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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, U17, U15) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe: egyenruhás kispad a KISE elleni
hazai U17-es bajnokin.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Egy KISE, egy akadémia, egy NB1-es utánpótlása és egy Vecsés jutott ebben a
hónapban a srácoknak. Kezdjük szépen az elején a hónap első napján a KISE
csapatát fogadtuk hazai pályán bizakodva. A mérkőzés elején kiderült , hogy a
két csapat nincsen egy súlycsoportba. Egy remek támadást már a 6 percben
megszereztük a vezetést Csorvási Csabi révén. A 23. percben Yann egy remek
labdaszerzést követően végig vitte a védők között és megduplázta az előnyünket
2-0 . Ezután ismét Csorvási következett egy kontratámadás után talált a kapuba.
A félidei 4-0-s eredményt Horváth Norbi idénybeli első góljával állította be 30
méteres bombája zúdult a léz alá. Szerencsére szünet után sem állt le a társaság
a 48. Percben Bálint Berci értékesítette a jogos büntetőt. Az 52. percben egy
szöglet után az ellenfél védője védhetetlenül fejelt a saját kapujába 6-0. Ezután
több helyzetet is kidolgoztunk de nem tudtuk kihasználni egészen a 80. percig
amikor is Yann ismételten egy remek egyéni villanás után talált a kapuba. A 86.
percben Sebi beadását követően Csorvási szépség díjas fejes góllal szerezte
meg a mesterhármast és csapatunk 8. gólját. A végeredményt Somogyi Kevin
szöglete után Hercik Robi fejese állította be neki is ez volt ebben az idényben az
első gólja. 9-0 és egy remek játékot láthatott aki kilátogatott délelőtt a pályára.
Egy hétre a sziporkázás után a Levegő Energia Akadémiához látogattunk. Eléggé
elszomorító körülmények fogadtak minket a Siketek pályán furcsa kellemetlen
illat zárható öltözőt sem tudott biztosítani a hazai csapat. Mi sem a legjobb
előjelekkel fogadtuk a mérkőzést rengeteg hiányzóval kellett számolnunk . Az
ellenfelünk eddig minden mérkőzését megnyerte így ők számítottak esélyesnek.
Ezt már a mérkőzés elején az 5. percben be is bizonyították amikor egy védelmi
megingást követően találtak a kapuba. Az ellenfelünk mezőnyfölénye és
kidolgozott helyzetei ellenére jól állta a sarat a védelem a 45. percben Yann ki is
egyenlíthetett volna de a kapus bravúrral hárított. Dani bácsi egy kicsit
megpróbálta felrázni a társaságot a szünetben. A második félidő elején ismét
kihagyott a védelem és már 2-0-ra vezettek a hazaiak, amikor jött az 53. perc:
Somogyi tekerte be a szögletet, Yann fejese még a felsőlécen csattant, de Hercik
Robi már a kapuba fejelt 2-1. Tíz perc sem telt bele, amikor Bene Zoli hosszú
sérülése után először lép pályára. Somogyi egy szabadrúgást tekert középre,
Juhász Csongi tovább fejeli, Hercik meg ismételten a kapuba 2-2. Ezt követően
mindkét csapat megnyerhette volna a mérkőzést, mi két kapufával, az ellenfél 1
nagy helyzettel. Az utolsó fél órában az egyetlen jegyzőkönyvbe is bekerült dolog,
amikor ellenfelünknél elszakadt a cérna és szándékosan hátulról agyonrúgták
Juhász Csongit, amiért a bíró nagyon korrektül felmutatta a piros lapot. A
mérkőzés tehát döntetlennel zárult, így megállítottuk az eddig 100%-os
akadémiát. Egy hát szünetet követően Újpestre látogatott a csapat Dani bácsi
távollétében Gábor bácsi ült a padon. 11. perc: kontratámadásunk végén Yann
kap hosszú indítást, a szélső védő a középpályáshoz passzol, Romhányi Csongi
megtámadja és megszerzi a labdát 30 méterre a kaputól, Juhász Csongihoz
játszik, aki egyből kapura fordul, majd 19 méterről a hosszú sarokba lő (0-1). 16.
perc: jobboldali beadás üresen találja a csatárt, aki átveszi a labdát majd a hálóba
helyez (1-1). 18. perc: klasszikus etalon kontra: felívelt labdát Juhász Csongi
visszafejeli Kevinnek, aki Yannt indítja, ő ziccerben a kifutó kapus mellett
begurítja (1-2).

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
22. perc: Romhányi Csongi indítja Juhász Csongit, a két belső védő engedi a
kapusnak, a kapus borzasztóan jön ki, Csongi megtámadja, elveszi és az üres
kapuba lő (1-3). 39. perc: szöglet utáni kavarodásból háromszor sem tudtok
elrúgni a labdát, harmadikra berúgják a labdát (2-3). 54. perc: jobboldali beadást
követően gólt fejel a csatár (3-3). 76. perc: jobboldali beadást követően gólt fejel a
csatár (4-3). 84. perc: jobboldalon szép akciót vezet az Újpest, sakk-mattra
lejátsszák és az üres kapuba lő a támadó (5-3). 89. perc: középen végigvitt
támadásból kapunk gólt (6-3). Összegezve nagyon szépen helyt állt a csapat az
Újpest ellen végig fegyelmezetten védekezve. Büszkék lehetünk a srácainkra
,hogy 76 percig bírták a rohamokat.
De ellenfelünk jobb játékerőt képvisel és ezt el kell ismerni. A hibákból meg
tanulni kell. A hónap utolsó hétvégéjén Vecsésre látogatott a csapat tavaly még a
vendéglátóink felnőtt csapata az NB3-as bajnokságban szerepelt. Nálunk
mindenki pozitívan várta a mérkőzést. A pálya talaján meglátszott az idény vége
meg a belesegítéskor a hó is elkezdett esni. A mérkőzést nagyobb elánnal
kezdtük de mezőnyfölényünk csak helyzetekre volt elég ott rendre rossz
döntéseket hoztunk, meg egyszer érdekes módon esett el Juhász Csongi
ziccerbe. A 40. percben góllá éret a mezőnyfölény Bene Zoli ugratta ki Juhász
Csongit aki futsalos módjára bal spiccel lőtt a rövid alsóba. Így 1-0 ás vezetéssel
vonulhattunk szünetre. Az 55. percben Bene Zoli Somogyi Kevin passzát
követően két védőt is kicselezett és bebombázta a hosszúba a labdát. Ő egy
nagyon hosszú sorozatott szakított meg 2013.03.24-én talált utoljára a kapuba a
kiváló játékos. A második félidőt végig mezőnyfölénybe játszottuk. A 65. percben
el is döntve a találkozót egy remek gyorstámadás végén Somogyi labdája találta
meg Csorvásit aki a kapus szeme közé tette 3-0. 78. percben Somogyi szögletére
Juhász érkezett a röviden, ezzel már 4-0 volt az állás. A 82. percben Juhász
Csongi került ziccerbe ahol mindenkit kicselezett a végén viszont a védelem
egyik tagja páros lábbal becsúszva a lábát eltalálva megakadályozta a
gólszerzésben. A játékvezető sípja is néma maradt az ellentámadásban az
emberfölényüket kihasználva szépített ellenfelünk. 2 perccel a vége előtt még
egy koncentrációs hiba is becsúszott a védelembe így 4-2-es győzelemmel
utazhattunk haza.
A Csapatnak még van egy elhalasztott meccse a SZAC ellen, amit december 6.
án pótolunk. Ezután jöhet csak a téli pihenő és a felkészülés az újévben.
Összességében a novemberrel elégedett lehet csapatunk, hiszen a
körülményekhez képest a maximálisat ki tudtuk hozni mind eredményben mind a
mutatott játékban.
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1999/2000-ben születettek
Az ősz utolsó hónapja némileg lazább volt mérkőzések szempontjából, mint a
zsúfolt október. Egy kivétellel minden mérkőzésünket lejátszottuk, az országos
bajnokságot az élen zártuk, a fővárosi bajnokságban az utolsó mérkőzéstől
függően a 2.vagy a 3.helyen várhatjuk a tavaszt.
Az őszi szezon során több új játékos is csatlakozott hozzánk. Rögtön a nyáron
Katona Matyi és Böszörményi Áron, akiket a csapat egy része régi csapattársként
köszönthetett. Szezon közben érkezett Csutor Leó, Kovács Attila, Futó Marci és
Király Levi, az ő beilleszkedésük folyamatban van, azonban az kijelenthető, hogy
mind a hatan közénk való, értelmes, kulturált srácok. Sajnos nemcsak érkezők
voltak ebben a félévben, hanem távozó is: Jean Péter egykori csapatkapitányunk
úgy döntött, hogy abbahagyja a futballt, amit mindannyian sajnálattal vettünk
tudomásul.
Novemberi bajnokijaink sorát a KISE elleni találkozó nyitotta, ahol 12-1-es
győzelmet arattunk. Gólszerzőink: Bacsek B. 3, Kerezsi D., Muradin B. 2-2,
Tóbiás M., Katona M., Böszörményi Á., Tarkövi Á., Bagyinszki K.
Egy héttel később újra egy időben léptünk pályára mindkét bajnokságban. Budai
derbi várt ránk a budapesti bajnokságban, a szomszédvár Hegyvidékkel
csaptunk össze, a találkozó 5-2-es győzelmünkkel zárult. Gólszerzők: Kelemen
Zs. 2, Kerezsi D., Tarkövi Á., Bagyinszki K. Az országos bajnokságban a
szezonban először kerültünk hátrányba, ám a második félidőben ellenállhatatlan
25 perccel megfordítottuk és megnyertük a meccset (2-4). Gólszerzőink: Szakács
Á., Hajnal B., Bacsek B., Tóbiás M.
A szezonzáró Újpest elleni derbi előtt kedden fogadtuk az erős SZAC gárdáját,
akiket 4-0-ra múltunk felül. Gólszerzőink: Bacsek B. 2, Kerezsi D., Tóbiás M.
A “csúcsrangadó” az utolsó játéknapon várt ránk, a Szusza Ferenc stadion
tökéletes állapotú füves edzőpályáján fogadtak minket a lila-fehérek. A 0-0-ás
döntetlennel záruló összecsapáson ellenfelünk jóval többet birtokolta a labdát,
ám az első és a második félidőben is megnyerhettük volna a találkozót, a
helyzetek száma alapján igazságosnak mondható a döntetlen. Tavaszig azon
fogunk dolgozni, hogy az Újpesthez hasonló kaliberű, erős csapatokat le tudjunk
győzni. Másnap a fővárosi bajnokságban az RTK vendégei voltunk és 15-0-ás
győzelmet arattunk. Gólszerzőink: Bagyinszki K. 7, Lénárd A . 4, Kelemen Zs. 2,
Görgényi B., Kőszegi K.
Utolsó előtti budapesti mérkőzésünkön ismét a KISE volt az ellenfelünk, az
országos bajnoksághoz hasonlóan ismét mi hagyhattuk el győztesen a pályát (51). Gólszerzők: Tarkövi Á. 4, Bagyinszki K.
Ezzel egyetlen bajnoki meccs maradt hátra, az Újpesti Haladással december
elején csapunk össze, győzelemmel a második helyen tölthetjük a téli szünetet.
Karácsony előtt - a tavalyi évhez hasonlóan - Debrecenbe utazunk teremtornára,
ez lesz az utolsó megmérettetés a 2015-ös esztendőben.
A hónap játékosa novemberben Padányi Domonkos lett.
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2001/2002-ben születettek
November hónap vegyesen alakult U15-ös csapatunknak. A hónap első
mérkőzését a Gázgyár csapata ellen játszották a fiúk, ami a tabellán elfoglalt
helyezések alapján egyértelműen rangadónak bizonyult. Hazai pályán azonban
csapatunk idei legjobb teljesítményét produkálta. Már az első félidőben sikerült
eldönteni a mérkőzést, ugyanis csapatunk szép támadások után 4 gólt szerzett az
első 40 percben. A második félidőben sem vettünk vissza az iramból, így a
mérkőzés vége 7-0.
Wein (Kiss 41'), Dér,Leskó, Szölgyémy, Somogyi, Rókusfalvy, Belarbi, Valkó (
Rozsondai 20'), Fülöp, Józsa (Hegedűs 41'), Földes (Nagy 41').
Gólszerzők: Józsa 3, Fülöp 2, Földes, Rozsondai
Következő mérkőzésünk szintén hazai pályán volt, a Lőrinc United látogatott el a
Kolozsvári Tamás utcába. Az előzővel ellentétben ez volt az idei legrosszabb
mérkőzése csapatunknak. Labdabirtoklásban sikerült nagy fölényt kialakítani, de
a visszaálló ellenfelünk védelmét nem igazán sikerült megbontani. Ezzel
elletétben a vendégek minden pontrúgása életveszély volt, és sajnos többől gól is
született. A félidővégére már 4-1re vezetett a lőrinci brigád, amit a második
félidőben gyarapítani tudtak, így a végeredmény 6-1 lett, gratulálunk az
ellenfélnek.
Kiss (Wein 41'), Dér, Szölgyémy, Leskó ( Váradi 50'), Somogyi ( Fouilleul 50'),
Werner ( Herczenik 41'), Belarbi ( Földes 41'), Valkó, Józsa, Fülöp, Nagy .
Gólszerző: Fülöp
A hónap utolsó mérkőzésén a RAFC vendégeként szerepelt csapatunk. Nehéz
meccs volt, ellenfelünk végig szabálytalanságokkal tördelte a játékot, így nem
nagyon tudtuk a támadásainkat felgyorsítani, ráadásul a 35. percben Belarbi
megmozdulását rögtön pirossal jutalmazta a játékvezető.
Így több mint egy félidőt
ember hátrányban játszott
csapatunk. A félidőt 1-0-s
vendég vezetés zárta. A
második játékrész elején
egy gyönyörű szóló góllal
pedig Fülöp eldöntötte a
mérkőzést, az eredmény a
továbbiakban nem
változott. Végeredmény 20.
Wein ( Kiss 69'), Dér,
L e s k ó , S z ö l g y é m y,
Somogyi ( Sándorfi 69),
Belarbi, Werner,
Rozsondai, Fülöp, Józsa,
Nagy (Rókusfalvy 49').
Gólszerző: Nagy, Fülöp

Nehéz győzelem
Rákoszentmihályon
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2003/2004-ben születettek
Vendégjátékon a Schalke 04 csapatánál
A mostani mini interjú apropóját az adta, hogy a csapat tehetséges csatárának,
Werner Balázsnak lehetősége volt a német Schalke 04 korosztályos csapatánál
eltöltenie egy hetet. Az ottani élményeiről kérdeztük.
- Bala, mesélj erről a kalandról, mikor, hogyan, kivel mentél ki?
- Az egyesület edzői vették fel a kapcsolatot a Schalke csapatával, akik
visszaírtak, hogy szívesen látnak egy hétre az edzéseiken. Az őszi szünetben
autóval utaztunk ki a családom egy részével. Apun és anyun kívül még két tesóm
is jött. Este 10 órakor indultunk, és egy éjszakai utazás után kora reggel
érkeztünk meg.
- Hol laktatok?
- Egy panzióban laktunk, Essenben.
- Hogyan fogadtak a gyerekek?
- Rendesek voltak, az edzéseken sokszor mondták nekem, hogy „gut” vagy „ well
done”. Ezenkívül is mindig beszéltek hozzám, segítettek, mondták, hogy mit
csináljak. Janick volt a legjobb fej.
- Hogyan beszéltetek egymással?
- Angolul beszéltünk egymással. Egész jól ment, nagyjából sikerült megértetni
magamat. Ha nem értettem, akkor meg leutánoztam a többieket, hogy mit kell
csinálni. Egyébként bár ők egymás között németül beszéltek, de érdekes volt,
hogy az edző sokszor angolul beszélt velük, hogy gyakorolják azt a nyelvet.
- Hogyan szólítottak?
- „Balás” Én mondtam, hogy Bala vagyok, de ők így hívtak. Meg egyszer Balinak.
Az vicces volt.
- Hány gyerek volt a csapatnál?
- Összesen 18 gyerek van a keretükben, de nem mindig volt ott mindenki.
- Milyen volt az edző?
- Nagyon rendes volt velünk. Marc Gebbler volt a neve, de nem tudom, hogy írják.
Ő fogadott minket, mindent megmutatott, egyszer együtt ebédeltünk, mindenben
segített, bíztatott.
- Hány perces volt egy edzés?
- Másfél - két órás edzések voltak. Mindig nagyon pontosak voltak.
- Hány edzése van a gyerekeknek egy héten, milyen mérkőzéseket játszanak?
- Négy edzésük van, szerdán nem edzenek. Minden hétvégén mérkőzést
játszanak, de még ők sem szerepelnek bajnokságban. Edzőmeccseket
játszanak, tornákra utaznak. Csak a jövő szezontól lesznek bajnokságban,
ahogy mi is.
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2003/2004-ben születettek
- Mit tapasztaltál az edzéseken?
- Mindent nagyon gyorsan és fegyelmezetten csináltak, mindenre nagyon
odakoncentráltak. Nagyon nagy iramban mentek az edzésjátékok, sok párharc
és ütközés jellemezte az edzéseket.
- Milyen jellegű gyakorlatokat csináltatok?
- Voltak cica játékok, az minden edzésen volt. Passzolós feladatok, labdás
koordinációk, egyszer volt egy atlétikai edzés is. Egyébként nekik minden héten
van egy atlétikai edzésük is.
- Mit csináltatok az atlétikai edzésen?
- Volt koordinációs bemelegítés, gyorsasági gyakorlatok, erősítő feladatok,
zsámolyos szökdelő gyakorlatok. Guggoló láberősítés is volt rudakkal segítve.
- Teszteket csináltatok?
- Igen, kedden volt egy felmérő edzés.
- Miket mértek fel? Miben milyen voltál?
- Futógyorsaságot, labdavezetést, dekázást, passzolást mértek. Gyorsaságban
és a labdavezetésben jó voltam. A dekázás nem ment annyira jól. Váltott lábbal
dekázva kellett 8-as alakban haladni. Időre mérték, hogy milyen gyorsan, meddig
tudunk elmenni.
- Sikerült gólt lőnöd az edzéseken?
- Igen, kettőt lőttem. Az első egy becsúszós gól volt, egy bepasszolt labdára
rácsúsztam. A másik gólt egy egyéni akció után lőttem be a kapus mellett.
- Mi volt az edző véleménye rólad?
- Azt mondta, hogy ügyes voltam. A gyorsasságom jó, de a technikámat, főleg a
bal lábat még fejleszteni kell. Azt mondta, hogy az ő csapatában én az erős
közép mezőnybe tartoznék.
- És ez azért is nagy szó, mert később olvastuk, hogy az a csapat, ahol edzettél
pár nap múlva egy nagy nemzetközi tornát nyert, ahol a döntőben az angol
Tottenham csapatát verték meg. Mit tudsz arról, hogy mennyire cserélődnek ott
évről évre a gyerekek?
- Elég nagy a cserélődés, nagy a harc a csapatban maradásért. Most négy
gyereket fognak kitenni, mert nem voltak elég gyorsak.
- És te hová rangsoroltad magadat a csapaton belül?
- A 18 gyerekből én a 8-9. helyre sorolnám magamat.
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2003/2004-ben születettek
- Milyen egyéb programokat tudtatok csinálni a családdal?
Voltunk Kölnben, megnéztük a dómot, voltunk Düsseldorfban városnézésen, de
a legnagyobb élmény az volt, hogy megnéztük a Schalke - Mönchengladbach
mérkőzést. Nagyon sok szurkoló volt, nagyon jó hangulat volt a stadionban. A
Schalke 2-0-ra kikapott, Huntelaar nagyon béna volt, 3 ziccert is kihagyott.
- Akkor összességében megérte kimenni, igaz?
Igen, nagyon jó volt ez a külföldi tapasztalat, nagyon nagy élmény volt nekem. És
abban maradtunk az edzővel, hogy majd pár év múlva ismét kimehetek, megint
megnéznek, hogyan fejlődtem.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek

Csapatunknak véget ért a Bozsik program erre az évre. A szezon elején jó
teljesítmények és kifogástalan csapatmunka jellemezték a csapatot. Év végére
sajnos elfáradt a csapat, de a így is sok jó meccset játszottunk.
Több tornára készülünk, az edzések feladatanyaga ennek megfelelően alakul.
Speciális feladatokat csinálunk, amivel reményeink szerint sikeresek lesznek a
srácok a téli tornákon.
Terveink szerint Fehérvárra és Debrecenbe is utazunk, ahol jó színvonalú
mérkőzéseket fogunk tudni játszani. Nehéz lesz felvennünk a versenyt az erős
csapatokkal, de meglátásom szerint sikeres időszakot fogunk zárni.
A csapatépítés folyamatos, próbáljuk kialakítani azt a csapategységet, amit jónak
gondolunk. Próbajátékosok ebben a hónapban is megfordultak csapatunknál,
sajnos van, akit nem tudtunk itt tartani, illetve van akit tovább tesztelünk.
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2007/2008-ban születettek
Novemberben csapatunk a megkezdett úton haladva folytatta tovább az éves
munkát. Az edzések jó hangulatban és kellő komolysággal telnek. Az eddig
gyakorolt átadásokat és átvételeket egyre jobb százalékban alkalmazzák a fiúk
edzéseken, amelyeken ebben a hónapban előtérbe került az egyéni labdás
technika fejlesztése. A gyors labdavezetés és a labdával való irányváltás
elengedhetetlen a mai futballban, a karácsonyi szünetig ebben szeretnénk a
legnagyobb fejlődést elérni, közben nem elfelejtve az eddig tanultakat. A feladatok
során egyre többször kell felnézni a gyerekeknek, és nem „csak a labdával”
foglalkozni. A hétfői edzések a téli időszakban a kinti pályán, míg a szerdai és
pénteki gyakorlások a sátorban zajlanak. A zord időjárás sem tudta a gyerekek
kedvét szegni az edzéslátogatásban, melynek versenyében Triz Berci vezet, aki
idén még egy alkalmat sem mulasztott. Csatlakozott a csapathoz Khaut Andris,
aki a Budenz iskolából érkezett csapatunkhoz. A hónapban megrendezésre került
az utolsó őszi Bozsik-torna, ahol a rendező III. Kerület ismét kiváló házigazdának
bizonyult. Csapatunk lelkesedését dicséri, hogy ez alkalommal már négy
csapattal vettünk részt a jó hangulatú küzdelmekben. Partneregyesületünk a
Vasas meghívására részt vettünk a szindikátusi nap keretein belül
megrendezésre kerülő tornán, ahol a Vasas partnercsapatai képviseltették
magukat. A tízcsapatos mezőnyben lehetőségünk nyílt olyan klubokkal is játszani,
akikkel eddig nem mértük össze erőnket, így volt szerencsénk többek között az
Angyalföldi Dinamó, a Grund FC és a Dorog csapataival is megmérkőzni. A
rendezvény kiválóan szolgálta a gyerekek fejlődését, végig élvezetes, kemény
küzdelem folyt a pályán.

-

Bozsik torna a Kalap utcában
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2009/2010-ben születettek
Eseménydús hónapon vagyunk túl. Novemberben sok érdekes dolog történt
csapatunk életében. A hónap elején részt vettünk a negyedik Bozsik fesztiválon is.
Remek időben, érdekes feladatokkal és jó sok focival telt ez a nap. Itt, november
8-án avattuk fel először az új UFC-s felszereléseket. Nagyon örültünk annak, hogy
hosszú várakozás után mi is ezekben a klassz mezekben játszhattunk.
Már másnap, november 9-én megint újdonsággal találkoztunk, elkészült a téli
sátor. Ezt pedig szinte mi avattuk a 16 órakor kezdődő hétfői edzésünkkel.
Mostantól egész tavaszig ebben a sátorban edzünk. Mindenki nagy örömmel jár
az edzésekre; az eddigi fesztiválok, az egységes felszerelés és a sok közös játék
egyre jobban összekovácsolja a csapatot.
Ami pedig ennél is izgalmasabb volt, az a november 28-i III. Pék Pont Utánpótlás
Torna, ahova mi is beneveztünk. Itt játszunk először más egyesületek csapataival,
jó kis erőfelmérő volt számunkra. A tornára 12 játékossal mentünk, nekünk volt a
legnagyobb keretünk. Rögtön az első hivatalos meccsen meg is szereztük
csapatunk történetének első győzelmét a Dalnoki Akadémia ellen. A második
meccsen viszont elszenvedtük az első vereséget is. Ezt követően még kétszer
nyertünk és kétszer kikaptunk. Így lettünk végül negyedikek a 10 csapat közül.
Egyedül az FTC elleni, a döntőbe jutásért zajló mérkőzést sajnálhatjuk kicsit, mert
ott nem csak azért veszítettünk, mert a Fradi jobb volt.
Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a csapatunk történetének első hivatalos
gólját Váradi Szabolcs szerezte, első házi gólkirályunk pedig Kirst Alex lett.
Összességében jól helyt álltunk, minden játékos remekül szerepelt attól
függetlenül is, hogy nem mindenki töltött ugyanannyi időt a pályán. Még azt is jó
volt látni, hogy a negyedik hely miatt sokan szomorúak voltak, néhányan el is
pityeregték magukat. A legnagyobb örömet pedig az okozta, hogy jól küzdöttünk
egymásért.
Az éppen nem
játszó csapattársak
h a n g o s a n
buzdították a
többieket. Egyik
kedves kollégánk
meg is jegyezte,
hogy remek kis
közösség vagyunk.
A novemberi
e d z é s e k e n
legtöbbet a
párharcokat
gyakoroltuk, ez is
hozzásegített
bennünket az első
g y ő z e l m e k
megszerzéséhez.

Egymásért küzdöttünk
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Lurkó

Fent: Dávid és Péter a fociban is ismeri a barátságot
Lent: Ma is jót fociztunk!
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Kölyök
Novemberben a kültéri
edzéseink helyébe a
sátras edzések léptek,
ahogy arról képes
beszámolónk is
tanúskodik. A hónap
elején még remek időben,
rövidujjúban mozoghattak
a srácok, ám a tél
nemcsak a naptárban
közeledett, hanem a
valóságban is. A sátorban
a kintinél kellemesebb a
hőmérséklet, ám így is
hideg, így ott is ajánlott az
aláöltözet, a több réteg
ruha viselése.
Balra: Pányenká!
Lent: Lelkes szurkolók az
egymás közti meccsen.
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Junior

November a különböző taktikai játékokról szólt: rengeteget gyakoroltuk a 3-1,
2-1, 2-2 és 1-1 elleni feladatokat, amit a srácok nagyon élveztek. Ezek a
gyakorlatok a gyerekek képességeit és gondolkodását is fejlesztik, emellett a
hideg időre is alkalmasak, hiszen közben folyamatosan rengeteget mozognak
a gyerekek. A jó időhöz alkalmazkodó technikai gyakorlatokat így ezek a
játékok váltották.
Fent: 3-1 elleni játék
Lent: 2-2 elleni játék
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Felnőtt
Győzelem a kerületi rangadón!
Hidegkút - UFC 1-2 (0-0)
UFC: Nagy D. - Miklósi G., Veégh Sz., Vidéki G., Kovács P. - Gallatz K., Padányi
B. - Cserti B., Ráskai-Kiss K., Lesti B. - Tóth M.
Cserék: Molnár E., Kocsis M., Jobbágy D.
Gólszerzők: Gallatz K., Ráskai-Kiss K.
Moldován Tibor edző: “Örülök a győzelemnek. Össze kell szednünk magunkat,
sérülések és eltiltások miatt nehéz lesz a hátralévő három forduló.”
Kiszenvedett három pont a sereghajtó ellen.
UFC - Szabadkikötő 3-2 (1-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Papp E., Jobbágy D. - Szabó D., Kocsis
M. - Tóth M., Padányi B., Lakatos P. - Moldován K.
Cserék: Molnár E., Regős L.
Gólszerzők: Tóth M., Padányi B., Molnár E.
Moldován Tibor edző: “Kínkeserves győzelem rengeteg kihagyott helyzettel.”
Bravúr a veretlen 2.helyezett otthonában!
RTK - UFC 0-1 (0-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Szabó D., Jobbágy D. - Gallatz K., Kocsis
M. - Tóth M., Ráskai-Kiss K., Padányi B. - Moldován K.
Cserék: Molnár E., Juhász Cs., Lakatos P., Papp E., Vidéki G.
Gólszerző: Tóth M.
Moldován Tibor edző: “Egyértelműen látszik, mi csapatunk legnagyobb
hiányossága: a kiegyensúlyozottság. Ha a tabella elejére pillantunk és
összevetjük az élmezőny egymás elleni eredményeit, akkor mi vagyunk a
legjobbak. De a szenvedő csapatok ellen mi is szenvedünk. Ezen kell változtatni.
Gratulálok mindenkinek!”
Kiütéses győzelem a szezonzárón.
UFC - 1908 SZAC 6-1 (3-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Szabó D., Jobbágy D. - Gallatz K., Kocsis
M. - Királyvölgyi K., Ráskai-Kiss K., Lesti B. - Moldován K.
Cserék: Herendi D., Molnár E., Papp E., Lakatos P., Regős L.
Gólszerzők: Moldován K. 3, Ráskai-Kiss K., Herendi D., Molnár E.
Moldován Tibor edző: “Jó játékot mutatva könnyedén vettük az utolsó fordulót.
Hátul végig szervezettek voltunk és ötletes támadójátékkal esélyt sem adtunk
ellenfelünknek. Az ellenfél térfelén mutatott védekezés volt az egyetlen, amivel
problémám volt, de a második félidőben az is helyreállt. Sokszor előjött, amiket
edzéseken gyakorlunk, a második gólunk egy az egyben ilyen szituáció után
született.”

