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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
képén a sport elengedhetetlen kellékei
láthatóak - a 2003/2004-es gárda
szerint.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
"Keresem a helyem de nem találom" - hogy egy idézettel jellemezzük ezt a
hónapot, ahogy akkoriban Léderer Ákos híressé vált lillehammeri videójában
fogalmazott. Mi is picit elvesztünk ebben a bajnokságban, mint kisiskolás a
periódusos rendszerben.
Ez a hónap sajnos nem úgy sikerült a csapatnak, ahogyan tervezte. Pedig a
srácok sokat beletettek ebben a hónapban is az edzésekbe, de sajnos 12-14
kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódó játékossal kellett számolnia Dani bácsinak.
Aki bírta, a fogát összeszorítva így is rendelkezésre állt.
A szeptemberi elmaradt meccseknek is meg volt a böjtje, mert szerda-szombat
ritmusban játszott a csapat, a hónap első napján Kelenvölgybe látogatott
csapatunk.
Tudtuk, hogy nagyon masszív csapat lesz az ellenfelünk, ennek megfelelően
indult a mérkőzés. Egy-két távoli lövésig és helyzetecskéig jutott el csapatunk a
találkozó első negyedében, egészen a 27. percig, amikor egy formás támadás
után Berci ment el a szélen és passzolt középre, amire Kocsis Attila jól érkezett
és a hálóba talált (1-0). Tíz percre rá hasonló forgatókönyvvel Kölcze lőtte
középre a labdát, Kocsis érkezett és már 2-0 volt az “eredményjelzőn”. Szünet
előtt még Büki Beni ment el a szélen, szépen passzolt vissza a második
hullámban érkező Romhányi elé, aki kilőtte a sarkot. Szó szerint, mert lyukas volt
a háló és a játékvezető nem vette észre elsőre, hogy gól, de végül jó döntést
hozott. A félidő utolsó percében Farkasch János megfogta a meccslabdát, így
szünetben 3-0 volt a javunkra. A meccset az 56. percben a Kocsis passzából
beinduló Kölcze döntötte el (4-0). Ezt követően is megvoltak a lehetőségeink:
Juhász, Molnár és Kölcze is újabb gólt szerezhettek volna, de ez nem sikerűlt így
maradt a 4-0.
Következett egy szerdai meccs a Vízművek újpesti otthonában, ahol a 10
percben Kocsis lövése kipattant a kapusról, ebből Bodroghelyi szerzett vezetést
(0-1). Innentől viszont érdekes fordulatot vett a mérkőzés, mert a játékvezető
következetlenűl hozta sorra a rosszabbnál rosszabb ítéleteket: a "Spori,
megkérdezhetem, hogy miért ők dobnak?" mondatra felkapta a vizet, sárga lapot
adott és felszólította a játékost, hogy kérjen bocsánatot, különben kiállítja.
A 15. percben érdekes körűlmények között kiegyenlített a Vízmű (1-1). Ezt
követően két balszerencsés gólt kaptunk a szünetig (3-1). A második félidőben
további 3 gólt kapott csapatunk. A 85. percben az egyik hazai játékos fejen rúgta a
földön fekvő Molnár Elődöt. Erre nehezen lehet szavakat találni. A csapat
egybehangzó véleménye az volt a meccs után, hogy természetesen gratulál a
Vízműveknek a sikerhez, de az ellenfél játékosa és edzője, ha lehet soha többé
ne mehessen futballpálya közelébe, a játékvezető, aki meg partner volt ebben az
egész meccsen és a jegyzőkönyvbe is finomítva írta a dolgokat, fejezze be ezt a
szakmát, mielőtt a közreműködése alatt valakinek komolyabb sérülése lesz.
A lélekölő meccset a Testvériség ellen összecsapásunk követte egy héttel
később.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Az első 10 percben kiderűlt, hogy ez nem a mi napunk: ziccerek sorát hagytuk ki,
ennek megfelelően a 15.percben a futball örök törvényszerűségének
megfelelően hátrányba kerültünk, amit a 22. percben kiegyenlítettünk (1-1).
Sajnos a 33. percben egy ívelés után Farkasch kapus nekiesett a kapufának, a
labdát még ki tudta ütni, a bíró a súlyos sérülés ellenére nem állította meg a
játékot, így ellenfelünk kihasználta az üresen tátongó kapu nyújtotta lehetőséget.
Jancsit le kellett cserélni, két hétig nem edzhetett az esetet követően. Ellenfelünk
gyorsan kihasználta zavarodottságunkkat és még egy gólt szerzett.
A második félidőben míg mi ziccerek sorát hagytunk ki ismét, ők két gólt is
szereztek. Ezen a meccsen ötször (!) sikerült a kapufát eltalálni. A 70. percben
megtört a jég, Marlon kirúgásából Kölcze Balázs indult meg és talált a kapuba (25). Négy perccel később Kölcze 25méterről szabadrúgásból tekert a kapuba (35). A 82.percben büntetőből állította be ellenfelünk a végeredményt (3-6).
Ismét szerdai mérkőzés következett a Levegő-Energia ellene az ESMTK délpesti otthonában. Ellenfelünk remekül védekezett és szinte az összes
gólszerzési lehetőségét kihasználta. Az első félidőben egy szöglet utáni hibát és
egy egyéni figyelmetlenséget kihasználva 2-0-ra vezettek, mikor a félidő utolsó
percében Molnár szépített a sokadik lehetőségből (2-1). Ahogy kijöttünk a
második félidőre, Kölcze jó 40 méterről bombagólt rúgott (2-2). Sajnos két percre
rá egy öngól megpecsételte a sorsunkat (3-2). Ezután több lehetőségünk is volt,
de nem tudtunk élni vele.
Három nappal később következett a visszavágó, a Levegő-Energia érkezett a
Kolozsvári Tamás utcába. A visszavágás már az első félidőben elúszott, 20 perc
alatt kényszerből kétszer is cserélni kellett, a védelem hibáit pedig a vendégek öt
góllal büntették, bár az első hiba után még Meszinger egalizált (1-5).
A második félidőben sokkal harcosabb benyomást keltettük és sokkal
szervezettebb volt a védekezés is. Rögtön a félidő elején egy szöglet variáció
után Berci talált a kapuba (2-5). Ezután Büki Beni egy parádés akció végén lőtte ki
a sarkot (3-5). További helyzeteink viszont kimaradtak, így nem sikerült ezúttal
sem a pontszerzés.
Dani bácsi így nyilatkozott az elmúlt hetekről:
"Nem szeretnék fogéalkozni a minket sújtó ítéletekkel. Inkább magunkban
keresem a hibát, érzem, hogy van egy törés a csapatban. A sok sérülés és a
folyamatosan változó keretünk lehet az oka. Az edzésmunkával elégedett
vagyok, látom, hogy a srácok mennyi munkát tesznek bele. Talán ebben a
hónapban a koncentráció a meccseken nem az igazi, mert nagyon magasra
tettük a lécet, nehéz megfelelni önmaguknak is. Úgy gondolom, hogy semmi
sincsen veszve, a Pestszentimre ellen nyernünk kell, aztán egy kis örömfoci és
pihenés jön. Utána viszont nekilátunk januártól a gödörből való kimászásnak,
hogy májusra elérjünk a hegy tetejére.”

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Az őszi szezon utolsó napján a 2000-esek a Vasas Akadémia vegyes 2000/2001es gárdájával mérték össze erejüket, hogy a soron következő két rangadó előtt
megfelelően tudjanak felkészülni. A barátságos meccs nagyon hasznosnak
bizonyult, mindkét félidő első felében inkább a mieink, a másodikban inkább a
vendégek domináltak, a kiegyenlített összecsapást végül 3-2-re megnyertük
Bernát, Tarkövi Ádi és Fló góljaival.
Az edzőmeccs hasznosságáról a Goldball elleni hétközi mérkőzésen
győzödhettünk meg. A ferencvárosiak ellen jó iramú meccset játszottunk,
amelyen rengeteg helyzetet hagytunk ki, olyannyira, hogy voltak olyan szakaszai
a meccsnek, amikor izgulni kellett az eredmény miatt. Végül 6-3-ra nyertünk
Kákosy Papa és Zsombi duplájával, valamint Tarkövi Ádi és Fló góljaival. Remek
csapatot győztünk le, így jó előjelekkel várhattuk a legnagyobb rangadót a
Hegyvidék ellen.
A Csörsz utcában az első félidőben folytatódott a Goldball ellen látott gyatra
helyzetkihasználásunk, így az első félidőben előbb előnybe került a házigazda,
majd Tarkövi Ádi egyenlítő gólja után a félidő végén váratlanul ismét előnybe
kerültek a XII.kerületiek. A második félidőben még egy lapáttal rátettünk jó
játékunkra, hamar megfordítottuk a derbit és a végén biztossá is tettük
győzelmünket. Az 5-2-es győzelemhez Tarkövi Ádi újabb gólja mellett Kori, Fló és
Gera is egy találatot tett hozzá. Ezzel a győzelemmel a Hegyvidék veretlenségét
is elvettük. Képünk a győztes rangadó után készült.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Másnap a ‘99-es bajnokságban a szezonzáró mérkőzéshez érkeztünk,
ellenfelünk a Testvériség volt. Ezen a mérkőzésen debütált 4-4-2-es felállásunk,
amelyet most kezdtünk el gyakorolni és a következő másfél évben ebben a
hadrendben fogunk játszani. A szezonzáró jól sikerült, minden játékosunk
motiváltan játszott és helyenként szép dolgokat is produkáltunk. 15-0-ás
győzelmünkhöz csapatkapitányunk, Jean Peti 6 találatáttal járult hozzá, mellett
Szakács Ábel 2, Molnár Soma, Hajnal Balázs, Kövessy Noel, Lénárd Spangli,
Bagyinszki Kris, Tóbiás Marci és Nagy Dávid 1-1 góllal járult hozzá
győzelmünkhöz. Ezzel a ‘99-esek számára az őszi szezon véget ért, mind a 10
mérkőzésünket megnyertük, így az első helyről várhatjuk a tavaszi folytatást. A
lejátszott 10 meccsen 66 gólt rúgtunk és mindössze 6 gólt kaptunk, a góllövőlistát
jobbszélsőnk, Jean Peti vezeti 25 góllal.
Két héttel később, november negyedik hétvégéjén a 2000-es gárda is éejátszotta
szezonzáró meccsét Zuglóban, a BVSC otthonában. A fiúk a “nagyobbakhoz”
hasonlóan példás lelkesedéssel és a rossz talajt figyelmen kívül hagyva
játszották végig a találkozót. Bacsek Bernát 7 gólt szerzett, mellett Tarkövi Ádi és
Kelemen Zsombi is duplázni tudott, így a 2000-es küzdelemsorozatot is 100%-os
teljesítménnyel vezetik a fiúk. Mind a 11 meccset megnyertük, 103 gólt rúgtunk és
14-et kaptunk és ebben a bajnokságban is zöld-fehérben játszó játékos vezeti a
mesterlövészek tabelláját: Bacsek Bernát 32 gólos, míg Kelemen Zsombi 19
góllal holtversenyben második.
Október vége óta a 4-4-2-es játékrendszer és ehhez kapcsolódóan a
területvédekezés jelenti az edzések fő anyagát. Emellett november első felében a
cselekkel, második felében pedig a fejeléssel foglalkoztunk rengeteget. Ez a
játékrendszer a legnehezebb és ez igényel a legtöbb tudatosságot, ezért az
elsajátítása hosszú és bizonyára nem zökkenőmentes lesz, de elengedhetetlen
fontosságú, hogy mindhárom alapvető játékrendszert (4-3-3, 3-4-3, 4-4-2)
ismerjék a srácok. November második felétől a teremtornákra készülünk, így az
edzéseken is 4+1-ben játszunk. A Hali Kupát követően megyünk Debrecenbe,
ahol a ‘99-es korosztály számára rendeznek rangos nemzetközi tornát. Ezen a
tornán a magyar mellett ukrán, szerb és román csapatokkal mérkőzhetünk meg,
új élményeket és tapasztalatokat szerezve. Reméljük, hogy hasznos lesz ismét
más futballkultúrákkal megismerkedni. Az évet Százhalombattán zárja mindkét
korosztály, ahol ezúttal mindkét korosztály számára rendeznek tornát, így
mindkét csapatunk mehet. Tavaly a 2000-es tornát megnyertük, reméljük, idén
sikerül megvédeni címünket.
A hónap játékosa Benke András lett, aki július 28-ától kezdve mindössze 4
edzésről hiányzott és ezzel a teljesítménnyel vezeti az edzéslátogatottsági
versenyt. Gratulálunk neki!

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Első novemberi mérkőzésünkön a Pestszentimre otthonába látogatott csapatunk,
ahol egy csendes 20 perc után Nagy Máté nyitotta meg a gólcsapot a mieinknek.
Ezután Rozsondai Tamás beállása nagyot lendített játékunkon, 10 perc alatt
szerzett két gólt és adott egy gól passzt. A második félidőben már nem kellett sokat
várni a gólokra, folyamatos veszélyt jelentett csapatunk az ellenfél hálójára. A
mérkőzés vége 13-0 lett, gólszerzőink: Fülöp Marci 5, Nagy Máté 4, Rozsondai
Tamás 3, Pfisztner Máté. Ezután hétközi találkozón fogadtuk a Hegyvidék
csapatát, melyen ismét 10 gól fölött rúgtak a srácok. Az első félidőben hatig jutott a
fiúk, majd a második félidőben további öt gólt sikerült gurítani, kialakítva ezzel a
11-0-s végeredményt. Gólszerzőink: Rozsondai Tamás 3, Fülöp Marci 3, Nagy
Máté 2, Rókusfalvy Márkó, Földes Marci, Józsa Marcell. Ezt követték az őszi
szezon rangadói, melyeket sajnos kevesebb sikerrel tudtunk venni. Először a
Budatétény látogatott a katlanba, ahol egy hátul eladott pontrúgásból már a
hatodik percben sikerült vezetést szereznie a vendégeknek. Utána a mieink
domináltak a mérkőzésen, a 16. percben pedig Földes Marci egyenlített ki egy
gyönyörű átlövéssel. A meccs hátralevő részében sikerült az ellenfélre ráerőltetni
akaratunkat és helyzeteket kialakítani, de a győztes gól elmaradt, így a
végeredmény 1-1. Ezután a BVSC-Zugló otthonába látogattunk, sajnos igen
hiányos kerettel, így is a 4. percben elkövetett hibánkra, a 7. percben Fülöp
Marcinak sikerült válaszolni Nagy Indítása után, így a félidőre 1-1-es döntetlennel
vonult a két csapat. A második félidőben a hazai brigád fölénk tudott nőni és
hibáinkat könyörtelenül kihasználva 5-1-re elhúzott, amire még Rozsondai
válaszolt az utolsó percben eleresztett bombájával, így a végeredmény 5-2.
Utolsó mérkőzésünkre a Gázgyár nem jött el, így azt 3-0-lal megkaptuk.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Csaba bácsi, a csapat egyik edzője ezúttal Jeszenszky Mátéval, az U12-es csapat
egyik játékosával beszélgetett.
- Máté, mutatkozzál be az olvasóknak, mondjál valamit magadról!
- Jeszenszky Máténak hívnak, 11 éves vagyok, az Áldás utcai iskolába járok,
Dominak, Ferkónak és Martinnak vagyok az osztálytársa, és 2014 tavasza óta
focizom a csapatban.
- Beceneved van?
I- gazából nincsen. Burkus Jeszynek hív, Domi meg azt mondja, hogy Mate…
- Úgy tudom, hogy már jóval korábban is fociztál az UFC-ben.
- Igen, már 6 évesen is itt voltam a csapatban, emlékszem már akkor itt focizott
Ferkó, Bala, Dani, Luki és Gebe Marci is. Meg Kidd Bálint is, de ő elment
Amerikába.
- És te miért hagytad abba akkor?
- Mert iskolába mentem, és akkor úgy volt, hogy a tanulásra kell koncentrálni.
- Nagyon kemény vagy a pályán, bátran és határozottan játszol. Honnan jön ez? A
pályán kívül is ilyen határozott, kemény és magabiztos vagy?
- Hát…teljesíteni szeretnék, meg néha egy kis düh is van bennem, ha mások is
kemények velem. Olyankor vissza akarom adni nekik.
- Erre vigyázz, a düh soha nem jó a fociban! Melyik poszton játszol a
legszívesebben?
- Védőt szeretek játszani.
- Mik az erősségeid és a gyengéid a fociban?
Gyors vagyok és szeretek becsúszni, meg fejelni. A cselezés és a rúgás még nem
megy annyira.
- Kedvenceid a fociban?
- Real Madrid, spanyol és portugál válogatott!
- Sportolsz valami mást is?
- Karatéztam 4 évig, már kék övem volt, de nem szerettem.
- Pedig lehet, azért vagy ilyen kemény játékos. De miért nem szeretted?
- Nem tetszett, mert csak azt tanultuk, hogyan kell védekezni, ha egy nagydarab
felnőtt megtámad minket. Pedig ez butaság, olyankor inkább futni kell…
- Tanulás?
- Jól megy, négyes, ötös. A biológia nem megy annyira, de matekból, magyarból jó
vagyok.
. Mi leszel, ha nagy leszel?
- Nem tudom még, talán állatorvos. Szeretem az állatokat, most is van két kutyánk
meg egy macskánk. Úgy hívják őket, hogy Wellington, Boni és Kaktusz. Szeretnék
egy papagájt is… (A következő oldalon folytatjuk!)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A korosztály novemberi hónapjáról Bence bácsi számolt be a Lelátónak:
- Közeledik az év vége. A Bozsik fesztiválok utolsó állomásain is túl vagyunk és
elkezdtünk készülni a téli tornákra.
November hónapban 2 alkalommal rendeztek Bozsik tornát. Az újpesti torna
sikerült a legjobban. Elégedett voltam minden játékossal a hozzáállása és a
teljesítménye miatt is. Szép megoldásokat és kimagasló csapatmunkát
láthattak azok a szülők, nézők, akik megnézték meccseinket.
Az év utolsó Bozsik tornáját hazai környezetben tudtuk lejátszani. Sajnos az
előző alkalommal tapasztalt kimagasló teljesítményt nem tudtuk megismételni,
de elégedetlenségre nincs okom.
Elkezdtünk felkészülni a téli tornákra. Az edzések szerkezetében nem történt
változás azáltal, hogy teremtornák következnek. Az alap elképzeléseinket
megtartjuk és csak kiegészítő feladatokkal színesítjük a hétköznapokat.
A hétvégén már meg is kezdjük a tornák sorozatát. Fehérvárra látogatunk, ahol
egy igen magas színvonalú megmérettetés vár ránk. Bizakodó vagyok, mert
egységesnek érzem a csapatot és remélem mindenki jó teljesítménnyel tud
előrukkolni.
Ebben a hónapban nem emelnék ki külön játékost, hanem inkább a csapatot
dicsérném meg, mivel remek kis társaságról beszélhetünk, akik nagyon jó
közösséget alkotnak így együtt.

Folytatás az előző oldalról:
- Papagájt? Miért?
- Mert megtanítanám beszélni, és amit a tesóm nagyon utál, mindig azt
mondaná…
- Mit írjunk bele még a cikkbe, mit szeretnél még elmondani?
- Hogy kitartás kell mindenben, hogy jó legyél!

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Minden csapat legfontosabb tagjai a játékosok, így ebben a hónapban ők
kerülnek bemutatásra. A Lelátó munkatársa mindegyik interjúalanynak az alábbi
kérdéseket tette fel: 1. Melyik évben születtél?
2. Melyik iskolába jársz? 3. Mi a beceneved? 4. Mi a kedvenc ételed? 5. Mi a
kedvenc innivalód?
6. Melyik a kedvenc posztod? 7. Mi a kedvenc játékod? 8. Mi leszel, ha nagy
leszel? 9. Ki a kedvenc játékosod? 10. Ki a kedvenc UFC játékosod? 11. Melyik a
kedvenc csapatod?
Lepp Olivér
- 2007
- British School
- Oli
- Spagetti
- Ice tea
- Csatár
- Foci
- Focista
- Mario Götze
- Remete Zalán
- UFC

Zöld Zalán
- 2007
- Fillér
- ZZ
- Sajtos-tejfölös tészta
- Narancslé
- Szélső
- Foci
- Színész
- Messi
- Gerecs Marcell
- Barcelona

Von Bartheld Alex
- 2007
- Pitypang
- Ali
- Húsos tészta
- Ásványvíz
- Csatár
- Foci
- Tanító
- Robben
- Oláh Barni
- UFC
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Junior
Egy beszélgetés ihlette meg ebben a hónapban újságírónkat. Egy visszatérő és
a görög srác. Mindkét sráccal interjút készített újságírónk.
Kleink Gusztáv Dimitriosz
- Mióta focizol az UFC-ben?
- Most kezdtem el itt focizni, vagyis régen a sulimba jártam focizni Csaba
bácsihoz és szerettem.
- Honnan jött az ötlet, hogy lejössz?
- Hát igazából Róna Andris jó barátom és osztálytársam már régóta jár ide és ő
hívott le. Mert szerinte ez egy nagyon jó csapat.
- Nem mindennapi neved van, honnan jött és mit jelent?
- Hát én félig görög vagyok. Anyukám görög és arra fele az a szokás, hogy az
unoka a nagypapa, nagymama nevét kapja meg. Régen tudtam , hogy mit
jelent sajnos elfelejtettem . Azt viszont tudom , hogy nagy ünnepet kell akkor
csapni.
- Görögország melyik részén laktok, laktatok?
- Thesszalonikiben. Én ott is születtem.
- Petit te hívtad le focizni, ezért kíváncsi vagyok, mit mondanál valakinek, akit le
akarnál hívni közénk?
- Gyere az UFC-be focizni, mert ez egy nagyon barátságos hely, ahol sok jó
dolgot lehet tanulni az edzőktől.
- Zárásképpen egy mondat görögül, mondjuk a "Gyere az UFCbe focizni"?
- Ελάτε να παίξετε ποδόσφαιρο στο UFC.
Osztrovszky Péter
- Egy ismerős arc, egy nagy visszatérő, igaz a Junior csapatba de akkor is újra
itt a Kolozsvári Tamás utcában üdvözölhetünk.
-Mikor is hagytad abba?
- Hát nehéz kérdés 2011végén vagy 2012 elején hagytam ott Dusán bácsi
csapatát és most 2014-ben visszatértem.
-Mi történt akkor, hogy elhagytad a csapatot?
- Hát a sok meccs meg a torna a tanulás mellett nekem sok volt. Picit soknak
éreztem az egészet. Annak ellenére, hogy egy nagyon jó csapat volt.
-Mi vagy ki vett rá a visszatérésre? Mi vonzott vissza?
- Dimitriosz barátommal beszélgettünk a fociról, hogy elkezdett járni és újra
kedvet kaptam hozzá én is, mert mondta, hogy ennél a csapatnál nincsen
hétvégi torna meg meccs. Így gondoltam megpróbálom és bejött. Meg az az
igazság, hogy Dusán bácsi meg a régi csapat sok jó emléket hagyott bennem.
- Mire emlékszel szívesen?
- Minden itt töltött percet szerettem, az edzéseket, a végén a játékot, na meg a
tornákat egy ideig, aztán sok lett.
- Van olyan, akire emlékszel a régi csapatból, esetleg tartod még a kapcsolatot
valakivel?
Kurdi Marci, Kölcze Csani, Józsa Marcell, Márkó és Armaan, akikre emlékszem
és Sőti Levivel tartom még a kapcsolatot, nagyon jóban vagyunk a mai napig.
- Egy utolsó kérdés, aztán mehetsz játszani. Ha te le szeretnél hívni valakit ide
az UFC-be, mit mondanál neki?
- Ha szeretnél egy jó hangulatú csapatban jó edzőktől sokat tanulni, akkor
gyere ide - én is visszatértem.
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Lurkó
A lelátó riportere a Lurkó csapat egyik idén érkezett játékosával, a 9 éves Elek
Jánossal (Dzsannival) készített interjút.
- Szia János! Készíteni szeretnék veled egy interjút. Benne vagy?
- Mit jelent az, hogy interjú?
- Elbeszélgetünk egy kicsit. Mit szólsz hozzá?
- Rendben.
- Hogyan kerültél az UFC Lurkó csapatába?
- Idén iskolát váltottam és az új suliban, a Babérligetben sok osztálytársam
már az UFC-ben focizott és kedvet kaptam én is.
- Ezek szerint a Babérligetes focisták a barátaid is.
- Igen, jó barátom Bendi, Barni, Zénó, Álmi és Kisbalázs (Bendegúz öccse).
- Hol kezdtél el focizni?
- A régi sulimban, a Mókus iskolában.
- Ezen kívül fociztál vagy focizol még valahol?
- Igen! A városmajorba járok le, de ott nincsenek állandó edzések. Mindenki
akkor jön le, ha kedve vagy ideje van.
- Úgy tudom ma egy új UFC melegítővel is gazdagodsz.
- Igen, kaptam egy melegítőt a szüleimtől, aminek nagyon örülök.
- Hányas szám lesz rajta és miért?
- 11-es és azért, mert az a kedvenc számom.
- Meg tudnád fogalmazni, hogy miért szeretsz az UFC-ben focizni?
- Imádok focizni! Mindegy hol játszom, csak focizhassak. Az UFC-ben a
barátaimmal játszhatok, és ezt nagyon szeretem!
- Gondolom focista leszel, ha nagy leszel. Ha esetleg nem jön össze, akkor mi
szeretnél lenni?
- Matematikus!
- Akkor egy kis teszt. 5x5 ?
- 25!
Ajándéktárgyaink között újra
megtalálható megújult
egyesületi labdánk, címerrel
és két helyen is egyesületünk
nevével ellátva. A labdát
Huczik Norbi bácsinál lehet
megvásárolni hétfőtől péntekig
edzések előtt és után többi
ajándéktárgyunkkal együtt. Új
labdánk ára 5000 Ft.
Ajándéktárgyaink mellett
továbbra is kapható szürke
galléros gálapóló, fehér
edzőpóló és sportszár is,
ezekre nem kell várni, azonnal
átvehetőek.
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Kölyök
November hónapban a Kölyök csapat egyik fiatal titánjával, Györke Viktorral
csináltunk sztárinterjút, amiből kiderült, hogy ő valójában csapatunk régi-új
játékosa.
- Viktor, jól tudom ugye, hogy a Kölyök csapat előtt az Budenzbe jártál focisuliba?
- Igen, 3é ven keresztül edzettem Gábor bácsinál.
- Miért döntöttél végül a Kölyök csapat mellett?
- A legtöbben, elsősorban a barátaim abbahagyták a Budenzben.
- Ezelőtt játszottál esetleg másik egyesületben?
- Máshol nem, de a focisuli előtt az UFC-ben játszottam 3 éven keresztül.
- A mostani csapatunkból ismertél már valakit?
- Senkit, teljesen ismeretlen volt nekem mindenki.
- Alakult már ki barátság?
- Igen, mindenkivel jóban vagyok, a legjobb barátom talán Balázs lett.
- Jól tudom ugye,
hogy voltál kint idén
Chelsea meccsen?
- Igen, rangadót
játszottak az Aston
Villa ellen, és 3-0
arányban sikerült
győzniük.
- A Chelsea a
kedvenc csapatod?
- Nem, a Real Madrid
és a Barcelona, de se
Messit se Ronaldot
nem szeretem,Munir
a
k e d v e n c
játékosom.
- Köszi szépen,
további sok sikert
Vitya!
- Köszönöm!
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Felnőttek
II. Kerület UFC - Budatétény 3-3 (2-1)
Kolozsvári Tamás utca
UFC: Akay - Koltai, Kovács, Veégh, Bede-Fazekas - Zöld (Kosik), Konecsni Nagy (Padányi), Ráskai-Kiss (Kárpáti), Németh (Lakatos) - Királyvölgyi
Budatétény: Virág - Kávrán, Kozel (Érsek), Kreuz (Kanyó D.), Varga - Smidu,
Légrády, Kanyó Á. (Kiss), Polgár - Borbély (Zsovák), Nagy
Gólszerzők: Királyvölgyi 2, Németh ill. Légrády 2, Érsek.
Fél óra játék után kétgólos előnyt szereztünk, amit sajnos a félidő hajrájában
egyre csökkentettek a dél-budaiak, egy jogos büntetőt követően. A második
felvonásban mi is kaptunk egy jogos büntetőt, amit gólra is váltottunk, de a
hajrában elherdáltuk kétgólos előnyünket.
Szabadkikötő - II. Kerület UFC 2-7 (0-2)
Weiss Manfréd út
Szabadkikötő: Jánosi - Szabó (Trpik), Rácz, Mihalik, Benkovics (Juhász) Plausin, Taskovics, Halász (Horváth), Baksa S. (Baksa Á.) - Kiss, Marsi
UFC: Akay - Papp (Kosik), Kovács, Veégh, Bede-Fazekas - Padányi, Konecsni Királyvölgyi (Kárpáti), Nagy (Zöld), Németh (Lakatos) - Paulovics (Garancsy)
Gólszerzők: Marsi 2 ill. Királyvölgyi 2, Németh, Garancsy, Padányi, Veégh,
Kárpáti.
Kiállítva: Padányi
Az első 45 percben kétgólos előnyt kovácsoltunk ki magunknak, lélektanilag jó
időben lőve a gólokat, ami igaz volt a második félidőre is, hiszen alig egy perccel
a kezdés tovább növeltük előnyünket. Így kiütéses győzelmet arattunk és
roppant fontos három pontot szereztünk meg!
II. Kerület UFC - Nagytétény 5-2 (2-0)
Kolozsvári Tamás utca
UFC: Akay - Papp, Veégh, Konecsni, Bede-Fazekas - Zöld, Sárosi - Királyvölgyi,
Nagy (Emődi), Németh (Lakatos) - Garancsy (Tóth)
Nagytétény: Guth - Kégler, Őze, Godár, Puskás - Zakar, Baki, Pataj, Benkő Horváth (Varga), Simon
Gólszerzők: Királyvölgyi 4, Németh ill. Simon 2
Kiállítva: Tóth ill. Pataj
A múlt hetihez hasonlóan közvetlen riválisunkkal játszottunk és folytatva előző
heti jó játékunkat, szép győzelmet arattunk a mesternégyesig jutó jobbszélsőnk,
Királyvölgyi Krisz vezérletével. Bár nem volt ekkora különbség a két csapat
között, az egymás után aratott két győzelem nagyon fontos volt gárdánk
számára. Szép volt fiúk!

UFC CARITAS

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén Karácsonykor is szeretnénk
erősíteni az egyesületben sportoló gyerekek társadalmi
felelősségvállalását a nevelési céljainkkal összhangban. Idén úgy
döntöttünk, hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítványt fogjuk támogatni.
Az alapítványt 1993-ban hozták létre ferences szerzetesek Erdélyben,
ahol azóta is hátrányos helyzetű gyermekek támogatásával
foglalkoznak.
December 11-ig gyűjtjük a tartós élelmiszereket és vegyiárut, amit
másnap fogunk elszállítani az alapítvány budapesti raktárába,
ahonnan még Karácsony előtt eljuttatják Erdélybe a rászorulóknak. Az
adományokat edzés előtt és után bármelyik edzőnek át lehet adni.
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