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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 Egyházi
Gergő edzőnk esküvőjén készült,
akinek ezúton is sok boldogságot
kívánunk!.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Hétközi meccsel folytatódott volna a bajnokság, ám a hónap elején jellemző
nedves időjárás miatt a Nagytétény pályája alkalmatlan volt a mérkőzés
lejátszására, így a meccset elhalasztottuk. Április első szombatján hazai pályán
már minden adott volt, hogy az Ikarus csapata ellen megmérkőzzünk. Idegenben
súlyos vereséget szenvedtünk mostani ellenfelünktől, akkor a 85. percig 1-1 volt az
állás, de az utolsó percekben szétestünk. Jó előjel volt, hogy a Felnőtt csapatban
hónapok óta jól teljesítő Padányi Bendegúz ezúttal a korosztályában szerepelt,
mivel 5 sárga lapja miatt a felnőtt bajnokságban egy meccs kihagyására
kényszerült. Az első gólt rögtön ő szerezte: Jámbor visszafejelt labdáját közelről
passzolta a kapuba. Nem sokkal később Jobbágy passzát Kárpáti értékesítette,
amire hamar válaszoltak a vendégek egy hosszú indítás után. Szerencsére két
perc múlva ismét kétgólosra növeltük előnyünket, amikor is a Kárpáti ellen
elkövetett szabálytalanság után ismét Padányi volt eredményes, ezúttal
büntetőből. Vezetésünk tudatában nyugodtan mentünk ki a második játékrészre,
míg ellenfelünknek támadni kellett az egalizálásért. Ez kedvezett nekünk, sok
gyors támadással egyértelmű fölényben játszottunk végig. Stollmayer és Kárpáti
az 56. és az 57. percben eldöntötték a meccs győztesének kilétét. Sajnos még egy
potyagólt azért összehoztunk, ám a győzelmünk jogosságához nem férhetett
kétség. Az Ikarus ellen 5-2-es sikert aratni nagyon nagy dolog, mivel ellenfelünk
mind fizikálisan, mind rutinban csapatunk előtt jár. Szép volt fiúk! Egy héttel később
a Testvériség otthonába látogattunk. Ezúttal mindössze 12-en voltak bevethetők
csapatunkból, bár ez még így is egyel több, mint ahányan ellenfelünk keretében
voltak. Az öltözőben Egyházi Gergely vezetőedző arra kérte a srácokat, hogy
fejben pörgessék fel magukat a meccsre, mert megfelelő motiváció nélkül nehéz 90
perc állhat előttük. Sajnos az edző félelmei beigazolódtak, mivel a lelkes hazaiak az
elején erőszakosabbak és „élesebbek” voltak, így a vezetést is megszerezték. Ez a
gól kellett csapatunknak a felpörgéshez, de egyenlíteni nehezen sikerült: Büki
beadását Kárpáti váltotta gólra. A félidő hajrájában a vezetést is megszereztük.
Csikesz Ádám jó 25 méterről hatalmas bombagóllal duplázta meg góljaink és saját
maga szezonban szerzett találatai számát. A második játékrészben szerencsére
megnyugodtunk és sokkal többet járattuk a labdát is. Farkas két szép lövéssel, Büki
remek kényszerítőzések után, míg Magyari Gábor egyéni akciója után szerzett
gólt. A vége így magabiztos 6-1-es siker, ami megérdemeltnek mondható. Ezek
után az Újpest vendégei voltunk. A meccs a szezon legnehezebb meccsének
ígérkezett, de könnyed játszadozássá laposodott. Noha a 3. percben Stollmayer
hatalmas bombagóljával még vezettünk, és ezek után a 20. percig fegyelmezetten
játszva őriztük is előnyünket. Ekkor ellenfelünk sorozatos védelmi megingásainkat
kihasználva egalizált, ám még ekkor sem utalt semmi a közelgő eseményekre. A
26. percben egy távoli szabadrúgás suhant be kapusunk hóna alatt, ettől
játékosaink fejben látványosan összeomlottak. Tíz perc alatt hat gólt kapott
csapatunk. Ilyen fejetlenséget és tanácstalanságot még nem, vagy csak nagyon
régen láthattunk a csapattól. A vége megalázó 12-3-as vereség lett, melyből
pozitívumként csak három nagyon szép gólunkat lehet kiemelni (Kárpáti és Kovács
Gergely voltak még eredményesek csapatunkból). Reméljük nem lesz hetekig
tartó negatív hatása ennek a kiütéses vereségnek, ugyanis az igazi sportember
ilyenkor, ilyen nehéz helyzetben kell, hogy felálljon és jól teljesítsen!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Már elfelejtettük a télikabátot, a kesztyűt és a sapkát, helyettük elővettük a
baseball sapkát és a naptejet. Nem kell villanyfényben edzeni és a jó idő meghozta
a játékkedvet a fiúknak is: még többen látogatják az edzéseket, mint eddig. Az
átlagos edzéslátogatottság 19-20 főre nőtt, minden egyes alkalommal legalább
16-an vagyunk!
Természetesen ez a hónap sem telhetett el új érkezők nélkül. A csapat ismét betört
a nemzetközi piacra és Schlappa Marvin mellett egy újabb kettős állampolgárságú
játékos erősíti az ifi-B keretét Hammerle Mark személyében. Jaszenovics Bálint is
visszatért hosszadalmas térdsérüléséből.
Azonban nem telhet el úgy hónap, hogy ne történjen valami szomorú is a
csapattal. Kiderült, hogy Márkus Tomi sérülése súlyosabb a vártnál, így az egész
szezont ki kell hagynia. Jobbulást kívánunk és reméljük hamarosan a csapattal
tarthat! Farkasch Jancsi is bajlódott egy kisebb sérüléssel, de egy mérkőzés
kihagyás után, ismét a csapat segítségére lehetett.
A csapat első idei pontját is megszerezte a Gloriett csapata ellen (1-1) és egyre
jobban látszik a játékosok elszántsága. A játékosok túl vannak az alap
állóképességi szakaszon és már a koordinációfejlesztéssel, a
gyorsaságfejlesztéssel és a labdás technika fejlesztésével foglalkoznak. Egy
újabb játékost tesztel Gábor bácsi. A 1998-as születésű hórihorgas, jó fizikai
képességekkel rendelkező Szénási István edz a fiúkkal. Néhány hét múlva eldől,
hogy a kiemelteknél marad vagy még szüksége van némi fejlődésre a Junioroknál.
Csapatunk májusi programja:
05. 12. (vasárnap): II. Kerület UFC - Hegyvidék-Szent István 09:00
05. 26. (vasárnap): II. Kerület UFC - Újpesti Haladás 09:00

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Áprilisban a jó idő beköszöntével látványosan megnőtt az edzéslátogatottság, a téli
20 körüliről ebben a hónapban 26 körülire, ami a 33 fős keretre vetítve kifejezetten jó.
Hiányzóink ebben a hónapban is voltak, Soma lábsérülés, Jampi és Tarkövi Ádi
betegség miatt hagyott ki két meccset is, de Porst Benit és Traubit is hátráltatta
sérülés rövidebb ideig.
A hónap első vasárnapján az Unione-Hegyvidék csapatát fogadtuk hazai pályán. A
nagy fizikai fölényben lévő vendégek a végeredményt (1-6) tekintve simán legyőztek
minket, ám a meccs egészen másképp is alakulhatott volna, ha gólnélüli állásnál
értékesítjük 100%-os ziccerünket vagy a pályakezdő asszisztens jelzi, hogy a
vendégek első gólja 5 méteres lesről született... Nem így lett, így a 2-0-ás félidőt
követően kinyíló csapatunkat megszórta a vendégcsapat. Gólunkat Bernát
passzából Józsa Tomi szerezte.
Ha az első áprilisi bajnokira igaz, hogy lehetett volna másképp is, akkor
hatványozottan igaz ez a másodikra. A harmadik helyen álló III. Kerület várt minket.
Jól kezdtük a meccset, az első 20 percben legalább négy gólt ígérő helyzetet sikerült
kihagynunk (MuraBeni, Soma), miközben az ellenfelet nem hagytuk kibontakozni. A
futball örök törvénye ismét beigazolódott: a kihagyott helyzeteket az ellenfél előbbutóbb megbosszulja. Egy 22 méterről elvégzett szabadrúgás a keresztlécről még
kifelé pattant, ám a kipattanóra a hazaiak reagáltak gyorsabban (1-0). Bár a
hátralévő 15 percben továbbra is mi birtokoltuk többet a labdát, már csak egy nagy
helyzetünk volt (Traubi), ám ez is kimaradt. A második felvonás hasonlóan indult,
többet birtokoltuk a labdát, ám kapura már veszélytelenek voltunk. Aztán jött a
feketeleves: előbb egy szöglet utáni kavarodásból növelte előnyét a házigazda,
majd 10 perces rövidzárlatunk alatt további három gólt rámoltak be megzavarodott
csapatunk hálójába. Amilyen váratlanul estünk össze, olyan váratlanul támadtunk
fel: a hátralévő 20 percben ismét kézbe vettük az irányítást, de csak Czipó Ádi távoli
kapufájára futotta erőnkből, még a lefújás előtt a hazaiak újabb gólt szereztek (6-0).
Két súlyos, de nem reális vereséggel érkeztünk a harmadik havi bajnokihoz, ahol a
Csepel csapatát fogadtuk. Játékunk a múlt hetihez hasonlóan kifejezetten élvezetes
és jó volt, fizikai-sebességbeli hátrányunk azonban ezúttal is előjött. Néhány perc
játék után Traubi rúgott nagy gólt a hosszú felső sarokba, majd Józsa Tomi beadását
Bernát értékesítette. Fél óra játék után Traubi indítását Jampi rúgta be, három
gólossá növelve előnyünket. Az ellen’ gyakorlatilag három támadásból egyenlített 10
perc alatt, mindannyiszor lefutva védelmünket. A félidő utolsó szava azonban a
mienk volt: szép baloldali akció végén Józsa Tomi passza után Traubi rúgott
irgalmatlan nagy gólt ismét a jobb felsőbe (4-3). A második 40 perc is jól kezdődött:
szép akciónkat követően MuraBeni rúgott gólt, azonban a játékvezető tévesen
továbbott intett, pedig egyértelműen a gólvonalon túlról szedte ki a kapus a labdát.
Egy perccel később már nem volt kegyelem: Jampi beadására Ben jól érkezett, 5-3.
A szigetlakók azonban most sem hagyták magukat, percek alatt ismét felálltak (5-5).
A hátralévő 30 perc izgalmakban és helyzetekben (Gera kapufája) bővelkedett, gólt
azonban nem hozott. Csapatunk végre nemcsak jól futballozott, hanem
eredményesen is.

A HÓNAP JÁTÉKOSA

A hónap játékosa
Novemberben indult rovatunkban a korosztály edzői
havonta 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.
Áprilisban a hónap játékosa
az U8-as korosztályban:
Jászai Vencel
Az edzéseken mutatott példás hozzáállásáért.
az U10-es korosztályban:
Földi András
A kiemelkedő edzésmunkájáért.
az U12-es korosztályban:
Sándorfi Dániel
A hónap folyamán nyújtott teljesítményéért.
az U14-es korosztályban:
Czipó Ádám
Példamutató hozzáállásáért.
az U16-os korosztályban:
Bálint Bertalan
A mérkőzéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
az U18-as korosztályban:
Borbély Imre
Az edzéseken mutatott kiemelkedő hozzáállásáért.
a Lurkó csapatban:
Kukri András
Az edzéseken nyújtott nagyszerű teljesítményéért.
a Kölyök csapatban:
Feiner Dániel
Kiemelkedő edzésmunkájáért.
a Junior csapatban:
Taracky Dániel
A szorgalmas edzésmunkájáért.
a felnőtt csapatban:
Királyvölgyi Krisztián
A mérkőzéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
A Lelátó áprilisban Junior csapatunk játékosával, Taracky
Dániellel beszélgetett.
A Danival készült teljes interjú Facebook-oldalunkon
olvasható.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Izgalmas és sikerélményekben gazdag napokat hozott az április, ki lehet jelenteni,
hogy a naptári év legjobb időszaka volt a bolondos hónap.
Az állandósult jó idő az edzéslátogatottságra nagyon pozitív hatást gyakorolt, így
ősz óta tartósan először újra el tudta végeztetni az edzőpáros az eltervezett
feladatokat. A 2001-es korosztály végre olyan meccseket játszott a bajnokságban,
ahol a hasonló képességű csapatok ellen is eredményes tudott lenni és nemcsak a
játék képéért járhatott a dicséret. Igaz, két kellemetlen élmény is becsúszott
(BVSC-, Tabán-meccs), de ezeken a mérkőzéseken is látszott, melyik csapatban
játszanak ügyesebb játékosok, de vagy a szerencsével álltak hadilábon a srácok,
vagy a hozzáállás és/vagy koncentráció nem volt megfelelő a mérkőzés elején,
utána meg sikertelenül kapkodtunk a veszett fejsze nyeléért. Lehet, hogy a Tabán
ellen az is megzavarta a fiúkat, hogy nem érkezett játékvezető...
A 2002-es brigád remekül kezdte a tavaszi Bozsik-torna sorozatot, a sok hiányzó
ellenére mind a két sorban remek teljesítményeket láthattunk, még úgy is, hogy
szinte csere nélkül kellett végigjátszani a tornát. A csapat lejátszotta első
nemzetközi meccsét, hiszen a Marczibányi téren rendezett tornán az elődöntőben
a Kassa csapatával találkoztunk. El kell ismerni, hogy nagyon ügyes, pörgős
gyerekek alkották az ellenfelet, így megérdemelten jutottak tovább. Jó volt látni,
ahogy az egymás elleni mérkőzés után a bronzmeccsen és a döntőben hogy
bíztatták egymást a pár perce még ellenfélként küzdő gyerekek. Remélem, sok
ilyen szép élményben lesz még részük a gyerekeknek, mert ezektől az apró, de
nagyon szép gesztusoktól is szép a SPORT!

Bronzérem a Marczibányin

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A csapat egyik edzője, Csaba bácsi ezúttal Földi Domival, a csapat villámgyors
szélsőjével beszélgetett.
- Domi, hogyan kerültél a csapathoz? Valami szülinapi partiról hallottam.
- Viharnak és Barninak volt a szülinapja, és a zsúrt itt tartották az UFC pályán,
amin fociztak a gyerekek. A tesóm révén voltam itt, aki az ő barátjuk, és nagyon
megtetszett a dolog.
- De nemcsak focizol, most készülsz egy országos sakkversenyre is.
- Igen, csapatban budapesti ötödikek lettünk, és így bejutottunk az országos
döntőbe. Most lesz vidéken a verseny a hétvégén.
- Mióta sakkozol?
- Úgy négy-öt éve. A Fillér suliba hetente kétszer járok szakkörre, és még otthon
is szoktam játszani a tesómmal, Teóval, bár ő jobban sakkozik nálam.
- Van sakk mestered? Ki tanít?
- A nagypapámtól tanultam sokat, de már őt is megverem.
- Van valami kedvenc cseled, vagy megnyitásod, vagy mattod?
- Kis béka és királycsel…
- Milyen az a kis béka?
- Nem kis béka, hanem kis bika. Az egy védekező csel.
- Tudod, azért érdekes, mert te egy izgága gyerek vagy, csodálom, hogyan tudsz egy sakktábla fölött
sokáig koncentrálni…
- Nem mindegyik parti hosszú, van villámsakk is. Az a lényege, hogy
szabályosan és gyorsan kell lépni, a cél, hogy az ellenfélnek leteljen az ideje.
- Drukkolok majd neked, hogy jól szerepeljetek. Valami küzdősportot is csinálsz, nem?
- Karatézom, de azt csak az iskolában tornaórán, tehát nem járok el külön
egyesületbe. Igaz régebben jártam kyu kusin khai-ra, de azt abbahagytam.
Egyébként sárga öves vagyok, bár versenyekre nem járok el.
- Tudom, hogy dalszövegeket is írsz. Csak átiratokat csinálsz, vagy van önálló műved is? A
leghíresebb számod mindenképp az Afrika lett.
- Az egy átírat volt, Shakira számát írtam át: „Szamiamia é-éé kigyulladt a vécé,
szamiamia, Szappanos Éva, ez volt hát Afrika”
- Igen, ezek emlékezetes sorok, de ki az a Szappanos Éva?
- Azt nem tudom, de így rímel.
- Beszélsz egzotikus nyelveket is. Edzések előtt - és néha alatta is - hallom, hogy valami ismeretlen,
egész különleges nyelven énekelsz.
- Á, az csak halandzsa…De tényleg beszélek angolul, németül, csehül és
oroszul is…. Bár az igazság, az hogy németül csak egy dolgot tudok, hogy
„guten tag”.
- Jó, hát az sem kevés. De honnan tudsz csehül? Mondj valamit csehül!
- „Dekuji”, azt jelenti, hogy „köszönöm”. Anyukám anyukája cseh, innen tudok
csehül. És anyukám anyukájának a nővére is cseh.
- Az előadó művészetben is jártas vagy, leginkább a tánc területén szoktál villogni. Néha ezekből is
szoktál ízelítőt adni.
- Na, abban nem vagyok jó, ...bár már volt egy fellépésünk 50 fős közönség
előtt, mert a barátaimmal régebben jártunk egy tánciskolába.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
- A modellkedés sem idegen tőled, a hajad gyakran nagyon be van állítva. Úgy hallottam, tavaly
Ausztriában volt egy hajszobrász verseny, mesélj valamit erről.
- A csapattal voltunk Salzburgban egy foci tornán, és este Norbi bácsi rendezett
egy ilyen versenyt. Második lettem, vagyis Schvéger Domival holtversenyben
első. Tarajos frizurát csináltam, én úgy hívom, hogy pápa frizura. Jól nézett ki,
nagy sikere volt.
- A színészkedés is nagyon ment neked, bár erről szerencsére sikerült leszoktassalak. Emlékszel,
edzéseken az ütközések után állandóan a földön maradtál, szerintem egy kicsit túljátszottad azokat
a dolgokat…. Színészkedtél is valahol? Jártál valami színjátszó körbe?
- Á, nem az csak úgy jött. De a suliban még kosaraztam is.
- Nem vagy a kosárlabdához egy kicsit alacsony?
- Nem, mert nagyot tudok dobni!
- Domi, számtalan sportot űzöl, több nyelven beszélsz, dalszöveget írsz, táncolsz, énekelsz stb. - te
vagy a csapat…hogy is mondjam…polihisztora, szóval, hogy te nagyon sok mindenben jártas vagy,
és ez tök jó dolog. De mi leszel, ha nagy leszel?
- …Hááát…de ezt ne írjad le, mert lehet, hogy hülyeség…
- Ha nem akarod, akkor nem írom le.
- Na, jó, leírhatod: partjelző.
- Nem hülyeség, de miért partjelző? Miért nem játékvezető?
- Mert a játékvezetőt mindenki szidja, mondjuk, ha sárga lapot ad, vagy ilyesmi,
a partjelzőt meg nem. De még egyáltalán nem biztos, hogy az leszek….

A polihisztor

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A hosszú szünet után áprilisban újra Bozsik tornán vehettek részt a gyerekek.
Ráadásul sütött a nap! Ez utóbbi annyira nagy boldogságot okozott mindenkinek,
hogy a foci már csak hab volt a tortán. A 2006-os gárda fejlődése továbbra sem
megoldott, hiszen nincs olyan ellenfelük ezen a tornán, akikkel egy szinten
tartanak. Sajnos az MLSZ még nem vette észre, hogy az elveik sem
érvényesülnek mindenhol, illetve a szakmaiság sem a megfelelő. Na de ezt
hagyjuk is, mert mi kis emberek úgysem tudunk semmit sem tenni. A 2005-ös
brigád két csapattal indult a nagy létszám miatt és igen kemény meccseket játszott
ellenfeleikkel. Az egyik csapat koncentrációban maradt el ellenfeleitől, a másik
pedig küzdeni tudásával nőtt sok esetben az ellenfelek fölé. De akárhogy is nézzük
a lényeg a játéklehetőség biztosítása, azaz a foci gyakorlása. Ez pedig meg volt és
a jutalom csokik után mindenki mosolyogva térhetett haza.
Április 20-án U7 és U8-as korosztályokban is az UFC rendezte meg a Sporttelepén
a Vasas Kubala Labdarúgó Akadémiával szindikátusi kapcsolatban álló klubok
(azaz egy részük) labdarúgó tornáját 6-6 csapattal. A hirtelen jött nagy meleg (vagy
inkább hőség) nem zavarta a lurkókat, hiszen nagy lelkesedéssel küzdöttek az
első perctől az utolsóig. A remek hangulatot egy szomorú közjáték ugyan
megzavarta, de a végére ismét visszaállt minden a helyes irányba. Mindkét UFC-s
csapat remekelt, helyenként látványos és érett játékot produkáltak a srácok,
melyet tapssal jutalmazott a közönség. A gyerekek teljesítményével Szeltner
Norbert edző is rendkívül elégedett volt, csak azt sajnálta, hogy a naptejet otthon
hagyta…
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2007/2008-ban születettek
A 2007-2008-ban születettek csapata tovább halad az úton. A tavasz
beköszöntével a sátor védelme alól átköltöztek a domboldalra. Műfű helyett
rekortán, de a cselek, gólok a régiek. Április elején még a nagyobbik, rekortán
borítású pályán kezdte meg tavaszi tréningjeit a csapat, azonban idővel
átköltöztek a méretében megfelelőbb kisebbik pályára.
A sérülések szerencsére eddig a pályán elkerülték játékosainkat. Sajnos ezt nem
lehet elmondani a pályán kívüli helyzetről. Úgy tűnik, hogy az áprilisi szellő nem
fújta el a megbetegedéseket, igaz a februári időszak hiányzási hullámához ez
még csak nem is mérhető. Csongi viszont megfázás helyett inkább egy
üvegvitrinbe szaladt bele. Korábban már fáról is esett le, szóval nem érthette
teljesen váratlanul a publikumot a baleset híre. Szerencsére Csongi nem csak
merész, de hozzá megfelelően kemény fából is faragták, így nagyon hamar ismét
csatlakozott az edzésekhez. Budát egy labda találta fejbe, de ha minden igaz, egy
rövidke fejfájáson kívül nem lett nagyobb baja. Mindenesetre e sorok írója ezúton
is jobbulást kíván a gyengélkedő játékosoknak!
Ugyanakkor nem mindig vagyunk ám betegek, sőt! Az éppen egészséges fiaink jó
hangulatban, és hihetetlen sebességgel fejlődnek. Bár az összkép még edzésrőledzésre nézve változó, azt azért lehet érzékelni, hogy az ifjú focistáink játékában
egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak az edzésen tanultak. Csapatunk fejlődik.
Immár Zolikával kiegészülve.

Lurkó csapat
Áprilisban a Lelátó a Lurkó csapat oszlopos tagjaival, a Vámos testvérpárral
készített interjút.
- A pályán már ismerünk benneteket, a pályán kívül viszont még nem. Hova jártok iskolába?
Petya: A Pannónia Általános Iskolába járunk, ami a XIII. Kerületben található.
- Az nem itt van a szomszédban. Hogy kerültetek az UFC-be?
Henrik: Az iskolában is nagyon szerettünk focizni, de valahogy nem voltak jók az
edzések. Aztán egyszer anyukám egyik barátja ajánlotta az UFC-t és nyáron
voltunk a napközis táborban. Ősszel már az induló Lurkó csapatban voltunk.
- Ha már a táborok szóba kerültek, tavaly voltatok Balatonfenyvesen velünk.
Petya: Igen, a balatoni tábor szuper volt! Rengeteget strandoltunk, még szülinapi
torta is volt! Összebarátkoztam Ninóval a 2001-es csapatból és a 2003-as
csapattal is. Idén is megyek!
Henrik: A kiemelt csapat (2003/2004) tagjaival nagyot küzdöttünk a tábor bajnoka
címért. Bali Ákossal, Jancsó Lukival és Zolikával nagyon jóban lettünk.
- A napközis táborról is tudtok mesélni?
Petya: A napközisben a góllövés volt még a kedvencem, de azóta inkább a
kapuban állok. Nagyon nehéz nekem gólt lőni!
Henrik: A legjobb az volt, hogy a gálameccsen a kihívó Szekeres testvérek ellen
mesterhármast rúgtam! Utána úgy éreztem, nagyon megérdemlem az érmet,
amit kaptunk!
-
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Kölyök csapat

Csapatunk áprilisban

Junior csapat
A Lelátó ebben a hónapban a hónap
játékosával, Taracky Danival
készített interjút. A teljes interjút
Facebook-oldalunkon lehet
elolvasni, íme egy kis ízelítő:
- Számomra a Manchester United az
elsőszámú csapat. Azt hiszem ez
sokszor egyértelmű, hiszen
majdnem mindig van rajtam
valamilyen árulkodó jel, egy mez, egy
nadrág, vagy éppen mindkettő. Hogy
miért? Mert szeretem a játékukat, a
kedvenc játékosom pedig régóta
Rooney.
Amikor nem focizom, akkor a
blogomat szerkesztem. Nagyon sok
időt töltök vele, a mai világban
szerintem már nagyon sok fiatal
csinál ilyesmit.
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BLSZ III.
Csapatunk éppen csak túllépett a Prókátor elleni, mélypontot jelentő
mérkőzésen, amikor újabb keménynek ígérkező összecsapás következett a
Kispest ellen. Ősszel kétgólos előnyünket buktuk el, így volt miért visszavágni.
A meccs első perceiben egy szöglet után vezetéshez jutott ellenfelünk, sajnos
sokadik kapott gólunk volt ez pontrúgást követően. Szerencsére hamar
válaszoltunk: Székely pontos beadását Moldován Tibi lőtte a kapuba. A 17.
percben aztán megint hátrányban voltunk, miután egy keresztbe lőtt labdát a
vendégek játékosa közelről a kapunkba pofozott. A partjelző határozottan lest
jelzett, amit később videóról visszanézve jogosan tett, ám a játékvezető
felülbírálta az esetet és érvénytelen gólt hitelesített ezáltal. Sokadszorra merül
fel a kérdés: minek vannak az asszisztensek? Amikor kellene segíteni a
játékvezetőt (mondjuk egy brutális fault megfelelő szankcionálásában), akkor
csak rohangásznak fel-alá vagy a kispaddal beszélgetnek, aztán szökőévente
van egy jó lengetésük, azt meg felülbírálják. A félidő vége előtt Konecsni szép
fejessel egalizált, így döntetlennel fordultak a csapatok. A második játékrészt
végigtámadtuk, de rutinos ellenfelünk kibekkelte a meccset. A ma megjelent
játékosoknak köszönet, amiért nem menekültek el a süllyedő hajóról és tisztes
helytállással bizonyítottak csapatnak, edzőnek, klubnak. Kárpáti Péternek
gratulálunk a debütáláshoz!

II. Kerület UFC - Kispest SE 2-2 (2-2)
Kolozsvári Tamás utca, 40 néző. Vezette: Golecz (Balla, Bartos)
Gólszerző: Moldován (6.), Konecsni (39.)

Polgár 5

Tóth 5

Zöld 5

Konecsni 7

Padányi 5

Nagy D. 5

Székely 5

Németh D. 4

(Dallos 0)

(Kárpáti 5)
Kosik 4

Sárosi 6

Moldován 6
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BLSZ III.
Érdekes volt soron következő meccsünk. Az amúgy is nagyon jó erőkből álló
és a mai napon még megerősített, az NB III Bakony-csoportban 5. helyen álló
Újbuda tartalékcsapata ellen mezőnyben jól teljesített a csapat. Sajnos az
első félidőben kétszer vezettük rá egy az egyben kapusukra a labdát, amiket
Kosik és Tóth is a kapusba lőtt. Ellenfelünk rutinos csatárai a kapunk előtt
viszont két fél helyzetből is betaláltak. A második félidő elején Konecsni és
Hornácki szerencsétlenkedett össze egy öngólt, ami után már nem tudtunk
megújulni. A végén Moldován gyönyörű szabadrúgása volt a
szépségtapaszunk. Sajnos éles szituációban, az első félidőben egy
ugyanilyen mesteri Moldován szabadrúgás 30 centivel elkerülte a kaput.
Apróságok… Összegzésként elmondható, hogy ellenfelünk jobb csapat, mint
mi, ehhez kétség sem férhet. Azonban a két csapat között nincs ekkora
különbség, sem eredményben, sem játékban. Ám addig a percig, amíg
ellenfeleink kapusai meccsenként 2-3 bravúrt mutatnak be, mi meg teljesen
elkerülhető gólokat kapunk, addig komoly céljaink nem lehetnek!
A meccsen kapusunk, Hornácki Peti súlyos sérülést szenvedett, várhatóan
heteken át nem áll majd a csapat rendelkezésére a fiatal hálóőr.

Újbuda TC II. - II. Kerület UFC 6-1 (2-0)
Kánai út, 35 néző. Vezette: Rieth (Lipták, Lantos)
Gólszerzők: Moldován (85.)

Hornácki 4
(Polgár 0)
Tóth 4
(Királyvölgyi 5)

Papp 5

Konecsni 5

Zöld 5

Sárosi 5

Bede-Fazekas 5

(Koltai 5)
Székely 4

Nagy D. 3

Moldován 5
(Kovács 0)

Kosik 4

CSAPATAINK

BLSZ III.
Jól kezdődött a listavezető elleni meccs, hiszen a 16. percben emberelőnybe
kerültünk. A kilépő Kosikot akadályozták ziccerben, így jogosan került elő a
piros lap. Sajnos gólelőnybe viszont a vendégek kerültek, mivel játékosuk
hosszas labdavezetés után pontos lövéssel mattolta csapatunkat. Miért nem
találkoztunk vele a félpályánál? Rejtély! Mezőnyben sokat birtokoltuk a
labdát, de lassan járattuk, így a fegyelmezett vendégek jól állták a sarat. A
félidő vége előtt egy kézre felpattanó labda után a játékvezető hosszas
vívódás után büntetőt ítélt. Miért kellenek az asszisztensek? (Lásd a
partjelzőkről formált véleményt két oldallal előrébb.) A büntetőnél Szalay nem
talált irányt, így 0-2 volt a félidő. A második játékrészre Egyházi Gergely
vezetőedző bátor játékot kért a srácoktól. Veszíteni való nem volt már, de az
emberelőny élt. Így a bátrabb támadójátéknak köszönhetően Moldován
közelről szépített is. A 73. percben kettős emberelőnybe kerültünk, így még
nyomasztóbb lett fölényünk, egymást követték gólhelyzeteink. Sokáig
mindent kihagytunk, majd Királyvölgyi távoli bombája már egalizálást ért. A
94. percben Konecsnit szétrúgták a büntetőn belül, de a megfélemlített
játékvezető inkább lefújta a meccset. A vendégjátékosok és szurkolóik
lincshangulatot teremtettek a meccs után, amiből természetesen a
jegyzőkönyvbe semmi sem került be. A játékvezetők, akik csapatunk esetén
mindig olyan pontosan tudnak idézni, most fülüket-farkukat behúzva
menekültek.

II. Kerület UFC - Budatétény II. 2-2 (0-2)
Kolozsvári T. utca, 45 néző. Vezette: Ritzl (Szingajevszkij, Kispál)
Gólszerzők: Moldován (68.), Királyvölgyi (85.)

Szalay 0

Királyvölgyi 7

Papp 6

Konecsni 6

Zöld 4

Sárosi 6

(Baló 5)

(Kovács 0)

Bede-Fazekas 6

Padányi 4
Székely 4

(Tóth 4)

(Koltai 6)
Kosik 5

Moldován 6
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BLSZ III.
Egy nagyon szimpatikus, jó erőket képviselő csapat ellen arattunk magabiztos
győzelmet április harmadik hétvégéjén. Különösen az első félidőben
játszottunk tetszetősen. Sárosi okos szabadrúgásával szereztük meg a
vezetést, majd néhány pillanattal később Királyvölgyi szólójával már kettő volt
az előny, így fordultak a csapatok. Sajnos a folytatásban Kosik három, Millner
Zozó egy hatalmas ziccert hagyott kihasználatlanul, így nem tudtuk lezárni a
meccset, pedig akár gólfesztivált is rendezhettünk volna. Konecsni második
sárgája után a kiállítás sorsára jutott, így akár “meleg” is lehetett volna a vége.
De a frissen pályára lépő Baló remek fejesgólja eldöntötte az összecsapást,
innen már nem volt realitása a vendégek számára a pontszerzésnek. A végén
még egy szép góllal kozmetikáztak az eredményen, de a győzelmünk
jogosságához nem férhetett kétség. Végre jó játék és győzelem csalt mosolyt
csapat és edzője arcára, csak így tovább!
A kiállított Konecsni Bencét két mérkőzésről tiltotta el a BLSZ Fegyelmi
Bizottsága, így legközelebb május közepén léphet pályára csapatunkban.
A hónap játékosa Királyvölgyi Krisztián lett, aki a bajnokikon nyújtott
kiemelkedő teljesítményével érdemelte ki a címet. Gratulálunk!

II. Kerület UFC - ESMTK II. 3-1 (2-0)
Kolozsvári T. utca, 30 néző. Vezette: Siskó (Börzsei, Balla)
Gólszerzők: Sárosi (31.), Királyvölgyi (33.), Baló (80.)

Szalay 0
Koltai 6

Kovács 7 Konecsni 7-2=5

Zöld 6

Sárosi 7

Padányi 6

Millner Z. 6
Királyvölgyi 8

(Emődi 0)

Németh 5
(Tóth 5)

Kosik 4
(Baló 0)

