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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
eredményei korosztályonként eltérően
jelennek meg. Kisebb korban
s z á m s z e r ű e r e d m é n ye k n é l k ü l
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
bajnokságban szereplő csapatainknál
(U19, U16, U14) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe a Kolozsvári Tamás utcában
készült a 2001/2002-esek edzőmeccsén.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Négy edzőmérkőzésen 127-szer lőttünk kapura és 27-szer találtunk is! A védelem
is alakul, csak 10-sszer mattoltak minket, röviden így lehet összefoglalni az elmúlt
egy hónapot. De lássunk egy kicsit jobban a dolgok mélyére, miért és mit is
dolgozik a csapat télen.
A cél egyértelműen a legtöbb pontot szerezni tavasszal, ami koránt sem lesz
egyszerű, hiszen nagyon kiegyenlített a bajnokság. A srácok remélhetőleg
elhiszik, hogy felférnek a dobogóra, ennek jó jele, hogy már az edzőmeccsek alatt
is tisztán látszott a legtöbb játékoson a bizonyítási vágy: meg akarják mutatni,
hogy „az” a november kisiklás volt. Csapaton belül csak fekete novemberként
beszél mindenki róla.
Az elvégzett munka jó alapja lehet majd a tavasznak. A védelem összehangolása
és letisztázása mellett nagyon nagy hangsúlyt kapott a gyors támadásbefejezés
és a kontrajáték is az edzéseken. Több mérkőzésen kipróbáltunk más
játékrendszert is, de mindig visszatértünk az eredetihez, mert ez fekszik
legjobban a csapatnak. A csapat teléről Dani bácsit kérdeztük.
- Hogyan értékeled az elmúlt két hónapot?
- Nem vagyok teljesen elégedett a csapattal. Jó irányba haladunk, szerintem nem
vagyunk lemaradva jelenleg senkitől, de még van mit javítani. Főleg a
védekezésen és fejben van még mit előre lépni. Rengeteg rossz döntést
választunk még és kapkodunk. Emellett remélem, hogy elkerülnek minket
tavasszal a sérülések és az eddigi sérültjeink felépülnek, mert akkor - ahogy
szoktam mondani - csak önmagunkon kell túllépni és minden cél elérhető.
- Mi a további program?
- Edzőmérkőzésünk már nem lesz, edzünk és készülünk az első bajnoki
mérkőzésre, ami reményeink szerint március első hétvégéjén lesz a Kelen
csapata ellen. Nemzetközi tornára sajnos nem megyünk, nagy szervezések után
rávettük magunkat, hogy idén elinduljunk egy ilyen eseményen, de a híres bécsi
tornaszervezők meghátráltak a szervezéstől. Így nem maradt más, mint saját
szervezésben egynemzetközi edzőmérkőzés tavasszal.
A csapattal kapcsolatos hír, hogy Bálint Berci bemutatkozott a felnőtt csapatban
edzőmérkőzésen, amiért ezúton is gratulálunk!
Bajnoki program
Március 6.szombat 15:00 Kelen SC - UFC
Március 14.szombat 9:00 UFC - Pestszentimre
Március 21.szombat Vízművek SK - UFC
Március 29.vasárnap 9:00 UFC - Szent István
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1999/2000-ben születettek
Februárban a szokásoknak megfelelően rengeteg edzőmérkőzést játszott U16os csapatunk, ezzel minden játékosnak rengeteg játéklehetőséget biztosítva.
Sajnos február harmadik hétvégéjén két edzőmérkőzésünk is elmaradt, így 28
nap alatt 8 edzőmérkőzést játszottunk. A 2000-es gárda külön a Vasas és a III.
Kerület ellen kétszer lépett pályára, a ‘99-esek az Újpesti Haladással, az Újpesttel
és U19-es csapatunkkal csapott össze, míg vegyes csapatunk szintén az Újpesti
Haladással és a Kelennel játszott. Mindkét elmaradt mérkőzés a fiatalabbakat
érintette, a Vác és Kelen elleni összecsapások maradtak el.
A felkészülési mérkőzések nagyon hasznosak voltak, melyeken két fő célunk volt:
a 4-4-2-es hadrend gyakorlása, valamint a fizikai terhelés. Mindkét cél
maradéktalanul megvalósult. A hónap elején változott az edzések anyaga, ebben
az időszakban rengeteget foglalkoztunk a gyorsasági állóképesség és a
sprintképesség fejlesztésével, ezért a csapat általában véve jóval fáradtabb, ami
a mérkőzéseken és az edzéseken is meglátszott. A barátságos meccsekkel
sikerült megtörni a kissé monoton edzéseket. A nagy terhelés március első
hetében ér véget.
Februári mérkőzéseinkről a rövid statisztikák:
UFC 2000 - Vasas 3-4
Gólszerzők: Kákosy M., Kelemen Zs., Kőszegi K.
Újpesti Haladás - UFC 1999/2000 1-10
Gólszerzők: Bacsek B., Lénárd A. 3-3, Szakács Á. 2, Kerezsi D., Kövessy N.
Kelen SC - UFC 1999/2000 2-7
Gólszerzők: Bacsek B. 3, Józsa T., Lénárd A., Szakács Á., Tóbiás M.
III. Kerületi TVE - UFC 2000 2-3
Gólszerzők: Tarkövi Á. 2, Kákosy M.
UFC 1999 - UFC U19 2-7
Gólszerzők: Józsa T., Szakács Á.
UFC 1999 - Újpesti Haladás 2-3
Gólszerzők: Lénárd A., Molnár S.
Újpesti TE - UFC 1999 1-4
Gólszerzők: Lénárd A. 3, Jean P.
UFC 2000 - III. Kerületi TVE 5-2
Gólszerzők: Kákosy M., Kelemen Zs. 2-2, Bacsek B.
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1999/2000-ben születettek
A hónap elején két próbajátékos is csatlakozott gárdánkhoz, Kőszegi Kristóf a
Vízművektől érkezett, míg Oláh Joci Junior csapatunkból. Kettőjük közül Kristóf itt
is marad: a ballábas játékos 2000-ben született, elsősorban a középpályán
bevethető, erőssége lehet csapatunknak.
Visszatért a csapatba az ősszel már néhányszor velünk edző Luzsák Dani is,
akinek tavasszal kell bizonyítania a rátermettségét az edzőknek. A hónap
második felében érkezett a BKV Előre gárdájától Király Zsolti, aki ezekben a
napokban is próbajátékon szerepel csapatunkban.
A hónap játékosa 2015 második havában Lénárd Andris lett, aki a felkészülési
mérkőzéseken kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 12 gólja mellett remek játékával
emelkedett ki a csapatból. Gratulálunk!
A hónap játékosai a szezonban: Kerezsi Dominik (augusztus), Tóbiás Marcell
(szeptember), Bagyinszki Kristóf (október), Benke András (november), Józsa
Tamás (december-január), Lénárd András (február).
Programunk márciusban:
Március 8.vasárnap Vasas - UFC 2000 edzőmérkőzés
Március 14.szombat Gloriett - UFC 2000
Március 14.szombat UFC 1999 - Ikarus
Március 19.csütörtök 16:00 UFC 2000 - Vasas
Március 21.szombat Budakeszi - UFC 1999
Március 28.szombat 9:00 UFC 1999 - Csep-Gól

Zöld-fehérek csatája Kelenvölgyben
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2001/2002-ben születettek
Február hónapban csapatunk további edzőmérkőzéseket játszott, és készült a
hamarosan rajtoló bajnokság tavaszi fordulóira. Játszottunk a KISE, a Pénzügyőr,
a Grund és a Hegyvidék csapa ellen is, melyek mind remek lehetőséget
nyújtottak, hogy tovább fejlődjünk. A KISE ellen mérkőzésen, habár végig
dominálni tudtunk a mérkőzésen, 3-3-as döntetlen lett az eredmény, mivel a
védekezésünkben hatalmas üres területek voltak, amit kontráiból jól használt ki
ellenfelünk. Góljainkat Józsa Marcell, Nagy Máté és Fülöp Marci lőtte. Látva
hibánkat, hétről hétre folyamatosan próbáltuk javítani a csapat védekezését, a
területek leszűkítését. A Pénzügyőr ellen edzés időpontban léptünk pályára,
szerencsére sikerült 19 embert is pályára küldeni. A mérkőzés utolsó 10 percét
leszámítva végig uraltuk a meccset, és a végén 5-3-ra nyert csapatunk. A
gólszerzők: Görgényi Zsombor, Földes Marci, Fülöp Marci, Nagy Máté és Józsa
Marcell. Hétvégén a Grund csapatát fogadtuk hazai pályán, egy jól passzoló,
ügyes csapat ellen mutathattuk meg, hogy halad a felkészülés. Rendkívül ötletes,
fegyelmezett játékot mutatott csapatunk, és a végén 3-0-al sikerült megszerezni a
győzelmet. Gólszerzőink Nagy Máté, Fülöp Marci és Somogyi Martin. 22-én a
Hegyvidék látogatott pályánkra. Ügyesen játszottak, és 20 perc után a vezetést is
sikerült megszerezniük egy okosan kipasszolt támadás végén. Szerencsére nem
kellett sokat várni a válaszra, Görgényi Zsombi egyenlített ki, majd pár perccel
később Fülöp Marci szerezte meg a vezetést. A szünetben sokat cseréltünk, és az
első 10percben nem sikerült mindenkinek felvennie a meccs ritmusát, így egy
szöglet révén kiegyenlített a vendég csapat, majd egy kavarodás után a
győzelmet jelentő 3. gólt is megrúgták. 28-án még lesz egy felkészülési
mérkőzésünk a Hidegkút ellen idegenben és márciusban végre kezdődnek a
mindenki által várt tétmérkőzések is.
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2003/2004-ben születettek
Az UFC Lelátó ezúttal Deák Valentinnal, „Nonóval” készített mini interjút.
- Honnan van a beceneved?
- Valentinnak hívnak, anyukám pedig a Valentinóból mindig is Nonónak hívott.
- Mióta focizol az UFC-ben?
- Úgy emlékszem 5 éve, 2009 vagy 2010 óta, de előtte már fociztam a Budenz
UFC óvodás Focisuli csoportban is.
- Kik a csapatból a legjobb barátaid?
- Tulajdonképpen mindenkivel jóban vagyok, így senkit nem akarok kiemelni.
- Kedvencek a fociban?
- Én a focit játszani szeretem, nem nézni. Szóval nem nagyon nézek focit,
kedvenceim sincsenek…
- Hogy érzed, mik az erényeid, gyengéid?
- Védekezésben szerintem jó vagyok, a lövőerőmet, a technikámat, a fejelésemet
javítani kell.
- Persze, sokat kell még gyakorolnod, de itt megjegyzem, hogy az utolsó félévben
nagyon sokat fejlődtél. Emlékezetes mérkőzésed, gólod van?
- A mostani szezonban, amikor a Gloriett pályán rendezték a Bozsik Tornát két gólt
rúgtam egy meccsen, arra szívesen emlékszem.
- A focin kívül milyen hobbid van még?
- Minden sportot szeretek. Szeretek kosarazni, floorballozni, korcsolyázni…
- És ha nem sport?
- Olvasni is szeretek.
- Na, ennek örülök, és ez látszik is a beszédeden. Tudod, teljesen másképp
beszélnek azok a gyerekek, akik szoktak olvasni. Nekik nagyobb a szókincsük,
másképp fogalmaznak, más szavakat használnak. Mit olvastál utoljára, vagy mit
olvasol most?
- Sokfélét olvasok, csak az olyan maszlagokat nem szeretem. Szeretem Karl May
indiános könyveit, a Da Vinci kódot is nemrég olvastam…
- Tetszett?
- Hát…elkövettem egy nagy hibát!
- Mi volt az?
- Elkezdtem olvasni, és abbahagytam egy másik könyv miatt. Az hiba volt. Az volt
a baj vele, hogy nagyon sokáig kellett olvasni, hogy végre kiderüljön valami.
(Folytatás a következő oldalon.)
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2003/2004-ben születettek
- Idén iskolát váltottál, igaz?
- Igen, a Törökvész iskolából átmentem a Szilágyi Erzsébet nyolc osztályos
gimnáziumba. Jó döntés volt, mert nagyon jól érzem itt magam.
- Mit üzensz az olvasóknak?
- Mindenki szeresse a focit, de minimum sportoljon valamit!

Aki a focit
játszani szereti,
nem nézni
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2005/2006-ban születettek
U10-es csapatunk februárjáról Mayer Bence edző nyilatkozott.
“Csapatunk életében ez a hónap a sok edzésről és a kemény munkáról szólt.
Igyekeztünk változatos és kreatív feladatokkal színesíteni a csapat
mindennapjait.
2006-os korosztályunk megkezdte a tornák sorozatát. Megrendezésre került 5.dik alkalommal az UFC Cup ahol nagyon szép eredményt értünk el, másodikak
lettek a srácok. Ki kell emelnem Matyi Bence kiváló teljesítményét. Bence nagyon
sokat fejlődött és ez megjelent a tornán nyújtott teljesítményében is.
A korosztály második tornájára Törökbálinton került sor. A 21 csapatos tornán
nagy küzdelemben az 5.-dik helyet szereztük meg. Sok jó mérkőzést játszottunk
és csapatként nagyon jó teljesítményt nyújtottunk. A szerencse nem volt ezen a
napon velünk de minden játékosommal teljes mértékben elégedett vagyok.”
A mögöttünk hagyott heteket követően a gárda előtt álló feladatokról is váltottunk
néhány szót.
“A következő napokban folytatjuk a kemény munkát. Terveink közt van mindkét
korosztályunkkal a Fehérvári Főnix tornán való részvétel, amit komoly
erőpróbának gondolok. Az első Bozsik tornánk is közel van már így nincs már sok
időnk a felkészülésből de a fejlődés ütemét jónak látom és bízom benne, hogy jó
teljesítményt fogunk nyújtani minden mérkőzésünkön.”

A hazai rendezési kupán
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2007/2008-ban születettek
A Lelátó ezúttal körinterjút készített csapatunk három játékosával. Akik
válaszolnak: Bodó Boldizsár, Tőrös Márton és Wang Jing Lin.
- Melyik évben születtél?
- Boldi: 2007-ben.
- Marci: 2007-ben.
- Lin: 2007.
- Melyik iskolába jársz?
- Boldi: A Budenzbe.
- Marci: Én is Budenzes vagyok.
- Lin: A Szabó Lőrincbe.
- Mi a beceneved?
- Boldi: Boldi.
- Marci: Tőri.
- Lin: Lini.
- Mi a kedvenc ételed?
- Boldi: Nekem a pizza.
- Marci: Gyümölcsrizs.
- Lin: Chips!
- Mi a kedvenc innivalód?
- Boldi: Víz.
- Marci: Szénsavmentes víz.
- Lin: Fanta.
- Melyik a kedvenc posztod?
- Boldi: Támadó.
- Marci: Kapus szeretek lenni.
- Lin: Nekem mindegyik.
- Mi a kedvenc játékod?
- Boldi: Foci.
- Marci: Foci és teniszezni is szeretek.
- Lin: Minden star wars-os játék.
- Mi leszel, ha nagy leszel?
- Boldi: Focista.
- Marci: Én is.
- Lin: Repülővezető!
- Ki a kedvenc játékosod?
- Boldi: Cristiano Ronaldo.
- Marci: Casillas.
- Lin: Neymar.
- Ki a kedvenc UFC játékosod?
- Boldi: Tőri.
- Marci: Boldi.
- Lin: Szeba (Virág Sebastian).
- Melyik a kedvenc csapatod?
- Boldi: Az UFC és a Real Madrid.
- Marci: Az UFC és a Bayern München.
- Lin: A Real Madrid és a brazilok.
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Kölyök
Utolsó hónapot is eltöltöttük a Kölyök csapattal a sátorban, bár március elején
még bent leszünk, már mindenki nagyon várja, hogy újra a szabad ég alatt
edzhessen heti 3x1,5 órában. Szerencsére csapatunk új játékosokkal is bővült,
köztük Trencsényi Bence, Maloschik Márkó, Tarlacz András, és három régi-új
játékos is visszatért. Károlyi Ábel a Junior csapatból jött vissza hozzánk, míg
Kemény Dániel hosszú sérülését követően edz újra velünk. Ragni Leonardo
kipróbálta magát máshol is, de szíve visszahúzta őt a Kerületi katlanba, így
kézilabda mellett továbbra is folytatja a labdarúgást. Március 7-én 11:00-órától a
Francia Iskola csapataival fogunk megmérkőzni, amire már mindenki készül,
természetesen nagyon várjuk az összecsapást. Csapatunkból többen is részt
vettek a februárban megrendezett diákolimpiákon, és Varga Vince további bronz
éremmel gyarapította eddigi gyűjteményét, reméljük sokaknak lesz még része
ilyen sportélményekben a Kolozsvári Tamás utcában.

Tavaszváró a sátorból!
Egyesületünk legfiatalabb korosztálya, a 2009/2010-es születésű gyerekekből
álló csapatunk 2015 tavaszán áll össze, a közös munka április 1-én kezdődik.
Egyesületünk a korosztály leendő edzőjével, Kass Lászlóval február közepén
állapodott meg, április 1-től ő vezeti majd a legkisebb edzését. A 2009-es
születésű játékosok addig is a 2007/2008-asokkal együtt edzenek Ábel és Kristóf
bácsi kezei alatt.
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Lurkó
Rövid helyzetjelentés a Lurkó csapat háza tájáról. Már az egész csapat és az
edzők is nagyon várják, hogy a jó idő beköszöntével szabadtéren kerülhessen sor
az edzésekre. Más a hangulata a jó levegőn, napsütésben megtartott
foglalkozásoknak. Természetesen télen nagyszerű, hogy sátorban edzhetnek a
gyerekek és nem kell kint a hidegben dideregni, de mégis szabadtéren az igazi a
foci.
A keddi edzéseken továbbra is a játék dominál. Míg csütörtökön a kapura lövések,
addig pénteken a labdás ügyességfejlesztésé a főszerep. A technikai elemek
közül ebben a hónapban az átadásokat és átvételeket gyakorolták legtöbbet a
gyerekek. Még a kapura lövő gyakorlatokba is be voltak építve az átadások, ezzel
is színesítve a gyakorlásokat.
A technika mellett a mozgáskoordináció-fejlesztésre is nagy hangsúlyt fektettek
az edzők. Sok gyereknek sajnos még az alapvető mozdulatsorok végrehajtása is
nehézséget okoz. A labdarúgásban ráadásul speciális mozgások is vannak,
amelynek végrehajtása még nagyobb odafigyelést és koncentrációt igényel.
A sok gyakorlás után egy edzőmérkőzést is játszhatnak a fiúk március elején, mert
a Francia Iskola csapata elfogadta a meghívásunkat.

Junior
Ismét eltelt egy hónap a Junior csapat életében. Felemás hónapot tud a csapat
maga mögött: sok betegség és a felvételik miatt ingadozó létszáma volt a
csapatnak, pedig az időjárás kegyes volt hozzánk a kinti edzéseken.
Ebben a hónapban a támadásvezetés és a labdavezetés került előtérbe a
robbanékonyság fejlesztés mellett.
Az edzések továbbra is jó hangulatban teltek, egy edzőmérkőzés is színesítette a
havi programot. A 03/04-es csapat legjobbjaival mérték össze erejüket a srácaink.
Nagyon jó hangulatú meccsen, szép játékot mutatott be mind a két csapat.
Eredményes volt a havi gyakorlás: gyors támadásvezetések és rögzített
szituációk utáni megoldásokból voltak a srácok eredményesek. Lassan itt a
tavasz és a jó idő, így várjuk már a sátorbontást. Remélhetőleg visszatérnek azok
is, akiknek eddig nem volt idejük illetve betegek voltak.

Jön a tavasz, ezért március 13-án és 14-én lebontják a sátrat a két kispálya fölül.
Amennyiben ez a pénteki edzésekre lesz hatással, azt az érintett csapatok edzői
időben közölni fogják a csapatokkal. Ezt követően érvénybe lép az ősz-tavaszi
edzésbeosztás minden csapatunk esetében.

CSAPATAINK

Felnőtt
A Budapest Kupa 3. fordulójában gárdánk a 43-as Építők csapatát fogadta.
Ellenfelünk a Budapesti I. osztályban szerepel, így nehéz összecsapásnak
néztünk elébe, de a döntetlen alacsonyabb osztályú gárda révén nekünk
kedvezhetett.
Mindkét csapat tartalékos összeállításban lépett pályára, sérülések és egyéb
okok miatt több alapember hiányzott a vendégek és a mieink soraiból is. Jaskó
András gárdáját a téli szünetben Konecsni Bence hagyta el, kiváló belső védőnk
az egy osztállyal magasabban szereplő Voyage-ban folytatja pályafutását.
Bemutatkozott zöld-fehérben a Pénzügyőrtől érkező belső középpályás, Kocsis
Márton, aki edzőnk hívására érkezett a Kolozsvári Tamás utcába. Konecsni
Bence mellett a védelemből hiányzott a külföldön tanuló Kovács Marci, gólerős
védőnk, Veégh Szabi és a pénteki edzésen megsérülő Papp Bandi is. A
számtalan hiányzó védő mellett tavasszal hiányzik majd Moldován Tibor is
rakoncátlankodó térde miatt, ballábas támadónk jó darabig nem léphet pályára.
A kispadon a sérülésből visszatérő Székely Szabi és a sérüléssel bajlódó
Padányi Bendi is helyet kapott.
A csapatok
43. sz. Építők SK: Graeser - Supka (Örkényi), Probáld (Kovács), Sztranyovszky,
Gergely - Vég (Juhász), Faragó (Repei), Várnagy, Visnyei (Érsek) - Mészáros,
Vécsi
II. Kerület UFC: Akay - Koltai, Zöld, Sárosi, Bede-Fazekas - Kocsis, Ráskai-Kiss
(Albert) - Királyvölgyi, Nagy (Padányi), Németh (Emődi) - Kárpáti
Az első félidő a vendégek fölényét hozta, de kontratámadásaink rendre veszélyt
hordoztak magukban. Egyik csapat sem tudott sok helyzetet kidolgozni és ezek
is kimaradtak, így a félidő gólnélküli döntetlennel zárult. A második félidőben a
vendégek magasabb fokozatra kapcsoltak és a hajrához érkezve góllá érett a
fölényük, Várnagy talált a kapunkba (0-1). Harcos és motivált csapatunk nem
adta olcsón a bőrét, a 83. percben a csereként beállt Emődi távolról okos gólt lőtt
a kapu bal felső sarkába (1-1). Sajnos nem sokáig álltunk továbbjutásra, mivel a
85. percben Gergely fejesgóljával ismét vezetett az Építők (1-2). Az eredmény a
hátralévő percekben már nem változott, a vendégcsapat megérdemelten jutott
tovább a továbbjutásért mindent megtevő lelkes UFC ellen.
Győzelmével a 43. Sz. Építők a legjobb 16 közé jutott a kupában, ahol a
Közterület gárdájával mérik össze erejüket. A Budapest Kupa első négy
helyezettje továbbjut a Magyar Kupába.
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Felnőtt
Február utolsó napján kezdődött a bajnokság tavaszi szezonja, a Közterület
gárdájával mérhettük össze erőnket. Az őszi mérkőzésen 2-1-es vereséget
szenvedtünk a Kolozsvári Tamás utcában, akkor Paulovits Bálint góljával
szereztünk vezetést bő óra játék után, de a hátralévő fél órában a vendégek
fordítottak és végül győztesen távoztak otthonunkból. A bajnokságban a
Közterület a 6.,a mieink a 11.helyről várták a tavaszi folytatást.
A csapatok
Közterület SK: Ferenczi - Laschober (Teleki), Farkas, Király, Ángyási - Kövér,
Rónay, Csőke (Nagy), Jánosi - Németh, Kiss
UFC: Akay - Szalay, Padányi, Sárosi, Bede-Fazekas - Kocsis, Emődi - Nagy,
Lakatos, Ráskai-Kiss - Székely
A mieink sérülések, betegségek és egyéb okok miatt mindössze 11-en voltak,
kényszerből a kapus Szalay Renátó játszott balhátvédet, míg a sérülésből
visszatérő Székely Szabi csatárt, így Jaskó András csapatának nagyon nehéz
dolga volt.
A pestszentlőrinci műfüves pályán a házigazda irányította a mérkőzést és ennek
megfelelően már az első félidőben kétgólos előnybe került Ángyási és Király
révén (2-0). A második játékrészben közepén két gyors góllal eldőlt a mérkőzés,
Ángyási újabb és Kövér első gólja kiütésessé tette a vereségünket (4-0). Javítani
március 8-án vasárnap 12 órakor lehet az Újbuda TC ellen.

Nehéz tavasz elé néz a felnőtt
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Idén is volt tél!

Bár a foci szabadtéri sport, az éghajlat télen bekényszerít minket különböző
sátrakba, tornatermekbe, sportcsarnokokba. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne
lehetne kint is űzni a legszebb sportot - akár 10 centis hóban is! Csapataink ezen a
télen - a teljesség igénye nélkül - bejárták az országot: Debrecenben,
Százhalombattán, Székesfehérváron, Gödöllőn, Törökbálinton, Budakalászon és
még sok más helyen öregbítették egyesületünk hírnevét, de nemcsak fedett
helyen: a felnőttek és az ifisták a legnagyobb hidegben is kint edzettek, akár 10
centis hóban is barátságos mérkőzést játszva. Összeállításunk egy apró
válogatás csapataink téli programjából.
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Idén is volt tél!

A képek forrása
Első oldal:
Jobb felül: teremtorna U8
Bal felül: edzőmeccs U16
Jobb alul: UFCCup U10
Bal alul: teremtorna U15
Második oldal:
Jobb felül: Hali Kupa U16
Bal felül: Főnix Kupa U13
Jobb alul: Főnix Kupa U10
Bal alul: teremtorna U10
Legalul: a kapus magánya a
télben, U16

