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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 a Fáy
utcában készült a REAC és a házigazda
Vasas Akadémia csapataival együtt.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
II. Kerület UFC - Vecsés 3-0
Az első tavaszi bajnoki találkozónk elmaradt, mert a Vecsés csapata nem jelent
meg a Kolozsvári Tamás utcában. Remek időjárás fogadta volna a két csapatot,
de sajnos a tétmeccsre még egy hetet kellett várni a csapatnak.
Ferencvárosi FC - II. Kerület UFC 0-5 (0-3)
UFC: Kovács M. 6 - Jobbágy 6, Magyari 5, Kalós 6, Jámbor 6 - Padányi 6 - Bálint 7,
Kovács G. 5 (Kosztya 5) - Büki 5 (Molnár 5), Kárpáti 8, Petrányi 5
Gólszerzők: Kárpáti 3, Kovács G., Bálint
Ellentétben a múlt heti remek időjárással, igen cudar idő volt ezen a hétvégén.
Eső és orkán erejű szél nehezítette a mérkőző csapatok dolgát, viszont legalább
ellenfelünk is volt. A népligeti műfüves pályán fogadott minket az FFC csapata. A
meccs remekül kezdődött, miután egy szépen végigjátszott támadás végén
Kovács Geri vezetéshez juttatta csapatunkat (0-1). Ezek után végig magabiztos
labdabirtoklási fölényben voltunk. U17-es csapatunk „kölcsönjátékosa” Bálint
Berci és Kárpáti Peti mesterhármasa után fölényes ötgólos sikernek örülhettünk.
Kezdésnek nagyon bíztató volt ez a találkozó!
Pestszentimre SK - II. Kerület UFC 1-6 (0-5)
UFC: Kovács M. 5 - Jobbágy 6, Magyari 7, Kalós 6, Csikesz 6 - Padányi 6 - Büki 5,
Máriás 5 (Kocsis 5), Kovács G. 5, Petrányi 5 - Kárpáti 7
Gólszerzők: Kárpáti 3, Magyari, Petrányi
Noha a tél folyamán vagy ötször egyeztettünk az ellenféllel, hogy ezt a november
végéről elmaradt találkozót mikor pótoljuk be, nem sikerült megtalálnunk az
időpontot. Aztán váratlanul minden értesítés nélkül, a BLSZ honlapjáról
értesültünk arról, hogy lesz meccs. Szerdán 15 órakor Pestszentimrére
összeszedni a csapatot nem volt kis teljesítmény, de végül sikerült. Kárpáti három,
Magyari kettő, Petrányi egy (bomba) gólt szerzett a találkozón. Egy félidő jó
játékot követően, takarék üzemmódban hoztuk a kötelező győzelmet. A kitűzött
feladatunkat - 3 pont megszerzése - ezáltal teljesítettük. Fontos még
megjegyezni, hogy csapatunkban debütált Kocsis Attila, az U17-es csapatunk
egyik húzó embere.
II. Kerület UFC - BKV Előre 2-2 (1-0)
UFC: Kovács M. 5 - Jobbágy 6, Magyari 6, Kalós 7, Csikesz 6 - Padányi 6, Erdélyi
5 (Máriás 5) - Büki 6 ( Molnár 0), Kovács G. 6, Bálint 7 (Kocsis 6) - Petrányi 5
(Kosztya 0)
Gólszerzők: Bálint, Kocsis
Hétközi győzelmünkkel a tabella harmadik helyére léptünk előre. Soros
ellenfelünk, a BKV csapata pedig a második pozíciót foglalta el. A meccs rossz
előjelekkel kezdődött, mivel sem Jámbor Ákosra, sem Kárpáti Petire nem
számíthattunk. Védelmünk és csatársorunk két meghatározó embere nélkül nagy
falatnak tűnt a BKV legyőzése. U17-es csapatunktól ismét kaptunk segítséget,
Bálit Berci és Kocsis Attila is rendelkezésére állt Egyházi Gergely vezetőedzőnek.
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1995/1996-ban születettek
A meccs első félidejében szervezetten visszaállva nem adtunk teret
ellenfelünknek, megfosztva őket a helyzetkialakítás lehetőségétől. Kontráink
veszélyesek voltak, egy ilyen végén Bálint Berci közelről megszerezte a vezetést
is (1-0). A második játékrész sajnos rosszul kezdődött, mivel a 48. percben egy
szöglet után a vendégek egalizáltak (1-1). A gyors gól nem zavarta össze a
csapatot és az 52. percben egy lepattanó szabadrúgás utáni szituációban Kocsis
Attila a felső léc alá bombázott (2-1). Hatalmas gratuláció jár két U17-es
játékosunknak, akik nem csak jól játszottak, de két fontos gólt is szereztek a mai
napon. A srácok továbbra is nagyon fegyelmezetten védekeztek, így őrizték
vezetésüket. Sajnos 15 perccel a vége előtt a - meccset amúgy jól vezető játékvezető tévesen lesen állította meg a kilépő Máriás Bercit, aki egyedül
vezethette volna a kapusra a labdát. Kár érte! Nem véletlen, hogy a legtöbb edző
véleménye szerint U17 fölött feltétlenül szükséges lenne partjelző is! A 86.
percben ellenfelünk egalizált egy bedobás után a hosszúra csúsztatott labdára a
vendég csatár ért oda előbb (2-2). A meccs így döntetlennel ért véget. Ilyenkor
mindig kicsit keserű annak a csapatnak a szájíze, aki ellen a hajrában egyenlít az
ellenfél, de most csapatunknak nem szabad csalódottnak lennie. Végig parádés
fegyelemmel és koncentrációval játszottuk le ezt a meccset. Jár a gratuláció
mindenkinek, aki pályára lépett. Kevésen múlott a győzelem, de ez így is
hatalmas bravúr volt csapatunktól!
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1997/1998-ban születettek
Nagy pofon, talán a legrosszabbkor. Ezzel a mondattal lehet jellemezni az U17es csapat márciusi teljesítményét, ami a bajnokságot illeti. Az előző számban
azzal fejeztük be, hogy ha megnyerjük a hátralévő 3 mérkőzésünket az
alapszakaszban, akkor biztosan a felsőházba kerülünk. Az első mérkőzés előtt
már biztos volt, hogy a keret nagyon szűkös lesz a rengeteg sérülés miatt, így 13
hadrafogható játékossal mentünk a Vízművek pályára. Kicsit bevitt minket az
ellenfél a málnásba, vagyis az edzőpályájukra, ami talán nem volt megfelelő
minőségű egy mérkőzés lebonyolításához. A srácoknak nagyon idegen volt a
sáros, mocsaras, stoplisban is nagyon csúszós talaj. Ebből kifolyólag
törvényszerű volt a csúszkálás, ami főleg a védekezésben okozott nehézséget.
Az első félórában 5 gólt kaptunk, a körülményekre is fogható egyéni hibáink
miatt. A 32. percig kellett várni az első komolyabb UFC helyzetre, addig elvétve
voltak lövéseink. Ekkor egy formás támadás végén Kölcze Balu lépett ki az
indítással, a 16-os előtt a védő “elkaszálta”, amit a játékvezető csak sárga lappal
díjazott. A szabadrúgáshoz a sértett állt oda és a bal sarokba helyezett (5-1).
Sajnos ez nem adott új lendületet, alig két perccel később egy szöglet után az
ellenfél valósággal letarolta Farkasch Jancsit, a bíró sípja néma maradt, így a
Vízművek játékosának nem volt nehéz dolga a kapuba találni (6-1). Kapusunkat
le is kellett cserélni, a szünetig még egy gólt kaptunk (7-1). A szünetben Dani
bácsi megpróbálta felrázni a srácokat, ami bizonyos mértékig sikerült is,
lendületünk 20 percig tartott, amíg az ellenfél újra be nem talált. Sajnos a vége
nagyon csúnya 13-1-es vereség lett. Dani bácsi így értékelte a meccset: “Egy
biztos: ezen a napon sokkal többet tett a ellenfelünk a győzelemért. Ami fájó
pont, hogy a srácok egy-egy hiba után a hitüket is elvesztették. Év végéig azon
kell dolgozni, hogy ezt a vereséget elfelejtsük és az itt elkövetett hibák ne
forduljanak elő többet.”
Talán jól is jött a pihenő hétvége a csapatnak, két hét edzés után megpróbáltunk
visszatérni az ősszel megkezdett útra a Gloriett elleni idegenbeli találkozón. A
mérkőzés jó iramban indult, de az első 10 percben nem alakult ki komolyabb
helyzet. A 12. percben volt az első komolyabb lövésünk Kölcze Balázs révén.
Egy percre rá megint a csapatkapitány került helyzetbe Bálint Berci passzából
és ekkor már nem hibázott (0-1). A vezető gól megszerzése után tovább
növelhettük volna előnyünket (Bálint, Kocsis és Hercik előtt is adódott
lehetőség), de az égiek rendre a hazai csapattal voltak. Ellenfelünknek két
veszélyes próbálkozása volt, de Fakasch kapus a helyén volt. A félidő utolsó
percében egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Bálint Berci megduplázta
előnyünket (0-2). A második félidő első 15 percben eldönthettük volna a
mérkőzést, de lehetőségeinkkel nem sikerült élni, ami megbosszulta magát. A
64. és a 67. percben két ugyanolyan kontrából kaptunk két gólt, amivel a Gloriett
visszajött a meccsbe. Ezután adódtak még lehetőségek a győzelem
megszerzésére: Kocsis Attila kapufával és Kölcze Balázs egy kipattanó utáni
ziccerrel járt legközelebb a gólszerzéshez, de ez a meccs rossz
helyzetkihasználásunkról szólt. A pontosztozkodás mellett kedden még
szomorúbb hírt kaptunk: a Budakeszi csapata visszalépett, így tavasszal már
biztosan az alsóházban szerepelünk majd.
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1999/2000-ben születettek
Március első két hétvégéjén egy-egy edzőmeccs várt a srácokra, az első tavaszi
hétvégén a Vasas pasaréti otthonába látogattunk, ahol a ‘99-esek és a 2000-esek
külön játszottak a Vasassal. Bár egyik csapatunk sem játszott rosszul, rengeteg
egyéni hibánk miatt ezúttal mindkét csapatunk vereséget szenvedett, összesen
9-0 arányban. Az egyéni hibák mellett nagyon hiányzott a csapatból a beszéd,
egymás verbális segítése az erős ellenfél ellen. Egy héttel később 2000-eseink
fogadták a KISE 2000-2001-es csapatát, a bajnoki mérkőzések előtt nagyon
hasznos volt ismét 3/4 pályán játszani. Sikerült nagy mezőnyfölényt
kialakítanunk, végül 6-2-es győzelmet arattunk a sárga-feketék ellen. Góljainkat
Bernát, Fló, Domi, Zsombi és Tarkesz szerezték, illetve egy öngólt is vétett a
vendégcsapat. Az U14-es bajnokságban rengeteg ilyen mérkőzésre
számíthatunk, ahol sikerül az ellenfelet fizikai fölényünk miatt a saját térfelére
szorítani, ezért gyors, kevés érintéses támadásokra van szükség a rendelkezésre
álló kis területen.
Rögtön az első bajnokink ilyen volt, az ünnepi hétvégén előrehozott mérkőzést
játszottunk a Hegyvidék UFC csapatával. A lelkesen futballozó, egy évvel
fiatalabb ellenfelet sikerült a saját térfelére szorítani, sok-sok beadásunk és
átlövési kísérletünket nagy örömmel láttuk. Ezzel együtt sajnos sok indokolatlan
technikai hibát is vétettünk. Mind a négy gólunkat Bernát szerezte, akit különösen
a második félidőben nem tudott tartani az ellenfél, végül 4-1-es győzelmet
arattunk.
Egy héttel később vette kezdetét az U15-ös bajnokság, miközben az egy évvel
fiatalabbak nem léptek pályára, hiszen a 2000-es bajnokság hivatalosan csak
március utolsó hétvégéjén kezdődik. A nagypályás bajnokságban a BVSC
otthonába látogattunk. A rossz talaj ellenére sikerült megvalósítani, amit
terveztünk, gyorsan, kevés érintéssel játszottunk a betömörülő ellenfél ellen. Az
első félidőben 8 gólt szereztünk, helyzeteink a második félidőben is megvoltak, de
már csak háromszor találtunk be, így a végeredmény 11-0 a javunkra. A nagy
különbség ellenére így hasznos volt számunkra a találkozó, hiszen nem
lassultunk le, gyorsan próbáltunk játszani akkor is, amikor már eldőlt a meccs.
Gólszerzőink: Jampi 3, Tomi 2, Bernát 2, Spungli, Traubi, Tarkesz és ezen a
találkozó is született egy öngól.
Áprilisban szokatlan ellenfél érkezik vendégségbe hozzánk, hiszen a finn
Kouvolan Jalkopallo csapatával mérkőzünk meg április 15-én mindkét
korosztályban. A skandináv futballkultúrával ritkán nyílik lehetőségünk találkozni,
ezért mindenképpen értékes tapasztalatokkal gazdagodhatunk. Jónevű
ellenfelünk a finn első osztályú MyPa utánpótlás csapata.
Márciusban nagyot nőtt az edzéslátogatottság, alig vannak hiányzóink, sajnos a
tartós sérüléssel bajlódó Plútón kívül persze. Ennek is köszönhetően márciusban
kifejezetten magas színvonalú edzések jellemezték a csapatot, sikerült előrelépni
a területvédekezés elsajátításában és a labdabirtoklásunk is szépen javul tovább.
Ezekben a hetekben erőnléti feladatok mellett a lövő- és testcseleket is minden
edzésen gyakoroljuk, hogy a kapu előtt még veszélyesebbek lehessünk. A hónap
játékosa az idei évben mutatott edzéslátogatottságáért csapatkapitányhelyettesünk, Nagy Dávid lett!

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A márciussal végre a megfelelő edzéslátogatottság is megérkezett. Rendre 30
körüli létszámmal dolgozott az edzőpáros, ráadásul nagy öröm, hogy az edzések
minőségére sem lehet panasz, általában a gyerekek megfelelő
koncentráltsággal dolgoznak. A gyerekek nagyon várták a horvátországi
kereteket, amik hosszas tárgyalások után meg is születtek.
Kezdetét vette a tavaszi Bozsik-torna sorozat is, mind a két korosztály túl van az
első meccseken, még öt vár a gyerekekre a félév során. Sokat léptek előre a
gyerekek labdabirtoklásban, sokszor nagyon szépen és tudatosan épültek a
támadások és szerencsére a kreatív megoldások sem szorultak háttérbe.
Örömteli, hogy Földes Marci is megméretteti magát próbajáték formájában a
Vasas csapatánál, ugyanúgy, mint Sándorfi Dani, meg korábban Görgényi
Zsombi, kettőt nálunk, kettőt náluk edz. Szintén jó hír, hogy bíztató
próbajátékosok szerepelnek a csapat edzésein.
Szomorú hír, hogy Márk bácsi újabb műtét előtt áll, így két hétig nélküle zajlanak
az edzések, a gyerekek nagyon várják vissza. Remélhetőleg áprilistól Ruben is
újra csatlakozik a csapathoz!
Népszerű balatoni tábor időpontja idén június 15-22. lesz, az előzetes jelzések
alapján ismét sokan leszünk, így garantált a megszokott jó hangulat.

Az elsői idei Bozsik-tornán
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2003/2004-ben születettek
Ebben a hónapban a csapatból Kirády Marci nyilatkozott a Lelátónak.
- Marci, sajnos most elég sokáig sérült voltál, és nagyon örülünk, hogy múlt
héten végre újra el tudtál kezdeni edzeni. Biztosan érdekli az olvasókat, hogy mi
történt pontosan?
- Ábel meg az unokatestvérem, Ádám üldözött a lakásban, én meg rohantam a
kezemben egy nagy szürke fitnesz labdával, amivel anyukám szokott edzeni.
Ahogy szaladtam a nappaliból a szobánkba belerúgtam az apukám
üvegszekrényébe a folyosón.
- Mi lett az üvegszekrénnyel?
- Az nem törött el, de a lábujjam igen. Négy vagy öt hetet kellett kihagynom.
- A focin kívül mit csinálsz még, milyen különórákra jársz?
- Floorballozom az iskolában, és még tanulok gitározni is.
- Na, az szerintem nagyon jó, hogy ha valaki tanul valamilyen hangszeren.
Miket szoktál játszani?
- Egy csomó mindent. ”Elvesztettem páromat”, Bigától egy számot, meg
másokat.
- Iskolában a tanulás hogy megy?
- Magyar ötös, matek ötös, ének, rajz ötös, minden ötös csak a magatartás meg
az angol négyes.
- Mi a baj a magatartásoddal?
- Néha rossz vagyok a szünetben, bohóckodom a többiekkel.
- A szünetben miért ne lehetne bohóckodni? Mondjál konkrét dolgokat, amiért
rád szóltak.
- Ma például azért szóltak rám, mert énekeltünk az iskola rádióban az
osztályoknak, és amikor vége volt az éneklésnek, azt mondtam a mikrofonba,
hogy „HÚ!”. Ezért leszidtak.
- Tényleg azt mondtad, hogy „hú”?
- Igen, meg olyan is volt, hogy belenyúltam a kukába, meg télen cipő nélkül
fociztam az udvaron, meg akkor is leszidtak, amikor egyszer fejjel belerohantam
a falba….
- A téli, cipő nélküli fociról én is hallottam, és nem is értem. Hóban cipő nélkül?
- Nem volt hó, az udvari műfű le volt takarítva. Foci közben mindig lecsúszott a
csizmám, emiatt levettem, és úgy fociztam, ezért megfáztam. De ilyen csak
egyszer volt.
- Inkább ne is legyen többször. Tudom, hogy az osztályoddal színdarabokat is
szoktatok előadni. Hol léptek föl, milyen szerepeid voltak eddig?
- Az iskolai tornateremben vannak az előadások. Voltam már könyvelő, Mujkó
az udvari bolond, Burkus király…
- Burkus, igen, innen van a beceneved. Mi volt a történet, mi volt a szereped?
Mesélj róla!
- Mátyás királynak volt két társa, és elmentek a miniszter úrhoz meg a
feleségéhez. A társai kint nézték a vendégséget. A miniszter meg akarta ölni
Mátyás királyt ezért mérges teát adott neki.
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2003/2004-ben születettek
Mátyás ezt tudta mert a két társával korábban már kémkedtek a miniszter
udvarában - ezért mondta a miniszternek, hogy igya meg ő a teát. A miniszter
megitta és meghalt. A felesége nagyon siratta…
- Buta miniszter, minek itta meg a teát, ha tudta, hogy mérgezett… de mi volt a te
szereped?
- Burkus király voltam, és a darab végén vendégségbe jöttem a feleségemmel
Mátyás királyhoz és akkor mondtam valamit.
- Mit mondtál?
- Arra már nem emlékszem. De nagyképű voltam és gúnyosan dicsértem
Mátyást.
- És ő mit szólt ehhez?
- Mivel jóban voltunk, ő is jókedvvel szólt hozzám. Ez volt a vége. Meghajoltunk, a
közönség tapsolt. Tavaly év végén adtuk elő.
- Térjünk vissza a focihoz. Mióta focizol? Hol kezdtél focizni?
- Az UFC előtt a Vasasba jártam három évig, de már a Virányos oviban is
fociztam.
- Hogy érzed, mik az erősségeid a
fociban, amiben jó vagy, és mik a
gyengéid, amiben sokat kell,
fejlődjél?
- Az iskolában jól védek, de csak
az iskolában. Jól tudok passzolni,
fejelni és a cselezés is jól megy. A
dekázás és a rúgás az, ami nem
megy még jól.
- Kik a kedvenceid a fociban?
- Bayern München, Robben,
német, portugál, spanyol, brazil
válogatott.
- Melyik volt a legemlékezetesebb
mérkőzésed az UFC-ben, amire
szívesen emlékszel?
- A pasaréti Vasas ellen
játszottunk és két gólt fejeltem a
korábbi csapatomnak és a
mostani osztálytársamnak,
Szaknyéri Dávidnak.
Pontosabban Szaknyéri Dávid
Csaba a teljes neve.

A legjobb páros
Burkus
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2005/2006-ban születettek
Egy újabb mozgalmas hónapot hagyott maga mögött az U9-es korosztály,
márciusban is sok tapasztalattal és még több élménnyel gazdagodtak a
gyerekek!
Március 9-én, vasárnap a 2005-ös korosztálynak szerveztek tornát, sátorral
fedett műfüves pályán, a Fáy utcában. Csapatunk a Vasas által szervezett
szindikátusi tornán a három csoportmérkőzésen nyújtott teljesítményével
kiérdemelte a felsőházi rájátszásban való részvételt, ahol már nem sikerült
kimagasló játékot nyújtani. Elsősorban az akarat és a küzdőszellem hiányzott a
gyerekekből az utolsó két mérkőzésen.
Nagy örömünkre március 17-től mindhárom edzésnapon egy óra helyett másfél
órás edzéseket tudunk tartani, hiszen lebontották a sátrat a kispályákról. Egy fél
óra edzésidő is sokat számít a gyerekek fejlődése szempontjából.
További fejlemény, hogy keretünk folyamatosan bővül, hiszen újabb játékosok
érkeztek a csapathoz, mindannyian jókedvű gyerekek, akik imádnak focizni.
Az utóbb időben több gyerek játékában is jelentős fejlődés mutatkozott, de
mindannyiuk közül hárman kiemelkednek, akikkel villáminterjút készítettünk,
ezzel is elismerve fejlődésüket.
A három játékos név szerint Zelenyánszki Dávid, aki nem ismer elveszett labdát,
elképesztően tud küzdeni és harcolni. Fazakas Csongor, aki nagyszerűen cselez
és verhetetlen a labdavezetésben a társai között, valamint Illanitz Samu, aki
annak ellenére, hogy nemrég csatlakozott hozzánk, gyorsan átvette az
egyesületnél elvárt szellemiséget, ráadásul nagyon érzi a kaput, ha helyzetbe
kerül.
- Miért a focit választottátok?
- Dávid: Az edzők nagyon kedvesek.
- Csongor: A szüleim azt mondták, ha a bátyám is focizik, akkor én is próbáljam ki.
Nagyon megtetszett.
- Samu: Ezt kezdtem el, ebben akarok a legjobb lenni.
- Miért szerettek az UFC-ben játszani?
- Dávid: Nagyon szeretnék focista lenni és imádom a játékokat, főleg az új
feladatokat, azok nagyon jók.
- Csongor: Sokat gyakorlunk és élvezetes a játék. A foci egy jó és népszerű sport.
- Samu: Azért szeretek, mert itt megtanulhatok jól focizni. Jobb szeretnék lenni és,
ha itt vagyok akkor jobb leszek. Itt sokat tanulok az edzéseken.
- Szoktatok focizni edzéseken kívül is?
- Dávid: Az iskolában Gergő bácsi tart edzéseket.
- Csongor: Néha otthon.
- Samu: Apukámmal hétvégeken, a testvéremmel mindig.
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2005/2006-ban születettek
- Szerintetek mi szükséges, hogy egyre jobbak legyetek? Mitől fejlődtök?
- Dávid: Ha küzdök és sokat futok, akkor egyre jobb leszek.
- Csongor: Figyelemmel és sok gyakorlással fejlődhetek.
- Samu: Nagyon fontos a figyelem.
- Mi okoz nektek boldogságot vagy szomorúságot a focival kapcsolatban?
- Dávid: Boldog vagyok, ha megdicsérnek, és nagyon szeretem a fogójátékokat.
Szomorúságot érzek, ha elgáncsolnak és ha hibázok, akkor tudom, hogy sokat
kell gyakoroljak.
- Csongor: Imádom a mérkőzésjátékokat, rossz érzés és nagyon fájdalmas, ha
lerúgnak.
- Samu: Örülök, ha az edző bácsi azt mondja, hogy ügyes vagyok,ha megszid,
akkor tudom, hogy jobban kell figyeljek. Akkor vagyok szomorú, ha meghúzom a
lábam, mert az nagyon fáj.
- Mit gyakoroltok a legszívesebben az edzéseken?
- Dávid: Dekázást.
- Csongor: Labdavezetést, főleg amikor kapura kell törni.
- Samu: Kapura lövést.
- Szerinted mitől tudnál még jobban fejlődni?
- Dávid: Helyezem a labdát.
- Csongor: Gyakorlatoktól.
- Samu: Odafigyelek.
A hónap játékosa márciusban Zelenyánszki Dávid lett.

Sátorbontás után
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2007/2008-ban születettek
Március második felétől már friss levegőn, a fenti rekortán pályán folytatódtak a
2007-2008-as születésű gyerekek edzései. Az edzéseken résztvevő gyerekek
létszáma a 20 főt súrolja, a hónap során öt fiú és szüleik is úgy döntöttek, hogy
az UFC-t választják. Az edzések során az egyéni labdabirtoklást fejlesztő
gyakorlatok mellett fokozatosan terítékre kerülnek az átadások és átvételek,
mint a futball egyik alap technikai elemei.
Március elsején első tornáján vett részt a csapat, amely a BME Farsangi
Sportfesztivál keretében került megrendezésre, ez úton is gratulálunk az U7eseknek! A históriás könyvek kedvéért megemlítjük a 2007-2008-as korosztály
első tornáján résztvevő fiúk névsorát, akik az UFC-t képviselték: Brommer
Leopold, Horváth Zoltán, Kádár Miklós, Lepp Olivér, Oláh Barnabás, Szőllőssy
Bálint. A farsangi fesztivál során megmérkőztünk többek között a Bőrlabda, a
BVSC, a Kelen SC, és a Vasas Akadémia csapaival is. Egy Kelen SC elleni
mérkőzés kivételével csapatunk felvette a ritmust az ellenfelekkel;
megilletődöttség nélkül, bátran, egymást kisegítve, nagy lelkesedéssel
játszottak a fiúk. A torna remek erőfelmérőnek bizonyult, amely során kiderült,
hogy a többi csapathoz képest miben kell fejlődnünk és hogy az ellenfelek a
képzés során milyen elemekre helyezik a hangsúlyt.
A korosztály versenyeztetése áprilistól a Bozsik-tornák keretében folytatódik,
melyek során a legkisebbek a Tabáni Spartacus pályáján mutathatják meg,
hogy hol tartanak a fejlődésben.

Első tornájához érkezett a társaság
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Junior csapat
Megjött a tavasz, megjött vele együtt a jó idő és a napsütés. Ezt már nagyon
várták a lelkes junirok! A hónap közepétől már a sátrat is lebontották, így
élvezhették a napsütést a srácok. Ez azt is jelentette, hogy a szerdai edzések
mostantól ismét 15:30-17:00 között vannak. Ebben a hónapban is voltak, akik
csatlakoztak a lelkes csapatunkhoz: Varga Dominik még most ismerkedik meg
jobban a sportág csínjával, mert ő eddig komolyabb szinten vízilabdázott egy
nagy egyesületben. Dominak sikerült beilleszkednie a csapatba és nagyon jól
érzi magátt az edzéseken. Másik új emberünk a csapatban Bodrogközi Balázs,
akit barátja, a szintén juniorcsapatba járó Drajko Benji hozott magával. Balázs
meg is kérdezte a Lelátó: „Benji nagyon jó barátom, sokat szoktunk együtt lógni.
Ő mesélte, hogy hova jár focizni és milyen jók itt az edzések. Gondoltam
megnézem és nagyon tetszik.”
Ebben a hónapban főként a passzolások és az átvételek szerepeltek az
edzéseken. Mind a földön - helyben és mozgásban -, mind a levegőből érkező és
továbbítandó labda megjátszásában látszik az előrelépés minden játékosnál.
Emellett előtérbe kerültek a ritmusérzék-fejlesztő gyakorlatok is. Ebben a
hónapban nem volt edzőmérkőzése a csapatnak, de áprilisra tervbe van véve a
Kölyök csapat elleni visszavágó!

Lurkó csapat
A labdarúgó stadionok elengedhetetlen tartozéka az eredményjelző tábla,
amelyen a szurkolók folyamatosan nyomon követhetik a mérkőzések
eredményének alakulását. Az európai top klubok már olyan szintű technikát
alkalmaznak, hogy akár a gólokat is megtudják mutatni újra a kivetítőiken. A Lurkó
csapat edzésein egyenlőre még ezt a technikát nem láthatjuk, de egy kézi
vezérlésű tábla már ott van a foglalkozásokon és a gyerekek ezt is nagy
odafigyeléssel kezelik.
Ugyan egy-egy mérkőzés eredménye az utánpótlás edzők szempontjából teljesen
másodlagos, de a gyerekek mindig számolják és meg is jegyzik azt. Néha
azonban egy-egy vita alakult ki az eredmények körül, de mára ez megszűnt, mert
az új eredményjelzőn mindig nyomon lehet követni a gólok számát. A mérkőzések
hangulatát tovább fokozza, hogy Norbi bácsi (a Lurkó meccsek hivatalos FIFA
bírója) zsebében ott lapul a piros és a sárga lap is arra az esetre, ha valaki durva
szabálytalanságot követne el a játék közben. Szerencsére ilyen eset nagyon
ritkán fordul elő, mert a csapat tagjai nagyon sportszerűek és becsületesek.
Eredményjelző tábla, piros és sárga lapok. Mi jöhet még? Természetesen a lurkók
első hivatalos mérkőzése a Nagykovácsi Sólymok ellen március utolsó
hétvégéjén, amelyről a Lelátó következő számában olvashatnak részletesen.
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Kölyök csapat
A Kölyök csapatban márciusban az utóbbi hónapok kiemelkedő játékosával,
Pongrácz Dáviddal készült sztárinterjú. Dávid az edzéseken végzett munkájával,
és a játékok alatt mutatott teljesítményével egyértelműen kiérdemelte az
elismerést. Mivel nagy Real Madrid fanatikusról beszélünk, az interjú során
elsősorban az el Clásico volt a téma, ami egyébként is az elmúlt két hét folyamán a
legtöbb beszélgetés tárgya volt edzéseken. A válaszokból érdekes dolgok
derülnek ki, többek között, hogy Dávid nem is volt mindig Madrid drukker, sőt...
- Gondolom Te is nagyon vártad már a hétvégi ütközetet, mennyire lepett meg a
végén a Barca sikere?
- Engem nagyon! Kétszer is vezetett a Real Madrid, biztos voltam a győzelemben.
Mikor végül a Barcanak sikerült büntetőből átvenni a vezetést, annyira üvöltöztem
otthon, hogy felébresztettem a öcsémet.
- És mióta vagy Real
drukker?
- Már jó pár éve,
mióta Ronaldinho
e l i g a z o l t a
Barcelonából.
- E z m i b e n
befolyásolt téged?
- Addig Barca
drukker voltam.
- Gondolom akkor a
kedvenc játékosod
Ronaldo?
- Igen, már a
Manchesterben is
s z e r e t t e m ,
meccseken mindig
nézem a cseleit,
amiket aztán próbálok én is megtanulni.
- Ezért ekkora kedvenc a biciklicsel?
- Igen, és az átlépős.
-És meccsre sikerült már kijutni?
- Nem sajnos még nem, de most, hogy a felvételin túl vagyok (sikeres), talán már
lesz időm. Azonban a Győri ETO-Bayern mérkőzésen kint voltam, ahonnan Ribéry
játékát kedvelem nagyon.
-Utolsó kérdésem, szerinted mennyit fejlődtél idén?
- Egyértelműen sokat, elsősorban a cselek mennek sokkal jobban, amiket részben
otthon, részben itt edzéseken sajátítottam el. Amiben még sokat fejlődtem, az a
passzok pontossága.
-Záró megjegyzés, esetleg üzenet valakinek?
-Igen, a Real triplázni fog idén!
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BLSZ III.
II. Kerület UFC - ASR Gázgyár U21 4-2 (3-1)
UFC I. Félidő: Akay - Koltai, Kovács, Veégh, Bede-Fazekas - Konecsni, Sárosi Székely, Emődi, Moldován - Kosik
UFC II. Félidő: Polgár - Koltai, Veégh, Konecsni, Bede-Fazekas - Nagy D.,
Padányi - Tóth, Ráska -Kiss, Németh D. - Paulovics
Gólszerzők: Székely, Moldován, Kosik, Tóth
Sajnos a hétvégére tervezett Újpesti Haladás elleni meccs elmaradt, mivel
ellenfelünk lemondta a találkozót. Így SOS ellenfelet kellett találnunk.
Szerencsére a pályánkon edző Gázgyár U21-es csapatának is szabaddá vált ez
a hétvége, így össze tudtunk csapni. Csapatunk kicsit visszafogott
teljesítménnyel magabiztos győzelmet aratott. Az edzőmeccs mindenképpen
hasznos volt, sok olyan szituációt szült, mely kijavítására oda kell figyelnünk a
bajnoki rajtig. A bajnokság első fordulója előtti hétvégén csapatunk szombat
reggel 9 órától két részre oszlott és egy egymás elleni találkozóval mozgattuk át
magunkat. Majd egy ”bográcsparty” keretein belül átbeszéltük mi fog kelleni
ahhoz, hogy a szezonban sikeresen szerepelhessük. A megbeszélés jól sikerült,
a marhapörkölt pedig elfogyott. A csapat ezek után felkészültnek érezte magát a
bajnoki rajtra! Ami még nem jött el, ugyanis sajnos a CSHC csapata halasztást
kért, így a bajnoki rajtra egy plusz hetet még várni kellett.
MFC Favorit - II. Kerület UFC 3-6 (2-3)
UFC: I. Félidő: Polgár- Koltai, Veégh, Konecsni, Bede - Fazekas - Zöld, Sárosi Tóth, Nagy, Modován - Baló
UFC II. Félidő: Akay - Koltai, Kovács, Veégh, Bede - Fazekas - Sárosi, Konecsni Királyvölgyi, Székely, Moldován Paulovics
Gólszerzők: Székely 3, Veégh, Paulovits, Királyvölgyi
Az utolsó pillanatban sikerült - szinte a semmiből - edzőpartnert találnunk. Az
MFC BLSZ III-as csapata Budafokon látta vendégül csapatunkat, épp ott, ahol
egy héttel később a 33 FC ellen megkezdtük a bajnokság tavaszi részét. A
mérkőzésen hatalmas szélvihar uralkodott, mely sokszor irreálissá tette a
küzdelmet. A hazaiak szél által támogatott csapata gyorsan 2-0-ás előnybe
került. Szerencsére a félidőig megfordítottuk az állást és előnnyel mentünk
pihenőre. A második félidőben csapatunkat támogatta a szél, így elég egyoldalú
lett a találkozó, 6-3-as sikerünk örömteli és ez a meccs éppen jó volt utolsó
felkészülési találkozónak! Most már jöhet a bajnokság!
33 FC - II. Kerület UFC 2-4 (0-1)
Promontor utca, 30 néző. Vezette: Szabolcsi (Kispál, Bodzay)
UFC: Polgár 5 - Zöld 6, Kovács M. 6, Veégh 5, Bede-Fazekas 5 - Sárosi 7,
Konecsni 7 - Királyvölgyi 7 (Nagy D. 0), Emődi 5 (Ráskai-Kiss 6), Moldován 5
(Németh 5) - Kosik 6
Gólszerzők: Királyvölgyi 2 (a második 11-esből), Sárosi, Kosik
Végre eljött a tavaszi szezon rajtja, rögtön rangadón kellett bizonyítania
csapatuknak. Ősszel egy már megnyert meccset elveszítve rajtoltunk a 33 FC
ellen.
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BLSZ III.
Most ezt nem engedhettük meg magunknak. Jó ritmusban kezdtük a meccset,
de a hazai pályán játszó 33 FC teljesen visszahúzódott a kapuja elé. Sajnos
akcióink, noha sebességben megfelelőek voltak, de pontosságban nem. Ilyen
zárt védekezés mellett ez pedig elengedhetetlen. Nem is nagyon találtuk a
betömörülő hazaiak ellenszerét. Tudtuk, hogy csak egy váratlan megoldás
vezethet az első gólhoz. Erről Királyvölgyi a félidő vége előtt gondoskodott,
parádés ollózós góljával vezetve vonultunk a félidei pihenőre (0-1). A második
félidőben a hazaiak kapusa nagyot hibázott, így büntetőhöz jutottunk.
Királyvölgyi magabiztosan duplázta meg saját góljainak számát és az UFC
vezetését (0-2). Ekkor ellenfelünk nagyon mélyre került mentálisan, semmi sem
indokolta, hogy ez a meccs még izgalmas lesz. Sajnos kapusunk is összehozott
egy óriási potyagólt, így a belelkesülő 33 FC újra meccsbe került (1-2). Sőt,
hamarosan ki is egyenlítettek egy szépen kijátszott akció után (2-2). Ekkor mi
kerültünk gödörbe,
szerencsére Sárosi Márk
remek középre lőtt
szabadrúgása a csatárok
előtt elsuhant és a hosszúban
kötött ki (2-3). A meccs vége
nagyon izgalmas lett, mindkét
csapat nagyon koncentráltan
játszott. A 92. percben aztán
Németh Donát üres kapus
gólt lövetett Kosik Gergővel,
pontot téve a meccs végére
(2-4). Tanulságos meccset
játszottunk, 2-0-ás
vezetésünkig szervezetten,
fegyelmezetten játszva,
verítékes munkával
felépítettünk egy jó
eredményt, hogy aztán a
teljesen padlón lévő ellenfelet
engedjük felállni és 10 perc
alatt elszórakozzuk
előnyünket! A végén örömteli
a megújulásunk, de nagyon
rizikós volt ez a játék.
Mindenesetre nagyon
örömteli a mai győzelem,
igazi rangadót nyertünk
idegenben, ami jó lökést
adhat csapatunknak. A jövő
heti kerületi rangadón viszont
nem lankadhat a figyelem egy
pillanatra sem!

