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A hónap képe

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 (U18, U16,
U14) már szerepelnek a számszerű
eredmények is. A hónap képe ezúttal
18 éves egyesületünk vadonatúj
labdája lett, amelyet - korlátozott
számban - az UFC Shopban lehet
megvásárolni.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Csapatunk háza tájáról legutóbb csak remek hírek érkeztek, mivel az előző
hónapban minden meccset megnyertek a srácok. A bajnokság hajrája azonban
sokkal nehezebbnek ígérkezett, mivel az utolsó öt meccsen a bajnokság első
három helyezettjével csaptunk össze. Kezdésként a listavezető (és őszi bajnok)
Csepel otthonába látogattunk, ahol az első félidőben játékban ugyan nem
vallottunk szégyent - a helyzetek alapján is kiegyenlített volt a találkozó - ám az
eredmény nagyon rosszul alakult. Sajnos a második játékrészt az egy évvel
idősebb ellenfelünk erővel sokkal jobban bírta. Így 6-1-es vereségünk a második
játékrész alapján jogos, ám az első félidőben jobb helyzetkihasználással és
keményebb védekezéssel megnehezíthettük volna az őszi első dolgát. Gólunkat
csapatunk kapitánya, Padányi Bendegúz szerezte.
Egy héttel később a Pestszentimre csapata látogatott hozzánk, a dél-pesti
csapatot különösebb megerőltetés nélkül vertük meg. A 11-2-es siker inkább az
önbizalmunknak tett jót, mint a fejlődésünket segítette volna. Góljainkat Ihab
Adnan (3), Kárpáti Péter (3), Petrányi Marcell (2), Padányi Bendegúz, Jámbor Ákos
és Pongó Benjamin szerezték - Jámbor és Pongó ráadásul első találatukat
szerezték csapatunk színeiben.
Sokkal nehezebb feladatnak ígérkezett egy héttel később a Szent István elleni
idegenbeli találkozónk. Az első játékrészben a csepeli meccs jutott sokak eszébe,
ugyanis mezőnybeli jó produkciónk csak kétgólos hátrányra volt elég. Két igencsak
elkerülhető találatot kaptunk, mely után nagyon nehéz második félidő várt ránk. A
srácok azonban hatalmas akaraterőről tettek tanúbizonyságot: élvezetes és
fordulatos második félidőt produkálva 4-3-ra megnyerték a mecset. Kárpáti (2),
Padányi és Büki Benedek góljaival egy szervezett és tudatos csapat ellen arattunk
bravúrgyőzelmet! Az egész meccs alapján megérdemelten, ám a könnyen
elkerülhető kapott gólok miatt nagyon nehezen arattunk sikert.
Hazai pályán a Grund csapata következett, ahol sajnos ismét bohózatba illő
találatokkal 3-2-es hátrányban kezdtük meg a második játékrészt. A 60. percig
kiegyenlített találkozót játszottak a csapatok, ám sajnos az egyenlítés nem sikerült,
helyette a vendégek lőtték be negyedik találatukat. Csapatunk ekkor mentálisan
összetört és nagy vereségbe szaladt bele. A végeredmény 7-3 lett a Grund javára.
Góljainkat Ihab Adnan, Kovács Gergely és Petrányi Marcell szerezték.
Tanulságként be kell látnunk, hogy ilyen játékerőt képviselő csapat ellen nem
védekezhetünk ennyire puhán és nem kapkodhatunk, mert annak ilyen
nagyarányú vereség lesz a vége.
A záró fordulóban a KISE csapatához látogattunk, ahol az előjelek nem voltak
éppen bíztatóak. Przewozniak Dani elutazott, így kapus nélkül maradt csapatunk.
A hálátlan feladatot Stollmayer Balázs vállalta magára. Mezőnyben a Padányi,
Farkas, Edrélyi trió hiánya okozott nagy fejfájást. Szerencsére a helyettük játszó
játékosok bizonyítottak: 4-3-as győzelmünk azt jelenti, hogy kellemes élménnyel
vonulhatunk a téli pihenőre. Góljainkat Magyar Vazul (2), Ihab Adnan és Petrányi
Marcell szerezték.
Csapatunk 15 mérkőzésen szerzett 28 pontjával biztosan a bajnokság első felében
telel, jelenleg a halasztott meccsek miatt a 6.helyen állunk.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Ez a hónap kicsit legyengítette a csapatot egészségügyileg. Több sérült játékos
volt kénytelen kihagyni néhány edzést és a betegségek sem kímélték őket. Sajnos
a fiúknak a bajnokság utolsó három mérkőzésére nélkülözniük kellett kapusukat,
Farkasch Jancsit ujj törése miatt. Önfeláldozásáról tanúbizonyságot tevő
helyettese, a főleg védekező játékosként tevékenykedő Hercik Robi állt a helyére,
vállalva az új posztot és azt, hogy nem a mezőnyben segíti csapatát. Nagy
segítségére volt a csapatnak és olykor remek kifutásaival sok góltól mentette meg
a csapatot.
A fejlődés szemmel látható, még akkor is ha a mérkőzéseken elért eredmények
nem ezt mutatják. Sok új játékos érkezett, ami miatt teljesen kicserélődött a keret.
Az újonnan érkezők többsége még sohasem volt igazolt játékos korábban, de
lelkesedésük példa értékű és a hozzáállásuk és az edzés látogatottság is
kiemelkedő egyeseknél, úgy is mint Bársony Gergőnél. Örömmel vettük
tudomásul, hogy több újonc is bejátszotta magát a kezdő csapatba. Gondolok itt
Károly Dávidra, aki kielégítő teljesítményt nyújt a pálya védekező harmadában,
igaz neki is voltak hiányzásai az edzésekről.
Az edző többször változatott a kereten, nem titkolva azt, hogy több játékosnak még
keresi a megfelelő helyét a pályán, de ahogy elmondta ennek a szezonnak
tulajdonképpen ez volt a szerepe. Összeállítani egy magabiztos csapatot a tavaszi
szezonra. Ennek köszönhető az is, hogy Bene Zolit kiemelte a védők sorából a
középpályára, ahol kielégítő és egyenletes teljesítményt nyújt. Meg kell említeni
Kölcze Balázst is, mivel középcsatárként termeli a gólokat és a korosztály házi
gólkirályi cím elnyerésére is nagy esélye van. Közel jövőben a tervek között
szerepel a csapat játékának a felgyorsítása, a labda szerzések hatékonyságának
növelése, valamint a pontosabb átadások.
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1999/2000-ben születettek
Az őszi szezon hajrájában csapatunk a pályaválasztói jog felcserélésének
köszönhetően egymás után három mérkőzést játszott hazai pályán, ebből a
sorozatból a második ellenfél a Tabán csapata volt. A kiegyenlített első félidőben a
Szpari negyedóra játék után váratlanul szerzett vezetést, amit a félidő vége előtt
még egy találattal fejelt meg a vendégcsapat. A második félidőben “minden
mindegy” alapon megpróbáltuk megfordítani a mérkőzést, ám a Tabán ezen a
vasárnap délelőttön jobban koncentrált, minden gólunkra góllal válaszoltak, így
hiába volt Gyurma kétszer (előbb Jampi, majd Noel indításából), Bernát pedig
egyszer (Gyurma indításából) eredményes, végül a vendégek 5-3-ra nyertek. Az
első félidőben sokat birtokoltuk a labdát, ám támadásban tompák voltunk, a
második félidőben kevesebb labdabirtoklás mellett gyors támadásaink
eredményre vezettek, ugyanakkor védelmünk szellősebbé vált.
Így érkeztünk el egy ötmecces nyeretlenségi szériával az Újpest elleni
mérkőzéshez.
Bár a három hazai meccs közül egyértelműen itt találkoztunk a legjobb ellenféllel,
mégis itt törtük meg az átkot. Rögtön a találkozó elején második helyzetünket gólra
váltottuk, az új posztján is kiemelkedően teljesítő Bernát remek indítását Gyurma
váltotta gólra. A gólt újabb helyzetek követték, az első félidőben minden további
nélkül tekintélyes előnyre tehettünk volna szert. A helyzetek azonban kimaradtak,
a félidőben pedig hatot (!)cserélt a vendégcsapat. Az országos bajnokságban
játszó játékosok meg is változtatták a játék képét: saját térfelünkre szorultunk és
stabil védekezésből indított gyors kontráinkban bízhattunk. Hiába volt nagy
mezőnyfölényben a lila-fehér csapat, legalább annyi helyzetet alakítottunk ki, mint
a vendégek, amikből Benke Andrisnak hála ők egyet sem váltottak gólra,
miközben Gyurma szemfüles labdájával Bernát begyalogolt a kapuba, így hiába
szépítettek néhány perccel később a vendégek, a hátralévő 20 percet szorgalmas
védekezésünknek köszönhetően sikerrel kibekkeltük (2-1). A győzelem (de még a
pontszerzés is) hatalmas siker a csapat számára, a III.Kerületi TVE után újabb
nálunk erősebb csapatot sikerült két vállra fektetnünk!
A záró fordulóban Angyalföldre látogattunk, ahol egy jó iramú mérkőzésen
kétgólos vereséget szenvedtünk. Az első félidőben rengeteg labdát szerezve
nyomás alatt tartottuk a Vasast, akik egyetlen támadásunkból egy peches öngóllal
vezetést szereztek. A második játékrész elején 15 perc erejéig beszorultunk, a
Vasas megérdemelten gólt is szerzett, a hátralévő időben viszont újra kezünk
vettük az irányítást, de balszerencsénknek hála nem sikerült gólt szerezni. Ennek
ellenére egy szimpatikus ellenfél ellen jó játékkal szenvedtünk vállalható
vereséget,szomorkodásra és panaszra nem lehetett okunk.
November utolsó hétvégéjén elkezdődött az UFC téli tornasorozata is, ahol a
2000-es korosztály mindkét sora jó játékkal veretlenül zárta az első játéknapot, a
Lőrinc United és a Dunakanyar csapatait kétszer győztük le, a Budafok ellen egy
győzelmet és egy döntetlent játszottunk. Külön dicséretet érdemel a remekül
játszó Cipő - KisMáté - Papa hármas (zöld sor) és a Kris - Domi páros (fehér sor).
November végén az edzéslátogatottsági versenyt Benke Andris, Jampi, Papa,
Dávid és Gera vezetik, mindannyian egy-egy edzésről hiányoztak az augusztusi
edzőtábor óta.

A HÓNAP JÁTÉKOSA

A hónap játékosa
Új rovatunkban a korosztály edzői minden hónapban megválasztják az adott
hónap legjobb játékosát, a Lelátó pedig egyikükkel interjút is készít. A szezon
végén a hónap játékosai után kiválasztásra kerül minden korosztályban az év
játékosa is. A hónap játékosairól bővebben Facebook-oldalunkon olvashatnak.
Novemberben a hónap játékosa
az U8-as korosztályban:

Szöllőssy Zsombor

az U10-es korosztályban:

Földi Dominik

az U12-es korosztályban:

Somogyi Martin

az U14-es korosztályban:

Bacsek Bernát

az U16-os korosztályban:

Bene Zoltán

az U18-as korosztályban:

Padányi Bendegúz

a Lurkó csapatban:

Vámos Henrik

a Kölyök csapatban:

Pfisztner Máté

a Junior csapatban:

Pocsai Richárd

a felnőtt csapatban:

Sárosi Márk

Magazinunk novemberben serdülő csapatunk játékosával, Bacsek Bernáttal
készített interjút.
A ballábas fiatalember egy éve érkezett a Vasas csapatától. A társak hamar
befogadták, mert Bernát a pályán és a pályán kívül is jól testesít. Gyors, dinamikus,
párharcerős játékos a pályán, értelmes és remek mentalitású ember a pályán kívül,
novemberben pedig új posztján is remekül megállta a helyét, erényeire való
tekintettel immár középpályásként számolnak vele edzői.
- Az elmúlt hetekben új szerepkört kaptál a pályán, így adódik a kérdés, hogy
melyik a kedvenc posztod?
- Baloldali támadó, de most jól érzem magam a középpályán is.
- A pályán mindenkivel jól megérteted magad, a pályán kívül kikkel vagy jóban a
csapatból?
- A legjobb barátom az osztály- és egyben a csapattársam, Görgényi Boti, de több
csapattársammal is jóban vagyok, többek között Ádival, Zsomborral és Petivel is.
- Egy év hosszú idő, melyik a legkedvesebb emléked az UFC-ben?
- Amikor az első teremtornámon - a Klébiben - első helyezést értünk el és én lettem
a gólkirály.
A Bernáttal készült teljes interjú Facebook-oldalunkon olvasható.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Véget ért a 2001-es bajnokság őszi idénye, de máris jönnek az új versenyek,
hiszen mind a két korosztály már meg is kezdte a kispályás tornák sorozatát.
Elég hektikus időszakot tudhat maga mögött az idősebb korosztály, hiszen az
elmúlt meccseken mindig meg kellett küzdeni valamilyen nehézséggel (szünet
miatti hiányzások, sérülések), ennek megfelelően a mutatott teljesítmény igen
széles skálán mozgott. Voltak nagyon jó periódusai a mérkőzéseknek, de néha
érthetetlen produkciókkal is szembesülni kellett. Ugyanakkor örömhír, hogy
nagyon jó egyéni teljesítményeknek lehettünk tanúi, egy-egy játékos kifejezetten
éretten és tudatosan játszott. Az utolsó bajnoki hétvégéjén már kezdetét vette az
UFC Cup is, így mindenkinek volt programja hétvégén és a kispályán nagyon jó
iramú meccseken nagyon élvezhető és szellemes játékot láthatott az edzőpáros.
Az utolsó hétvége a 2002-es korosztálynak is mozgalmasan telt, hiszen a társaság
egyik fele az UFC Cupon játszott (jól), a másik fele a KISE vendégeként szerepelt
egy nagyon hasznos edzőmeccsen. Ennél a korosztálynál is hasonlóan a 2001eshez elmondható, hogy nagyon jó teljesítményt láthattunk sok játékostól, de a
csapatjáték helyenként döcögött (főleg az edzőmeccsen). Öröm volt látni, hogy a
kispályán (ahol jobban kijönnek az egyéni képességek) milyen jó játékra képesek a
srácok.
Fontos, hogy az esetleges hideg idő ellenére is hasonló lelkesedéssel látogassák a
srácok az edzéseket és akkor továbbra is tanúi lehetünk, ahogy a srácok szépen
fejlődnek.

2001-eseink a sátorban

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Középpontban a kispályás játék. A téli hónapokban a hideg időjárás miatt az
utánpótláscsapatok jó része a fedett kispályákra szorul. Azonban ez nem
feltétlenül hátrány. Ugyan nem tudják gyakorolni a félpályás és a nagypályás
játékot a gyerekek, de előtérbe kerül a gyors, rövid passzos játék. A kispályás játék
közben a terület beszűkülése miatt sokkal több a párharc, illetve sokkal
gyakrabban kényszerülnek rá a játékosok, hogy cselezzenek.
A 2003-2004-es korosztály edzésein is bekerült a repertoárba az 5+1-es játék
kispályán, hogy ne a teremtornákon találkozzanak először a gyerekek ezzel a
típusú játékkal. Az 1-3-1-es felállás mellett gyakorolták a 2-1-2-es formációt is, így
már kétféle felállásban is tudnak játszani a tornákon. Amíg az időjárás engedi a
csapat tagjai a szabadban gyakorolnak, hogy a nagy létszám ellenére is
megtudják csinálni az edzéseken a labdatartásra épülő játékokat. Ezek a
gyakorlatok november hónap fő anyagát adják a labdás ügyességfejlesztés
mellett.
A 2004-es és a 2003-as csapat is bemutatkozott az UFC CUP 2012-2013-as
kiírásában. A fiatalabbak a REAC, a Tabán, a Lőrinc United és a Szent Pál
Akadémia csapatával játszottak nagyszerű mérkőzéseket. A 2003-as
korosztályban két csapatot indított az UFC, az ellenfelek között pedig a Hidegkút, a
Tabán és a Lőrinc United csapata szerepelt.

UFC Cup, a kezdet

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Az őszi időjárás megtréfálta a Bozsik program szervezőit, így egy hétközi
munkanapon, az őszi szünetben kellett megrendezni a tornát. Ennek eredménye
volt, hogy a 2005-ös korosztály nem tudott részt venni az eseményen, csak a
kisebbek. Azonban november 18-án már a 2005-ös alakulat is pályára léphetet,
mégpedig egyből két csapattal az egyesület saját rendezésű teremtornáján, az
UFC CUP-on. A küzdelmek két pályán zajlottak és minden csapat négy meccset
játszhatott. Először lépett pályára az UFC színeiben Matyi Bence, Schimicsek
Dávid és Regős Ákos, akiken a megilletődöttség nyomai sem látszottak. Idén még
három torna vár a srácokra, amit legalább úgy várnak mint a Karácsonyt!
Az alábbiakban bemutatkozik a csapat 4 új játékosa, akik nyáron kerültek a
kerethez. Reméljük, hogy a közös példakép nyomdokaiba lépnek egyszer…. :-)
Név:
Születési év:
Mezszám:
Poszt:
Kedvenc játékos:
Kedvenc étel:
Kedvenc ital:
Kedvenc játék:

Hegedűs Tamás
2005
80
csatár
Messi
rizseshús
jegestea
kilövős autó

Név:
Születési év:
Mezszám:
Poszt:
Kedvenc játékos:
Kedvenc étel:
Kedvenc ital:
Kedvenc játék:

Horváth Patrik
2005
30
középpályás
Messi
spagetti
Kubu
Transformers

Név:
Születési év:
Mezszám:
Poszt:
Kedvenc játékos:
Kedvenc étel:
Kedvenc ital:
Kedvenc játék:

Fest Olivér
2006
40
középpályás
Messi
sültkrumpli
narancslé
videójáték

Név:
Születési év:
Mezszám:
Poszt:
Kedvenc játékos:
Kedvenc étel:
Kedvenc ital:
Kedvenc játék:

Regős Ákos
2005
17
csatár
Messi
bolognai spagetti
kóla
PSP

Látta?
Felvette?
Küldje be!
Hamarosan indul egyesületünk Youtubecsatornája, ahol gólok, passzok, cselek,
szerelések, védések várják! Mivel a Lelátó sem
lehet ott mindenhol, ezért várjuk azoknak a
jelentkezését, akik rögzítik csapataink
meccseit. A korosztály nem számít, a lényeg az,
hogy a labdát UFC-sek rúgják!
Kapcsolat: keruletufc@gmail.com
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Junior csapat
A novemberben beköszöntő hideg idő sem szegte kedvét a csapatnak, továbbra is
nagy létszámú edzéseken vehetnek részt a srácok. A hónap elején több kiemelt
csapattal is összecsaptak a srácok, így a 2003/2004-esekkel és a 2001/2002esekkel is összecsapott a Junior csapat. A jó hangulatú edzőmeccseken a
játékosok több, újonnan tanult technikai elemet is hasznosíthattak.
A hónap közepe óta a szerdai és a pénteki edzés a sátorban van, míg hétfőnként a
szabadban gyakorolnak a játékosok. A kellemesebb hőmérséklet ideális
körülményeket biztosított a hónap fő anyagának, a cselezésnek, ugyanis így nem
kell tartani a megfázástól a kevesebb mozgást igénylő gyakorlás során.
A havi edzéslátogatottsági versenyt Barna Bence, Gerard Dani, Pósai Richárd és
Zoboki Ábel nyerték. A pontversenyt továbbra is Zoboki Ábel vezeti.

A sátorban a cseleken van a hangsúly
Legfiatalabb csapatunk, az Áron bácsi vezetésével lassan egy hónapja edző
2007-esek egyelőre az idősebbekkel készülnek minden hétfőn és szerdán. Jó hír,
hogy azok a játékosok, akik az első edzéseken részt vettek, megragadtak, jól
érzik magukat a Kolozsvári Tamás utcában. A Lelátó következő számában már az
U6-os korosztály is külön rovatban számol be a csapat háza táján történtekről az
érdeklődőknek.

CSAPATAINK

Kölyök csapat
E havi számunktól egy kis riport sorozat felé lépünk. Belekukkantunk a srácok
fejébe, megtudunk néhány kulisszatitkot, mire vágynak és mit szeretnek a
gyerekek. Első hatosunk tagjai : Pfisztner Máté, Szmodics Beni, Kőszegi Soma,
Péli Áron, Ragni Leo, Vizi Tamás

Mióta fociztok az UFC-ben?
Egy éve.

Három éve. Három éve. Három éve. Három éve.

Négy éve.

Melyik a kedvenc csapatotok?
Real Madrid. Nekem is.

Bayern.

Real.

Milan.

Bayern.

Ribéry.

Ronaldo.

Schweini.

Müller.

Csatár.

Jobbszélső.

Nekem is.

Ki a kedvenc játékosotok?
Ronaldo.

Fabregas.

Melyik a kedvenc posztotok?
Balszélső.

Nekem is.

Balszélső.
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Lurkó csapat
Kint egyre hűvösebb az időjárás, azonban a sátorban kellemes meleg fogadja a
gyerekeket mindhárom edzésen. Szerencsésen alakult a Lurkó csapat téli
beosztása, mert a srácok minden edzése megmaradt a korábban megszokott
időpontban, így a szülőknek nem kellett változtatni a gyerekek időbeosztásán.
A csapat egyik edzője továbbra is Huczik Norbert, aki a kisebbek foglalkozásait
irányítja. A nagyobbak munkáját Dévényi Dusán és Fábián Viktor segíti.
Az edzések egy részében a labdaérzékelő gyakorlatok kapnak szerepet, amelyek
segítségével a gyerekek labdás ügyessége gyorsan fejlődik, ez pedig a létkapus
játékban is megmutatkozik. A foglalkozásokon a gyerekek kétféle pályaméreten is
játszanak, így gyakorolhatják a kézilabda pályás játékot, ahol nagyobb kapukra
lőhetnek gólokat s nagyobb területet kell befutniuk. Illetve játszanak kisebb
területen, kisebb kapukra, ahol kapus ugyan nincs, viszont sokkal több a párharc
és a gól a játékban.
Télen megszokott, hogy a csapat létszáma némileg visszaesik, de még mindig 40
körüli létszámmal zajlanak a foglalkozások. Ez a csekély létszámcsökkenés
azonban nem befolyásolja az edzések jó hangulatát.

Tengernyi lurkó :)

HÍREK

BLSZ III.
Budakeszin megtört felnőtt csapatunkon lévő átok és hosszú nyeretlenségünk
lezárult. Kérdés volt azonban, hogy csak egy fellángolásról van e szó vagy tartós
jó széria veszi kezdetét. Szerencsére az azóta lejátszott öt meccs mindegyikén
győztesen hagyhatták el csapatunk tagjai a játékteret, így a 7. fordulóban
elfoglalt 12. helyünk (mélypont) után az őszi bajnokság végén az előkelő 3.
helyen zárt csapatunk, mindössze két pontnyira a listavezető mögött! Nézzük
sorban, hogy a szezon végi nagy menetelésnek milyen állomásai voltak.
II. Kerület UFC - Erzsébet SK 2-1 (2-0)
Kolozsvári Tamás utca, 30 néző. Vezette: Garzó (Kosár, Kerék)
Kovács M. 5 - Királyvölgyi 6, Kovács M. 6, Koltai 6, Bede-Fazekas 6 - Padányi 7
(Papp 0), Sárosi 7 - Tóth 5 (Bene 5), Millner Z. 5 (Dallos 0), Emődi 5 (Nagy D. 5) Kosik 6
Gólszerző: Kosik (2)
A mérkőzés első félidejében hatalmas mezőnyfölényben játszottunk, és jogosan
kerültünk kétgólos előnybe. Mindkét gólunkat Kosik Gergely jegyezte, melyek
közül az első kimondottan szépre sikeredett! Aztán sajnos rengeteg jó
lehetőséget elpuskázva nem tudtuk bevinni a kegyelemdöfést. Ellenfelünk egy
távoli szabadrúgás utáni potya ízű gól után közelebb került csapatunkhoz.
Sajnos ezek után olyan események történtek melyek nem futballpályára illenek.
Egy félpályánál történt szabálytalanság után a vendégek két játékosa is ököllel
esett a faultoló Padányinak. Szerencsére a játékvezető nem hagyta
megfélemlíteni magát és kiállította a két verekedőt. Kettős emberelőnyben
hatalmasabbnál hatalmasabb ziccereket hagytunk ki, de több gól nem született.
Lényeg azonban a 3 pont megszerzése volt! A többit felejtsük el gyorsan!
Budai XI - II. Kerület UFC 0-2 (0-1)
Pasaréti út, 35 néző. Vezette: Busai (Böröcz, Olaj)
Kovács M. 7 - Koltai 6, Kovács M. 7, Papp 8, Bede-Fazekas 6 - Padányi 7, Sárosi
8 - Tóth 5 (Magyar V. 5), Millner Z. 6 (Dallos 0), Emődi 5 (Bene 6) - Kosik 7 (Bajcsy
0)
Gólszerzők: Sárosi, Kosik
A bajnokság egyik legjobb és legszimpatikusabb csapata ellen játszottunk
idegenben. Egy nagyon színvonalas találkozón csapatunk idei legjobb
teljesítményét nyújtva nyerte meg a találkozót. Villanyfényes meccsünk első
félidejében Sárosi Márk távoli lövése után kerültünk előnybe, melyet Kosik a
második félidőben egy átemelős találattal duplázott meg. Felnőtt csapatunk
legjobb produkciója kellett ahhoz, hogy rangadót nyerhessünk! Erre a játékra és
akaratra építhetünk a jövőben!

HÍREK

BLSZ III.
II. Kerület UFC - Budapesti Erdért SE 3-1 (2-1)
Kolozsvári Tamás utca, 30 néző. Vezette: Fenyvesi (Patócs, Garzó)
Kovács M. 6 - Koltai 5 (Bene 6), Kovács M. 6, Papp 7, Bede-Fazekas 6 - Padányi 7
(Bajcsy 0), Sárosi 7 - Királyvölgyi 6, Millner Z. 6 (Millner M. 6), Emődi 5 (Tóth 5) Kosik 5 (Dallos 0)
Gólszerzők: Sárosi, Bede-Fazekas, Bene
Enerváltan kezdett csapatunk, ennek eredményeképpen egy öngól után
hátrányba kerültünk. 20 perc elteltével sikerült felpörögni, így a félidőre már
vezetéssel vonultunk: Koltai beadását fejelte Sárosi mintaszerűen a kapuba,
majd Bede-Fazekas fejelt gólt egy szögletet követően. A második félidőben,
mezőnyben egyértelmű fölényben játszottunk, de a győzelmet csak a vége felé
biztosítottuk be Bene mesteri szabadrúgása után.
Hidegkút SC - II. Kerület UFC 2-3 (2-1)
Szabadság út, 25 néző. Vezette: Saskőy (Sebestyén, Farkas)
Kovács M. 5 - Koltai 5, Kovács M. 5, Papp 7 (Bajcsy 0), Bede-Fazekas 6 Padányi 6 (Tóth 0), Sárosi 7 - Királyvölgyi 7, Millner Z. 4 (Millner M.6), Emődi 4
(Nagy D. 6) - Kosik 5
Gólszerzők: Királyvölgyi (2), Kovács
A Hidegkúti pálya elképesztően gyenge minősége miatt sajnos ellehetetlenítette
játékunkat. Az első félidőben a hazaiak két gólt szereztek, melyre csak Kovács
fejesgólja volt a válasz. A második félidőre szerkezetet kellett váltanunk, mivel
szélsőjátékunk teljesen használhatatlan volt. Agilisan és keményen játszottunk,
melynek eredménye Királyvölgyi gólja lett. A meccs végéig maradt nyomasztó
mezőnyfölényünk, végül a 93. percben jogos büntetőt kapott csapatunk.
Királyvölgyi higgadt maradt és így kiszenvedtük a győzelmet. A közhely pedig ma
is beigazolódott: „Mindig a kötelező győzelem a legnehezebb!”
II. Kerület UFC Törökbálint FC 4:3 (2:0)
Kolozsvári Tamás utca, 30 néző. Vezette: Gál (Hanfeldt, Kapitány)
Kovács M. 5 - Királyvölgyi 7, Kovács M. 6, Koltai 6, Bede-Fazekas 7 - Padányi 7,
Sárosi 8 - Tóth 7 (Bajcsy 0), Millner 6, Emődi 5 (Nagy D. 5) - Kosik 6
Csapatunk az első félidőben elképesztően lendületes és erőteljes támadójátékot
produkált, számtalan hatalmas gólszerzési esélyt teremtettünk magunknak.
Ezekből egyet tudtunk értékesíteni Tóth Etre révén, második gólunkat egy remek
beadás után a vendégek egyik védője fejelte saját kapujába. A félidő nekünk jött
rosszul, mivel a vendégek egy fejes és egy tizenegyesgól után a 60. percre
ledolgozták hátrányukat. A hátralévő félóra hatalmas izgalmakat tartogatott:
előbb Kosik agresszivitása hozott ismét vezetést, majd a vendégek megint
egalizálni tudtak. Két perccel a vége előtt Bede-Fazekas szerezte meg csapatunk
győztes találatát! Jó tapasztalatszerzés volt ez a mérkőzés fiatal csapatunknak.
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Példaképek
Szalai Ádám










1987-ben született Budapesten
hétévesen, 1994-ben kezdett el focizni a Budapest Honvéd csapatában,
ahol összesen 9 évet töltött el, 2003-ban igazolt az Újpest csapatába
a Megyeri úton nagyon rövid ideig maradt, hiszen egy évvel később
Németországba került a VfB Stuttgarthoz (mindössze 16 évesen!)
2007-ben innen kerül Spanyolorrszágba, a Real Madridhoz, ahol a
tartalékgárdában a spanyol harmadosztályban 3 év alatt 71
mérkőzésen 23 gólt szerez, így szerződteti a Mainz 2010-ben
a Mainz csapatában 65 mérkőzésen eddig 17 alkalommal volt
eredményes és ő az első magyar játékos, aki mesterhármast szerzett a
Bundesligában
a magyar válogatottban 2009-ben Izrael ellen mutatkozott be, azóta 14
alkalommal lépett pályára címeres mezben és 7 gólt szerzett
a legemlékezetesebb mérkőzése a válogatottban a San Marino elleni EBselejtező volt, ahol mesterhármassal kápráztatta el a szurkolókat

