt, alig van hiányzás, ez
a folytonosság nagyban segíti a fiúk fejlődését. A játékok, játékos feladatok
izgalmában a gyerekek levetkőzik gátlásaikat, belemerülnek a játékba,
megmutatják igazi személyiségüket. Az ifjú focistapalánták remek közösséget
alkotnak, melyet a Lelátó fotósa is megörökített. Így tovább!

A gyerekek mellett a szülőknek is serénykedniük kell, hiszen a gyerekek
tornákon való részvételének elengedhetetlen feltétele az igazolás elkészítése.
Ehhez színes igazolványképre, különböző igazolványok fénymásolatára,
születési anyakönyvi kivonatra van szükség a magyar játékosok esetében,
külföldi állampolgárok esetén szinte minden létező okmány fénymásolatára
szükség van.
Január végén az első igazi ellenfél ellen való mérkőzésre is sor kerül, hiszen a
Kelen SC vendégei leszünk a hónap utolsó napján. Reméljük a srácok itt is
remekül érzik majd magukat, hiszen ez a legfontosabb!
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Junior csapat
A mögöttünk hagyott hónapban sajnos megfogyatkozott a létszámunk, aminek
több oka is van. Egyrészt a félév zárása miatt többet kellett tanulni, másrészt
többen elutaztak síelni is. Ennek ellenére továbbra is nagyon jó hangulatúak az
edzések. Hétfőnként Gergő bácsival a létszámfölényes, illetve a
létszámhátrányos labdatartásokat, támadásvezetésben főleg a 3-2 és a 3-1
elleni szituációk kerültek előtérbe. A szerdai edzésen Dani bácsi ügyelt arra,
hogy ne sokat álljanak kint a hidegben a Juniorok: rengeteg labdás ügyességi
feladat mellett a lapos lövéseket gyakorolták a srácok. A kinti edzések hátránya a
hideg, az előnye viszont, hogy nagyobb pályán lehet játszani. Ezt nagyon
szeretik a gyerekek, már a lesszabály alkalmazására is egyre jobban
odafigyelnek. A pénteki edzéseken a dekázások és a levételek gyakorlása után a
játéké a főszerep.
A hónap végén egy régen várt barátságos mérkőzésre került sor a Kölyök csapat
ellen. A mérkőzés nagyon jó hangulatban és nagyon nagy küzdelemben telt A
gyerekek nagyon ügyesek voltak és nagyon jól érezte magát, aki eljött. Dani
bácsi büszkén nézte, hogy van értelme a gyakorlásoknak, hiszen nagyon
szépen szövögették az akciókat a játékosok. A mérkőzés végén pacsi után a két
edző arra jutott, hogy a jövőben is rendeznek ilyen találkozókat.
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Kölyök csapat
A Kölyök csapat az ünnepek utáni pihenő után a sátorban folytatta edzéseit. Az
első felvezető, játékos edzés után nagyon sok passzgyakorlat és még több
cselezés, egyéni labdás ügyességet fejlesztő feladat várta őket edzéseken.
Január hónapban két külön említésre méltó dolog történt csapatunkban. Az
egyik, hogy Dénes Lázár megmutathatja magát az UFC kiemelt csapatában
Dusán bácsiéknál. Egy hetet már edzett ott, reméljük sikeres lesz számára a
próbajáték.
Másik esemény a 24-én lejátszott edzőmérkőzés az idősebb Junior csapat ellen.
A meccset ugyan 5-1-re elveszítettük, de szomorúságra senkinek nem lehet oka.
Csapatunk remekül játszott sok szép passzal, csellel és lövéssel. Gólunkat
Soma remek passzából Márkó szerezte, aki az egész mérkőzésen remekül
játszott, olykor a két fejjel magasabb játékosokat is könnyedén nyomta félre,
hogy labdához juthasson.
A barátságos mérkőzésről szóló képriportunk az előző oldalon látható.

Karácsonykor a honlapunkra kattintó alaposan meglepődhetett, hiszen a
szokott honlapunk helyett egy alapjaiban felforgatott, teljesen új portál fogadta.
Az egyesületen belül néhány hónapja téma volt honlapunk megújulása, mely
Szeltner Norbi bácsi érdeme. A korábbi tartalmak mellett jelentősen bővült a
képgaléria, érdemes végigböngészni a száz meg száz képet különböző belföldi
és külföldi kupákról, tornákról. Nyári táborainkkal, edzőtáborainkkal is itt lehet
megismerkedni, bár a szülőknek szóló tábori menüpont szövegesen is
tartalmazza az összes fontos információt napközis és balatoni táborainkról, az
ifjabb generáció számára minden bizonnyal többet nyújt a látvány, a rengeteg
kép.
A jövőben lényegesen több naprakész információval szolgál majd honlapunk
csapataink életét illetően, így a távolból is könnyen betekintést nyerhet
mindennapjainkba az érdeklődő. Túlzás nélkül állítható, hogy a budapesti
amatőr egyesületek közül az egyik legjobb honlappal rendelkezünk
áttekinthetőség, használhatóság és naprakészség szempontjából.
Érdemes rákattintani: keruletufc.hu
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Lurkó csapat
Nem hivatalos Guiness-rekordkísérletre került sor 2014 első havában a
Kolozsvári Tamás utcában. Norbi bácsi úgy döntött, hogy hosszas gyakorlás,
éveken át tartó felkészülés után belevág a lehetetennek hitt küldetésbe és
megszámolja, hány cipőfűzőt köt be egy átlagos héten. A hétfőtől péntekig tartó
etap végeredmény 85!
A hivatalos világrekordot egy arab fiatalember állította be 2009-ben. Khaled
Abdul Aziz Alhosari egy perc alatt 31 cipőfűzőt kötött be. Arról sajnos nem
találtunk információt, hogy az Egyesült Arab Emirátusokban élő fiatalember
hogyan gyakorolt, készült fel a megmérettetésre. Lehetséges, hogy ő is
fociedző...
Januári számunkban egy képriportot tárunk olvasóink elé, Norbi bácsi rengeteg
cipőkötési technikáját szemléltetve.

CSAPATAINK

Teremtornán jártunk - 2002
A Lelátó januárban a 2002-es csapat nyomába szegődött. Dusán bácsiékkal a
Ferencvárosba utaztunk, ahol a helyi középiskola tornacsarnokában a KISE
hagyományos téli kupáján vett részt a brigád.

Az ötcsapatos tornán a rendező KISE csapatán kívül a Szent Pál Akadémia, a
Lőrinc United és az ASI Dinamo Star csapataival mérkőztünk meg. A hangulatos
tornán a csapatok 4+1-ben játszottak és a mieink nagy ellenfelének a
számunkra szokatlan borítás bizonyult, a csúszós parketta teljesen szokatlan
volt számunkra, hiszen az UFC minden edzése műfüves pályán van. A félnapos
rendezvényen rengeteg zöld-fehér gólnak örülhettünk, Váradi Máté a
félpályáról lőtt “Lékai Mátés” gólt, de Ákos és Simi is rengeteg gólt szerzett, hátul
pedig Ábra védett remekül. Gratulálunk a srácoknak!
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Teremtornán jártunk - 2003
2003-as korosztályunkkal Dél-Budára utaztunk, a Kánai úton a város egyik
legjobb sportcsarnokában rendezte meg az Újbuda TC hagyományos téli
teremtornáját. A fárasztó, egésznapos rendezvényen izgalmas meccseket
játszottak a srácok.

Ezen a tornán 4+1-es rendszerben játszottak a csapatok 5*2-es kapura, talán ennek is
köszönhetően gólzáporos mérkőzéseket láthattak a szülők és érdeklődők. A tornán
játszottunk az Ikarus, a Goldball, a Mészöly Focisuli és a Budafok csapataival is. A
mieink két büntetőpárbajt is vívtak az egyenes kieséses szakaszban, a gyerekek a
győzelmet és a vereséget is jól viselték.Remek torna volt, képeink a mérkőzések közti
szünetben, illetve az eredményhirdetésen készültek.
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BLSZ III.
Felnőtt csapatunk január 6-án elkezdte a edzéseket. Az első három hét a
ráhangolódásé volt, felkészülés a felkészülésre. Szerencsére jó létszámmal
zajlottak ezek az edzések, minimum 15-en voltunk minden edzésen, ami a
vizsgaidőszakban igen jó. Minden játékosunk megjelent már a 2014 es évben,
így távozók valószínűleg nem lesznek. Viszont immáron végre két kapussal
tudunk gyakorolni az edzéseken. Ha minden a tervek szerint megy, akkor a
Ferencvárosi FC (BLSZ I) csapatából csatlakozik a régi játszótársakhoz Akay
Bence. Rajta kívül még Szabó Dávid érkezhet a csapathoz. Az ő próbaideje
még folyamatban van, de jó úton halad afelé, hogy ő is régi csapattársai között
folytassa a focit. Dávid védőként és középpályásként is használható. Ebből
látszik, hogy keretünkben nagy változás nem várható, de ez nem is szerepelt a
tervekben. A két előbb említett srác is rendelkezik már UFC-s múlttal, így ők már
ismerősként térnek vissza a Kolozsvári Tamás utcába. Így folytatódott
csapatunk azon törekvése, hogy saját utánpótlásból építkezzünk, vagy olyan
srácokkal erősítünk, akik már játszottak itt és sok szállal kötődnek a klubhoz.
Január második felében a csapat az év egyik legnehezebb szakaszához
érkezett el. A héthetes felkészülésünk első négy hete a fizikális terhelés
jegyében fog zajlani, amely a várhatóan érkező hideg idővel egyetemben
nagyon meg fogja terhelni csapatunk játékosait. Kívánunk nekik
sérülésmentes, sikeres felkészülést!
Edzőmeccset nem játszott csapatunk január folyamán, de februárban minden
hétvégén várható ilyen megmérettetés. U 19-es csapatunk mellett az MTK
Baráti Kör, a Hegyvidék SE II. csapata, és a BLSZ I egyik élcsapata a
Pénzügyőr SE lesznek ellenfeleink. Március elején pedig a BLSZ III./3. csoport
listavezetője, az Újpesti Haladás csapata érkezik a Kolozsvári Tamás utcába.
Reméljük az erős ellenfelek felkészítik csapatunkat a rájuk váró nehéz tavaszi
szezonra!

A budapesti labdarúgással foglalkozó hírportál, a budapestifoci.hu versenyt
hirdetett a különböző budapesti bajnokságok számára, ennek keretében az
olvasók megválaszthatják minden bajnokság legjobb játékosait. Kapusunk,
Polgár Gáspár továbbjutott az első körben, már a döntő szavazás zajlik a
budapesti harmadosztály legjobb kapusai között. “Gáz” jelenleg a második
helyen áll a szavazáson.
A hálóőrök után a gólvágók következnek, ahol a 9 gólos védőnk, Veégh Szabi
vezet a harmadosztály második csoportjában, így valószínűleg ő is továbbjut
majd a döntő szavazásra.
A budapestifoci.hu honlapon a fővárosi amatőr, félprofi és profi felnőtt fociról
rengeteg hírt, érdekességet lehet olvasni, mi csa egyetlen dolgot
hiányolhatunk, az utánpótlást.

