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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 a Lurkó csapat edzésén készült,
ahol mindig remek a hangulat!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Egy újabb hónapon vagyunk túl a kiemelt csapat életében. Egy biztos: nem ez volt
a legeseménydúsabb és izgalmasabb hónap, hiszen uborkaszezon van.
Sajnos bekövetkezett az, ami várható volt: sokan tanulás miatt kihagyták a januári
hónapot, az edzéslátogatottság gyenge volt. A hátrányból megpróbáltunk előnyt
kovácsolni a hideg téli hónapban, rengetegszer a felnőtt csapat játékosaival
gyakorolhattak a megjelent srácok. A közös edzésekből kiderültek, hogy ki hol tart
a felnőtt futballhoz képest, mennyire tudja felvenni a ritmust, milyen fizikai
állapotban van a felnőttekhez képest. Mindemellett Tibi bácsi is jobban rálátott a
fiatalokra.
Kicsit előre tekintve februárra, reméljük az időjárás kegyelmesebb lesz hozzánk
és a srácok is újra visszatérnek a régi kerékvágásba. A fogadkozások már meg
vannak a bajnoksággal kapcsolatban, mind egyénileg mind csapatszinten, már
csak az eltervezett munkát kell elvégezni, hogy a célok megvalósuljanak. Dani
bácsi kicsit megterhelőbb edzéseket tervez a srácoknak, aki ezeket normálisan
végigdolgozza, annak nem nagyon lesznek sem fizikai, sem koncentrációs
gondja.
Edzőmérkőzések is tervben vannak házon belül és más csapatokkal is. Az elsőt a
Szent István csapatával játsszák a srácok idegenben. Ezt követően jó fokmérő
lesz a BLSZ I-es Hegyvidék SE tartalék csapata elleni mérkőzés. A bajnoki
mérkőzések majd csak március első hetében kezdődnek.

Edzés közben
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1999/2000-ben születettek
A korosztály az óév zárásaként ismét Debrecenben vett részt teremtornán, ahol
drámai csatákat követően, az egyenes kiesés szakaszban háromszor is
büntetőket követően tornagyőztes lett. A torna legjobb játékosa Lénárd András
lett. Az újévet is teremtornákkal kezdtük, az idősebbek a Hali Kupán, a fiatalabbak
Százhalombattán végeztek első helyen. A Hali Kupán csapatunk legjobbja Török
Norbert, a mezőny legjobbja pedig Katona Matyi lett. A két tornán játszottunk az
alábbi gárdákkal játszottunk: Újpesti Haladás, BKV Előre, Csepel, Hegyvidék,

Ercsi Kinizsi, BVSC, Szabadkikötő. A januári teremtornák már az alapállóképesség fejlesztését szolgálták, ahogy a négy januári edzőmérkőzés is.
Elsőként a Tabánnal csaptunk össze, ahol jó iramú meccsen döntetlen született
(2-2). Góljainkat Tóbiás Marci és a próbajátékon lévő Zlatzky Dani szerezték. A
KISE ellen mezőnyben szépen játszottunk, támadásaink ötletesek és
gólveszélyesek voltak, ám védekezésben több nagy hibát követtünk el, így ki is
kaptunk (3-4). Tarkövi Ádi két gólja mellett Zlatzky Dani is betalált. Az Újpesti
Haladás ellen kiütéses győzelmet könyvelhettünk el (11-0). Gólszerzőink:
Bacsek Bernát 4, Katona Matyi 2, Mohamed Zeid, Böszörményi Áron, Kerezsi
Doma, Bagyinszki Kris, Tóbiás Marci. Az Újpesti TE U16-os csapatától 1-0-ás
vereséget szenvedtünk, a Tabán elleni meccshez hasonlóan ez is kifejezetten jó
iramú összecsapás volt. A Kelen elleni összecsapás a havazás miatt elmaradt.
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1999/2000-ben születettek
Ezeken a mérkőzéseken már az új 4-1-4-1-es felállásban léptünk pályára, amit
egész tavasszal tanulni fogunk. Az első tapasztalatok pozitívak, ugyanakkor ez a
felállás, illetve a játékunk a szélső játékosoktól nagy futómennyiséget kíván, amit
még szokni kell. A helyzetkihasználással mind a négy találkozón komoly
gondjaink voltak, de a több hiba a komoly fizikai igénybevétel következménye. Az
edzések is elsődlegesen az állóképesség fejlesztéséről, illetve a törzserősítésről
szóltak januárban. Február első heteiben folytatódnak a kemény, az állóképesség
javítását célzó edzések, majd a hónap második hetében rátérünk a tavaszi
technikai és taktikai feladatok gyakorlására.

Az év első hónapjában két próbajátékos érkezett a csapathoz, Zlatzky Dani a
Dunakanyar gárdájából, míg Horváth Olivér a Tabáni Spartacustól. Dani ‘99-es,
ballábas támadó játékos, míg Olivér - aki korábban már egy évet játszott az UFCben - 2000-es születésű jobblábas védő. Mindkettőjükkel kapcsolatban
februárban születik majd döntés.
Februárban további edzőmeccsek, illetve a kiskunhalasi kispályás torna vár a
társaságra. Ismét összecsapunk az Újpesti TE U16-os gárdájával, az Újpesti
Haladással és a KISE-vel is, de történélmet is fogunk írni, hiszen először fogunk
játszani felnőtt csapatokkal: a Hegyvidék SE II. csapatát és a MUN SE gárdáját is
vendégül látjuk majd. Ezeken a mérkőzésen felmérhetjük majd, hogyan tudunk
labdát birtokolni jóval rutinosabb ellenfelekkel szemben.
A hónap játékosa Kerezsi Dominik lett, aki a felkészülési mérkőzéseken
balhátvédként kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
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2001/2002-ben születettek
Január hónapban újra edzésbe állt U15-ös csapatunk. Már az első héttől magas
létszámmal tudtunk elkezdeni dolgozni a havazások és nagy idegek ellenére. A
téli felkészülés folyamán csapatunk elsősorban a letámadást gyakorolja, hogyan
legyen feltolt védelemmel is szilárd és egységes a csapat. A támadó játékban
pedig továbbra is a rombuszok kialakítása az elsődleges csapatunknál, hogy
gyors kispasszos játékot tudjunk játszani. A hónap során csapatunk 2001-es
születésű játékosai vettek részt kispályás tornán Gödöllőn. Itt csapatunk a
csoporton belül 4 győzelemmel és egy döntetlennel végzett a csoport elején.
Utána a negyeddöntőben a Nyíregyháza ellen sikerült 2-1-es győzelmet aratni, de
a kis keret és a sérülés véget ennél több erő nem maradt a gyerekekben. Az
elődöntőben a Kistarcsa ellen, majd a bronz meccsen a Videoton ellen
vesztettünk mérkőzést, de örülünk a negyedik helynek! Egyenlőre nem érkezett
hozzánk próbajátékos, így úgy néz ki nem lesz új igazolása csapatunknak, de
Fülöp Marci bejelentette, hogy a Tabán csapatánál töltött próba edzések után
leigazolják. Első felkészülési mérkőzésünket 30-án játsszuk a Mészöly Focisuli
ellen és onnantól minden hétvégén mérkőzésekkel készülünk a bajnoki rajtra.

Csapatfotónk Gödről
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2003/2004-ben születettek
A csapatból ezúttal Dudás Fülöppel készült miniinterjú.
- Fülöp, hová jársz iskolába, mióta focizol?
- A Szent Angéla iskolába járok, már az óvodában is fociztam. Második osztályos
koromtól focizom az UFC-ben, először a Lurkó csapatban voltam, majd onnan
jöttem át a kiemeltbe.
- Milyen poszton játszol, mik az erényeid?
- Jobb szélen vagyok támadó. Gyors vagyok, de a párharcokban még nem elég
erős.
- Szerintem sokat fejlődtél, az ősszel még különdíjat is kaptál az egyik tornán.
Szerencsére a közösségbe is hamar beilleszkedtél, amiben segített a nyári
balatoni focitábor, ahol egy legenda született, a nyugi szoba. Mi volt az?
- Az edzők összetettek minket egy szobába, azokat a gyerekeket, akikről azt
gondolták, hogy szerények, nyugodtak, ezért lettünk mi a nyugi szoba.
- Kik voltak benne?
- Rajtam kívül Gulyás Boti, Gyuszi, Várszegi Zoli és Terék Zoli voltak a tagok.
- Aztán mégsem volt olyan nyugi, démonokat láttatok, meg köddé vált telefonról
beszéltetek.
- Hát, igen a démon valószínűleg egy zseblámpa volt, és a telefon is meglett
végül…
- Ott kaptál egy rövid életű becenevet is. „Sulc”, honnan jött, miért kaptad?
- Hosszú történet, hagyjuk…
- És volt egy szenzációs ki-mit tud előadásotok is. Csodálatos Gyuszi volt a
címe…
- Gyuszi által mondott, rövid egy mondatos történetek voltak, én csak háttér
statiszta voltam benne. Annyira azért nem sikerült jól.
- Mit csinálsz, amikor nem focizol, vagy nem tanulsz?
- Sorozatot nézek.
- Milyen sorozatot?
- Naruto. Ez egy nindzsás cucc, tipikus japán sorozat, már régóta nézem.
- Akkor mesélj erről valamit, szerintem nem csak én nem tudom, miről van szó.
- A történet szerint Naruto egy különleges gyerek, aki mindenfélét csinál a
világban. Barátot szerez, küldetést teljesít, meg ilyenek.
- Mitől különleges a gyerek?
- Mert ő egy nindzsa, akadémiára jár a falujában, ezért különleges képessége
van, például szél elemet tud használni. És bele van pecsételve egy farkas démon.
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2003/2004-ben születettek
- Szegény gyerek, ki volt az a gonosz, aki belepecsételte?
- A szülei. De ők bele is haltak a pecsételésbe. Azért pecsételték bele, hogy
megszerezhesse a Farkas démon erejét.
- Szép történet. Melyik adón megy?
- Nem a tévében van, hanem a neten. Ott szoktam nézni a bátyámmal. Most
megy a második évad. Már 570 részt láttam belőle.

Korosztályos csapatunk januárban az MLSZ edzőképzés vizsgacsoportjaként a
jövő edzőinek segédkezett - reméljük, mindenkinek jól sikerült a vizsga!

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A 2016-os évet új edzővel kezdte a csapat. A téli szünet utáni első edzésen, január
4-én a régi edző elköszönt a fiúktól és az edzés utáni szülői értekezleten
bemutatták az új trénert, Sohár Zoltánt. Sajnos a zord időjárási körülmények; az
erős havazás miatt csak kevesen vettek részt az aznapi edzésen és a szülői
értekezleten is. Az új vezetőedző munkáját továbbra is Gyenes András segíti.
Sohár Zoltán 47 éves tapasztalt edző. Korábban az összes Bozsik korosztállyal,
U7-es, U9-es és U11-es csapatokkal is foglalkozott, de volt U13-as és U19-es
csapata is. Tősgyökeres II. kerületi, jelenleg is a kerületben él. Játékospályafutását a Hidegkúti Sport Club-ban kezdte, később a Pénzügyőrbe igazolt.
Egyetemi tanulmányai alatt a MAFC-ban játszott és a mai napig - igaz már az
oldboys csapat - oszlopos tagja.
A gyerekek nagy lelkesedéssel kezdték meg a közös munkát és az ilyenkor
szokásos betegségeket és iskolai elfoglaltságokat kivéve rendszeresen járnak
edzésre, annak ellenére, hogy a heti háromszori; hétfő, szerda, pénteki edzések
mindegyike szabadtéren folyik.
Január 13-án kilenc 2005-ös játékosunk és az egyetlen 2006-os kapusunk
váratlanul bejelentette, hogy másik egyesületbe igazol, ami azonnali intézkedést
igényelt. A Lurkó csapatunkból hat U11-es és egy U10-es játékos csatlakozott a
játékoskeretünkhöz Huczik Norbi bácsi javaslatára. Az első benyomások alapján
mindegyikük hasznos tagja lehet csapatainknak. Ezen kívül további három, 2006os születésű próbajátékos is jár az edzésekre, akik szintén nagyon ígéretesen
teljesítenek és a jelenlegi helyzet szerint megoldást jelenthetnek az U10-es, szűk
játékos-állományunk bővítésére.
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2007/2008-ban születettek
A téli szünet és az ünnepek után U9-es csapatunknál is folytatódtak az edzések. A
hónap során a fiúk megismerkedtek az átlépős csellel, örömteli, hogy az egymás
közötti játék során is gyakorolják a mozdulatot. Az egyik edzés után a Lelátó
munkatársa két játékost, Triz Bercelt és Turányi Mátyást is interjúra invitált, akik
készséggel válaszoltak az újság által feltett kérdésekre.
- Berci, kezdjük az alapokkal. Mikor születtél és melyik iskolába jársz?
- 2007-ben és az Andor Ilona Általános Iskolába járok.
- Hányas számú mezben játszol és milyen poszton?
- 10-esben és csatár vagyok.
- Ki a kedvenc játékosod és melyik a kedvenc csapatod?
- Messi és a Barcelona.
- A csapatból ki a kedvenced?
- Pácza Olivér.
- Mi leszel, ha nagy leszel?
- Focista!
- Végül mit szeretsz enni és inni?
- A gyümölcslevest nagyon szeretem. Inni vizet szoktam.
- Matyi, mikor születtél és hova jársz iskolába?
- 2008-ban. Szabó Lőrinces vagyok.
- Hányas számú mezben játszol és milyen poszton?
- 21-es vagyok. Csatár szeretek lenni!
- Ki a kedvenc játékosod és melyik a kedvenc csapatod?
- Messi a kedvencem. Miatta a Barcelonát szeretem.
- A csapatból ki a kedvenced?
- Lukács Máté.
- Mi leszel, ha nagy leszel?
- Focista!
- Végül mit szeretsz enni és inni?
- A pizzát imádom. Általában vizet iszom.
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Évzáró bankettek

Ha december, akkor évzáró! A hagyományos évzáró banketteket idén is minden
csapatunk megtartotta. A legkisebb focizással, a felsősök az öltözőben tartott
eszem-iszommal, a legnagyobbak pedig étteremben jártak. Képeink az U13-as
és az U17-es korosztály összejövetelein készültek.

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Az elmúlt évet egy jó hangulatú szülők-játékosok közös focival zártuk. Apukák,
anyukák, nagyszülők egyaránt eljöttek és beszálltak a két pályán zajló fociba,
majd utána lelkes apukák védték illetve védeni nem tudták a hétmétereseket. Így
köszöntünk el az óévtől és töltöttük a megérdemelt téli szünetet otthon. Örömmel
hallottam viszont majd' minden játékostól január 4-én, hogy már hiányzott a foci
és nagy lelkesedéssel jöttek az edzésre. Január legfontosabb eseménye nálunk
az, hogy sok új játékos érkezik, akiket be kell építeni a csapatba és segíteni kell az
ő beilleszkedésüket is. Ezért is tölt el nagy örömmel az, amikor azt hallom, hogy a
régebbi játékosok dicsérik az új fiúk egy-egy szép mozdulatát, vagy éppen
bíztatják őket akkor, amikor valami nem sikerül a legjobban., hogy remek kis
közösség vagyunk. Az új fiúk, Kovács Marci, Lombard-Eszes Benedek, Tomaj
Dani, Keczéry Laci, Demjén Domi, Tóth Marci is nagyon ügyesen mozognak.
Szerencsére visszatért az őszi idényt kihagyó Patakfalvi Bence is, aki szintén
fontos tagja csapatunknak. Az edzéseken a labdás ügyesség fejlesztése az egyik
legfontosabb feladatunk jelenleg. Ennek érdekében sokat dekázunk és a lehető
legtöbbször érintjük a lábunkkal a labdát egy-egy edzésen. Fejlesztjük a
mozgáskoordinációnkat is az erre szolgáló speciális gyakorlatokkal. Februárban
majd részt veszünk az UFC Cup-on, reméljük, hogy eredményesen szerepelünk
itt is.

Új esztendő, új játékosok
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Lurkó

Micsoda technika!

Vidám hangulat a győztes meccs után
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Kölyök

Ilyen egy igazi becsúszás!

Távoli bomba - gól lett
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Junior

A véglegetekig kijátszott támadás
A csapattal kapcsolatos hír, hogy Tóth Jancsi februártól az U17-es kiemelt
csapat játékosa lesz, miután szeptember óta kiemelkedően teljesített a Junior
csapatban. Edzéslátogatottsága, igyekezete kiemelkedő, így másfél év után újra
az egyesület 1999/2000-es korosztályában játszhat. Gratulálunk!

Edzés előtt népszerű a kapuralövés
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Felnőtt
A Felnőtt csapat téli felkészülése nehezen indult a kis létszámok miatt, így Dani
bával összefogva az ifi és a felnőtt csapat együtt kezdte meg az edzéseket.
Szerencsére a hetek előrehaladtával a létszám folyamatosan emelkedik, és már
rendesen lehet dolgozni a csapattal. Úgy néz ki, hogy nyári leigazolása után
Horváth Gábor is edzésbe állt csapatunknál, illetve 3 próbajátékost is tesztelünk a
hetekben, valamint régi kapitányunk, Kovács Márton is visszatért. Távozó játékos
egyelőre nincsen. Elsősorban a labdatartáson és az egységes letámadáson van
a hangsúly az edzéseken, és február hónapban újra előtérbe kerülnek majd a
támadásvezetések is. Január végén elérkeztünk első edzőmeccsünkhöz, melyet
a Törökbálint gárdájával játszottuk. Az 1-1-es döntetlennel végződő találkozón
gólunkat Fabiny Marci szerezte. A keret 17 játékosa lépett pályára, köztük hárman
az újoncok közül. További edzőmérkőzéseink időpontjai:
Február 7. vasárnap 17:00 UFC - Hegyvidék SE
Február 9. kedd 19:00 Pénzügyőr SE - UFC (Pasaréti út, Vasas-pálya)
Február 14. vasárnap 13:00 UFC - Páty
Február 21-én már tétmérkőzésen lépünk pályára, a Budapest Kupában a BVSC
lesz az ellenfelünk. Egy héttel később pedig kezdetét veszi a bajnokság tavaszi
szezonja, első ellenfelünk a sors iróniájának és a sorsolás szeszélyének
köszönhetően szintén a BVSC gárdája lesz. A zuglóiakat mindkét alkalommal
hazai pályán fogadjuk majd.

