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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 Bogdán
Ádám látogatásakor készült, a képnek
jó hátteret ad a domboldalon lévő
felirat!

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Előző havi számunk zárásaként egy UTE elleni súlyos vereségről számolhattunk
be azzal a kérdéssel, hogy képesek lesznek-e ifistáink túllépni ezen a nagy fiaskón.
Szerencsére egy héttel később fiaink rendeztek gólfesztivált hazai pályán. Az
utolsó (utáni) pillanatokban a meccsre megérkező CSMTE ellen nagyon
magabiztos sikert arattunk. Végig élvezetes támadójátékunkkal ezúttal esélyt sem
adtunk ellenfelünknek, 12-1-es sikerünkből Kárpáti 5, Padányi 3, Jámbor 2,
Lakatos és Dallos 1-1 góllal vették ki részüket. Egy héttel később a Vízművek
csapata ellen idegenben léptünk pályára remek körülmények között. Könnyed
győzelmet arattunk, Kárpáti (3), Kalós és Farkas voltak gólszerzőink. Egy héttel
később az eddig veretlen és a bajnoki cím első számú várományosa, a Csepel
érkezett hozzánk. A meccs előzményei igen nehéz 90 percet vetítettek elénk,
ugyanis éppen 11-en voltunk a találkozón. Csere nélkül, több meghatározó
játékosunk nélkül az esélyeink a minimálisnál is kisebbre csökkentek. Az első
negyedórában ellenfelünk nekünk esett és négygólos előnyre tettek szert, lezárva
a nyitott lévő kérdéseket. Ezután Farkas Levi duplájának köszönhetően a félidő
végéig kozmetikáztunk az eredményen. Látszott a vendégeken, hogy négy gólos
előnyük tudatában kiengedtek és két lőtt gólunk után nagyon nehezen tudnak ismét
felpörögni. A második félidő elején 10 percig egyenrangú ellenfelei voltunk a
vendégeknek és voltak lehetőségeink a felzárkózáshoz, sajnos ezekkel nem
éltünk. Egy bántó potyagól után fejben már feladták a srácok a meccset és újabb
gólokat kaptunk az ekkor ismét motiválttá váló csepeliektől. Sajnos a második
játékrészben szerzett góljaik egyikéért sem kellett komolyabb erőfeszítést tenniük,
így a végén majdnem kétszámjegyű lett kapott góljaink száma: 9-3-as vereségünk
még akkor is lesújtó, ha alig voltunk 11-en és a bajnokjelölt volt az ellenfél. A
krónikához tartozik még, hogy harmadik gólunkat Petrányi Marcell szerezte. A
hosszú hétvégén szabad volt csapatunk, utána szerdán megint idegenben
játszottunk, ellenfelünk a Pestszentimre csapata volt, ahol (ismét) remek
körülmények fogadtak minket. A meccsen közepesen játszó csapatunk végül
érvényesítette a papírformát. 7-3-as győzelmünk jogos, viszont védekezésünk
elég esetleges volt, az első félidőben pedig az is bebizonyosodott, hogy
ellenfeleinknek már a félpályát sem kell átlépniük ahhoz, hogy bevegyék a
hálónkat... Góljainkat Farkas (2), Petrányi, Magyari, Büki, Jobbágy és Kárpáti
szerezték. A hónap utolsó meccsén újra ellenfelünk a bajnokság második helyén
álló Szent István volt. Szerencsére ezúttal a srácok nagyon motiváltan és komolyan
álltak a meccshez, így ezen a szinten remek iramú, élvezetes találkozót játszott a
két csapat. A kiegyenlített találkozón ellenfelünk 1-0-ás sikert aratott. Sajnos a
kapott gólunkat megelőzően ellenfelünk kapusa három nagy lehetőségünket is
hatástalanította (Kárpáti kétszer vihette egy az egyben rá a labdát). Játékosainkat
óriási dicséret illeti, szívvel-lélekkel, sokat ütközve és futva, sok esetben szépen
futballozva nehezítette meg egy remek csapat győzelmét. Végre egy olyan
találkozó, ahol sem gólzáporos győzelmet, sem gólzáporos vereséget nem
láthattak szurkolóink. A mérkőzés színvonalához mindössze a játékvezetésre
alkalmatlan „sporika” volt képtelen felnőni, így juthatott a mezőny egyik legjobbja,
Padányi Bendegúz a kiállítás sorsára (Bendit június 3-áig eltiltotta a szövetség - a
szerk.).

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Ott folytatva, ahol egy hónapja abbahagytuk, Szénási István az U-16-os csapat
tagja lett. A hórihorgas támadó játékos kiváló fizikummal és erőnléttel rendelkezik.
Igaz, technikailag és taktikailag még vannak hiányosságai, de edzésről-edzésre
jobban teljesít.
Sajnos Bodroghelyi Füli bokasérülése a legrosszabbkor jött (persze a sérülés
sosem jön jókor..), mert nagyon motivált és energikus időszakon van túl, az ő
teljesítménye volt az egyik legkiemelkedőbb az elmúlt hónapban. Sajnos ebben a
szezonban már nem számíthatunk rá, de reméljük hamar meggyógyul.
A csapat megszerezte a következő pontját is, mivel a Szent István csapatával 2-2es döntetlent játszottunk. Gólszerzőink Kurdi Beni és Kölcze Balázs. A csapat
egymás után kétszer nem kapott ki, sikerült nagyon megszorongatniuk az
ellenfeleiket, közel álltunk mindkét ellenfél legyőzéséhez.
Május konklúziója, hogy nagyon jó úton halad a csapat és Kajli Gábor edző is
nagyon elégedett a fiúk edzéseken és meccseken nyújtott munkájával.
De nézzük csak meg, hogyan is néz ki jelenleg az UFC U-16-os csapata!
Kapus: Farkasch János
Védők: Bodroghelyi Fülöp, Hercik Róbert, Horváth Norbert, Jaszenovits Bálint,
Czenthe István, Károly Dávid, Piedl Máté, Fábián Balázs, Bársony Gergő
Középpályások: Dolgener Fábián, Somogyi Kevin, Messinger Miklós, Bene
Zoltán, Kecskés Márton
Csatárok: Bálint Bertalan, Kölcze Balázs, Hammerle Márk, Schlappa Marvin,
Paulovits Dénes, Jámbor Zsombor, Kurdi Benedek, Lénárd Balázs

Jó úton járunk
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1999/2000-ben születettek
A bajnokság hajrájában a mindhárom dobogós csapattal összecsaptunk,
sorrendben először április végén a bajnoki cím legnagyobb várományosához, a
Gloriett csapatához látogattunk. A házigazdák esélyeshez méltóan 5-1-re
megvertek minket, gólunkat Fló passzát követően MuraBeni szerezte. Játékban
próbáltuk a lehető legtöbbet kihozni a meccsből, az erősebb ellenféllel szemben
csak azt bánhatjuk, hogy nem sikerült több gólt rúgnunk, pedig lehetőségünk lett
volna rá.
Egy héttel később a Gloriett fő üldözőjét, a Grund csapatát fogadtuk. Ősszel súlyos
vereséget szenvedtünk, ezúttal azonban nagy bravúrral döntetlent játszottunk a
rákoshegyiekkel. Mindkét félidőben jól játszottunk, így kicsit rossz érzés volt az első
félidő közepén kétgólos hátrányba kerülni. Percekkel később MuraBeni 11-esből
szépített, hogy aztán a félidő utolsó pillanatában újabb gólt kapjunk. A második
felvonás a bajnokság egyik legnagyobb meglepetését hozta: percek alatt 3 gólt
szereztünk (Bernát, Bernát, Traubi sorrendben), így máris vezettünk. Erre volt
válasza a Grundnak, ahogy MuraBeni újabb góljára is, így a végén izgalmas
meccsen egy fizikailag jóval erősebb ellenféllel szemben bravúros, 5-5-ös
döntetlent értünk el.
Ausztria után következő ellenfelünk a Tabán csapata volt, akiket ismét hazai
környezetben fogadtunk. Az első félidőben mi minden helyzetünket kihagytuk
(büntetőből is és távolról is kapufát lőttünk, ziccerben a vendég kapus hárított
bravúrral), míg a vendégek két szép gólt szereztek, így a félidőben 2-0-ra vezettek. A
meccs kísértetiesen hasonlított az őszire összecsapásunkra, ott hasonló volt a
képlet. A második félidőben megint sorra alakítottuk ki a helyzeteket, de egészen 04-ig nem találtunk a kapuba. Ekkor Lénárd Andris előbb szép támadás végén Jampi
beadását rúgta be, majd egyéni akció végén 20-ról bombázott a felső sarokba (2-4).
A végén már teljesen kitámadtunk és a Tabán szépen lekontrázott minket, így 5-2-es
vereséget szenvedtünk. A helyzetkihasználásunkat nagyon sajnálhatjuk...
Egy héttel később az Újpest otthonába látogattunk a vendéglátók kérésére
hétköznap. Az első félidő borzasztó játékot és sima négygólos lila-fehér vezetést
hozott, az egyetlen pozitívum Noel szép fejese volt, ami a kapufáról kifele pattant. A
második 40 percre összekaptuk magunkat, jól futballozva három gólt is szereztünk,
sokat birtokoltuk a labdát, de az ellenfél két kiemelkedő sebességű támadójával nem
tudtunk mit kezdeni, így 8-3-as vereséggel tértünk haza. Gólszerzőink: Jampi,
MuraBeni, Jampi. Közhely, de sokkal szorosabb is lehetett volna a meccs.
Május záró felvonásaként Kelenvölgybe utaztunk szintén hétközi meccsen. Az első
20 perc Tarkövi Ádi kapufája ellenére a Kelené volt, hiszen előbb büntetőből, majd
akcióból is betaláltak. Ezt követően feléledtünk, átvettük az irányítást és már nem is
engedtük ki a kezünkbő a meccs hátralévő részében. A csereként beállt Józsa Tomi
a 27. percben szépített, a 40. percben pedig egyenlített, a szünetben így 2-2 volt az
állás. A második félidőben is támadásban maradtunk, előbb Traubi távolról, majd
Józsa Tomi közelről volt újra eredményes, így 4-2-nél a hazaiak újabb gólja sem
állította meg a csapatot, Bernát a hajrához érve eldöntötte a meccset (3-5). 60 perc jó
játékkal megérdemelten nyertünk, mindössze az első 20 perc érthetetlen játéka és a
rengeteg kihagyott helyzet miatt lehet hiányérzetünk. A sors furcsa szeszélye, de
utolsó 3 meccsünkön 6 kapufát rúgtunk és mindegyik kifelé pattant (MuraBeni,
Bernát, Noel, Traubi, Tarki, Traubi sorrendben)...

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.
Májusban a hónap játékosa
az U8-as korosztályban:
Hegedűs Tamás
Az edzéseken mutatott példás hozzáállásáért.
az U10-es korosztályban:
Földi András
A kiemelkedő edzésmunkájáért.
az U12-es korosztályban:
Tamáska Péter
A hónap folyamán nyújtott teljesítményéért.
az U14-es korosztályban:
Tarkövi Ádám
A nemzetközi tornán nyújtott teljesítményéért.
az U16-os korosztályban:
Horváth Norbert
Példás edzésmunkájáért.
az U18-as korosztályban:
Farkas Levente
A mérkőzéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
a Lurkó csapatban:
Kovács Kristóf
Az edzéseken nyújtott nagyszerű teljesítményéért.
a Kölyök csapatban:
Feiner Dániel
Kiemelkedő edzésmunkájáért.
a Junior csapatban:
Sowa Jan
A szorgalmas edzésmunkájáért.
a felnőtt csapatban:
Moldován Tibor
A mérkőzéseken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
A Lelátó a nemzetközi torna nyerő emberével, Tarkövi
Ádámmal beszélgetett. Ádi elárulja, miért volt szomorú a
Camp Nou-ban, hogyan lett Hertha Berlin-drukker és miért
15-ösben játszik. Bővebben a Facebookon.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Túl vagyunk az év talán legjobban várt eseményén; a 2002-es korosztály jól
szerepelt Ausztriában, és ami még fontosabb, remekül érezték magukat a
gyerekek. A hosszú buszozás után a srácok nagy örömmel szembesültek azzal,
hogy a szálláshelyül szolgáló tornaterem sporteszközei nincsenek elzárva, így a
minden nap takarodóig pattogtak a különböző méretű és anyagú labdák. A német,
osztrák, cseh és olasz (illetve dél-tiroli) csapatokat felvonultató mezőnyben sok
értékes tapasztalattal gazdagodtak a srácok, voltak nagyon jó teljesítmények,
sokan és sok gólt lőttek, illetve az előző hónaphoz hasonlóan szép (sport)emberi
gesztusokkal is találkoztunk. A mezőnyben ugyanis nem egyedül képviseltük a
magyar színeket, rajtunk kívül a Honvéd is ott volt. Jó volt látni, ahogy a kispesti
srácok érdeklődnek a mi eredményeink felől és szurkolnak nekünk és
természetesen viszont.
Eközben az idősebbek egy kicsit megtorpantak. Ahogy az előző hónapban
egyértelműen dicsérhettük a teljesítményüket, májusban ez már nem ilyen
egyértelmű. Bár az edzésmunkával nincsen probléma, valami hiányzik a
mérkőzéseken. Igaz, ebben a hónapban elég kevés meccs szerepelt a
programban (cserébe május végén, június elején majdnem angliai tempó lesz), de
ezeken az összecsapásokon valahogy hiányzott az élesség, a jó értelemben vett
gyilkos ösztön, nem volt meg az ezekre a gyerekekre jellemző szellemesség a
játékban. Reméljük, hogy az évből még hátralevő kis időben ez visszatér, és egy
nyár végéhez hasonló jó befejezéssel keretbe foglaljuk az évet!
Ausztriában vigyázni kellett a reggelivel! Szereplők: Boti, Marci, Petya, Ákos

Bronzérem a Marczibányin
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2003/2004-ben születettek

F e n t a
nemzetközi
tornán Bad
Hallban
k é s z ü l t
csapatkép.
B a l r a :
szállásunk a
középiskolai
tornaterem,
az előtte lévő
embernagys
ágú sakk,
Bali Ákos az
e g y i k
kupával és
“ K i k é r
m é g ? ”
E z ú t t a l
kifejezetten
jó volt a
vendéglátás
, i g a z á n
kitettek
magukért a
szervezők.

CSAPATAINK

Ausztriában jártunk
Május 9-én, csütörtök reggel indult 53 fős csoportunk Ausztriába, a Linztől délre
található Adlwangba. A festői kis osztrák falu mellett 2003/2004-es csapatunk
meccseit Bad Hallban, a szomszédos fürdővároskában játszotta le, míg 2002-es
korosztályunk Waldneukirchenben lépett pályára. Egyedül 2000-es korosztályunk
játszott Adlwangban. Szállásunk szintén Bad Hallban volt, a helyi középiskolában.
Bár aznap még remek időben került sor az átmozgató edzésekre, sajnos a torna
két játéknapján zuhogó eső várt minden csapatunkra. A 16. alkalommal
megrendezésre kerülő nemzetközi tornán holland, német, olasz, cseh, osztrák és
magyar csapatok vettek részt, köztük olyan neves csapatok is, mint az ABC Branik
Prága, a Budapest Honvéd, a Blaue Elf Linz vagy a Ceske Budejovice. A négy
korosztályból három korosztályban magyar siker született, hiszen a 2003-as
korosztályban a mieink, a 2002-esben a Honvéd, a 2000-esben szintén a mieink
nyertek, míg az 1998-as korosztályban a házigazda Union Adlwang nyert (ebben a
korosztályban nem indult magyar csapat). Mind szakmailag, mind közösségépítés
szempontjából mindhárom korosztályunk számára hasznos és sikeres torna volt,
egyedül az időjárást kifogásolhattuk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a
rendezők a szokásos kedvességen felül kifejezetten megkedvelték csapatainkat,
emberileg és szakmailag is kiemelve a nálunk folyó munkát. Mi sem fejezi ki ezt
jobban, hogy a tornát követő köszönőlevelünket szó szerint idézik a rendező
egyesület honlapján!

Csapatunk kísérőinkkel a hazaindulást megelőzően
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2005/2006-ban születettek
A csapat háza táján talán az a legfrissebb hír, hogy ismét érkeztek új gyerekek
próbajátékra. Ahogy az májusban lenni szokott, sok hiányzás van az
osztálykirándulások és a családi programok miatt, viszont a gyerekeken nem
látszik a tanév vége felé szokásos fáradtság. Utóbbit igazolja az az elszánt
küzdelem is, ami a tavaszi idény utolsó két Bozsik tornáján tapasztalható volt. Bár
a harmadik játéknapon sokan távolmaradtak a meccsektől, így is remek
hangulatú, a fejlődést elősegítő találkozókon mérhették össze tudásukat a srácok
a szokott ellenfelekkel. Ismét magabiztos fölénnyel tudták le meccseiket a 2006-os
fiúk, akik immár két csapatra osztva játszottak, akárcsak az idősebb társaik. Az
erőszakos labdaszerzéstől a labda nélküli helyezkedésen keresztül a pontos
passzokig szinte minden működött. Szeltner Norbdert edző értékelésében ki is
fejtette, hogy a jövő év egyik legnagyobb feladatának azt tekinti, hogy ez a
korosztály megfelelően erős mezőnyben tudjon majd tovább gyakorolni. Május
végén végre megérkeznek az új Toti márkájú felszerelések, melyeket már minden
gyerek nagyon vár. Az év végi csapatképen is már ebben fognak „feszíteni” az ifjú
labdarúgók. A nyári szünidőre már többen bejelentkeztek az UFC napközis
táborába, de akadnak olyan bátor jelentkezők is, akik a balatoni tábort is
bevállalták. A korosztály kötelező edzőtáborára, mint minden évben a nyár végén,
augusztus 26-30. között kerül majd sor.

Az utolsó Bozsik tornán

CSAPATAINK

Lurkó csapat

Lurkó csapatunk ezúttal képekkel jelentkezik. Fent májusi csapatképünk látható,
középen Bogdán Ádámmal, aki egy péntek délután látogatott el az UFC pályára.
A Bolton
Wanderers
é s
a
válogatott
kapusa
kiskorában
UFC-s volt,
í
g
y
hívásunkra
örömmel
válaszolt
i g e n t ,
miután
Angliában
véget ért a
szezon.
Köszönjük!
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Kölyök csapat
Kölyök csapatunk ezúttal a
tavasszal készült képekből
válogatott. További képek
egyesületünk Facebookoldalán láthatók. A hónap
legszomorúbb eseménye
egy szerda estén történt,
amikor Tibi bácsi, aki felnőtt
csapatunkban focizik,
sajnos súlyos sérülést
szenvedett, elszakadt a
bokaszalagja, így tóbbi
napig fekvőgipszbe
kényszerült. Edzőnknek így
ezúton is jobbulást
kívánunk! A csapat június
közepéig edz, majd
júliusban jópáran együtt
megyünk Balatongyörökre,
nyári táborunkba!

Junior csapat
.Osztálykirándulások, sok tanulnivaló, nagy vihar utáni edzések. Valahogy így
lehet jellemezni röviden a Junior csapat májusát. Az osztálykirándulások miatt
sokan kihagytak több napot, egy-egy hetet is. Emellett a különböző dolgozatok is
sokakat távol tartottak az edzésektől, szemmel láthatóan fáradtabban érkeztek a
gyerekek edzésre. Ennek ellenére mindenkinek jól esett a mozgás, a tankönyvek
után felüdülés volt a mozgás, fa focizás, az edzés.
Májusi eső aranyat ér - tartja a mondás. Sokszor pont edzés előtt esett bőségen
az eső, ez pedig a résztvevőknek aranyat érhet a szó szoros értelmében is,
hiszne az edzéslátogatottság jelentős visszaesése “felértékeli” az ilyen
edzéseken való részvételt! De nemcsak az edzéslátogatottsági, hanem a
pontverseny is rendkívül szoros.
Ebben a hónapban a passzok kerültek előtérbe, mind a földön, mind a
levegőben, de a hónap második felében előkerültek a lepattanó labdák is, amik a
legnehezebb passzolási fajták. A passzok mellett a levegőből történő
kapuralövések, valamint a lepattanó labdák kapura lövése is szerepelt a havi
programban. A nehéz technikai elemekre azért kerül ilyenkor sor, mert ezek
sokszor álló helyzetből végzett feladatok, amiket télen a hideg idő miatt nem
annyira szerencsés gyakorolni, viszont a jó idő remek alkalmat biztosít az ilyen
típusú feladatokra.
Fontos megemlíteni, hogy csatlakozott a csapathoz Máté bácsi, aki május
közepétől segíti Dani bácsi munkáját a csapat mellett.

CSAPATAINK

BLSZ III.
Soros meccsünkön a Budakeszi csapatát fogadtuk. A legideálisabb
felállásunktól eléggé eltért kezdő csapatunk, ennek ellenére az első félidőben
magabiztosan domináltunk. Előnyt is szereztünk miután egy beadásra Tóth Etre
érkezett szemfülesen és közelről a kapuba passzolt. A második játékrészre is
megmaradt labdabirtoklási fölényünk, ám a vendégek is magasabb
fordulatszámra kapcsoltak. A végjáték felé közeledve Székely Szabit lökték meg
a büntetőterületen belül, amiért a játékvezető a partjelző intésére büntetőt ítélt
csapatunk javára. Ekkor a vendégeket elkísérő 10 fős csoport, játékosok és
edző is nekiestek a bírónak és ismét előkerült az a minősíthetetlen, gusztustalan
stílus, ami már többször megkeserítette meccseinket. Megszokhattuk? Sajnos
igen. Néhány perc múlva valamelyest csitultak a kedélyek, így következhetett a
büntető, melyet Királyvölgyi gólra váltott. Talán az események hatására
kizökkentünk a ritmusból. Ellenfelünk egy hatalmas lest követően szépített,
melyet a játékvezető megadott, amolyan „jobb a békesség” alapon. Ez az
elhibázott ítélet akár sorsfordító is lehetett volna, mivel 3 perccel a vége előtt a
vendégek hatalmas kapufát lőttek. Szinte a kontrából Zöld Peti ballal szintén a
kapufát találta el azzal a hatalmas különbséggel, hogy a labda befelé pattant
onnan. Ezzel a bombagóllal zárult a találkozó ahol megérdemelt győzelmet
arattunk!

II. Kerület UFC - Budakeszi SC 3-1 (1-0)
Kolozsvári Tamás utca, 40 néző. Vezette: Sörös (Budai, Jó)
Gólszerző: Tóth (34.), Királyvölgyi (57.), Zöld (89.)

Szalay 6

Királyvölgyi 7

Koltai 6

Zöld 7

Kovács 6

Sárosi 6

Emődi 6

Tóth 6

Székely 5

(Nagy 6)

(Németh 0)
Baló 5
(Kosik 5)

Moldován 6

CSAPATAINK

BLSZ III.
A Lelátóból a negatív események sem maradhatnak ki: a 20. játéknapon sorra
került Budapesti Polgári SC - II. Kerület UFC (4-2) mérkőzést követően
Egyházi Gergő minden játékosának nullás osztályzatot adott, a mérkőzésről
pedig annyit nyilatkozott a Lelátónak, hogy szégyelli magát csapata nevében
is. Góljainkat Moldován Tibi és Királyvölgyi Krisztián szerezték.

A kiesés ellen küzdő Erzsébet SE vendégei voltunk ezen a hétvégén. Az első
játékrészben lassan, pontatlanul játszva nem sikerült gólhelyzetet
kialakítanunk. A második félidőben ugyan nagyobb sebességi fokozatra
kapcsoltunk, de nem sikerült nyomás alá helyezni a hazaiakat. Aztán bő egy
óra játék után a csereként pályára lépő Millner Zoárd hatalmas
szabadrúgásgóllal megtörte a jeget. Nem sokkal később egy szöglet után a
hazaiak kapusa éppen Sárosi elé ütötte a labdát, aki nem hibázott. Ekkor mi
megnyugodtunk, ellenfelünk pedig fejben feladta a meccset. Így a
végjátékban sok gólszerzési lehetőséget alakítottunk ki. Moldován Tibi
hatalmas felső sarkos gólja és Baló Marci okos találata alakította ki a végül
fölényes sikerünket!

Erzsébet SK - II. Kerület UFC 0-4 (0-0)
Csörsz utca, 25 néző. Vezette: Kiss (Móré, Turbucz)
Gólszerző: Millner Z. (63.), Sárosi (69.), Moldován (73.), Baló (89.)

Szalay 6

Vida 6
(Tóth 5)

Konecsni 6 Kovács 6

Zöld 4

Bede-Fazekas 6

Sárosi 6

(Baló 6)
Királyvölgyi 5

Székely 4
(Millner Z. 7)

Moldován 7
(Nagy 7)

Kosik 4

CSAPATAINK

BLSZ III.
A bajnokság egyik legjobb és legszimpatikusabb csapatához látogattunk.A
Kolozsvári Tamás utcában hétköznaponként nagyon zsúfolt a pálya így
látogattunk ellenfelünkhöz a Pasaréti útra. Az első játékrészben Konecsni
szöglet utáni fejesgóljával kerültünk előnybe. E találat mellett mindkét
csapatnak 2-2 nagy ziccere adódott, de egyikből sem született gól. Sajnos a
félidő utolsó percében Moldován súlyos sérülést szenvedett. Bokaszalag
szakadása azt jelenti, hogy hosszú időre elvesztettük csapatunk egyik
legjobbját. A második játékrész elején Millner Zozó szemfüles góljával
megdupláztuk előnyünket. Ekkor mezőnyben is jól fociztunk, a 70. perc
tájékán Emődi távoli lövése pattant ki a kapusról és a berobbanó Nagy Dani a
léc alá bombázott. Daninak ez volt első gólja a csapatunkban! Sajnos a gól
után ellenfelünk gyorsan szépített, egy szépen kijátszott akció végén. Üdítő
„élmény” a sok potyagól között! Szerencsére a kapott gól nem hozott
fordulatot, pláne úgy, hogy Sárosi szöglete után Koltai fejesgóljával újra
három gólosra nőtt előnyünk. A vége előtt pár perccel Padányi Bendi is
megszerezte első felnőtt találatát, miután egy hatalmas versenyfutás után
kilőtte a hosszú sarkot. Az utolsó percben a remekül játszó Konecsni mesteri
becsúszással elrúgta a kilépő csatár elöl a labdát, általános megdöbbenésre
büntető, kiállítás. Hornácki bravúrral véd, de egy perccel később szépít a
Budai’. Összegezve: remek csapat ellen arattunk remek győzelmet, ha így
tudunk focizni, akkor miért csak ilyen kevés alkalommal mutatjuk meg ezt?

II. Kerület UFC - Budai XI 5-2 (1-0)
Pasaréti út, 10 néző. Vezette: Vajda (Czigány, Jó)
Gólszerzők: Konecsni (20.), Millner Z. (52.), Nagy (68.), Kosik
(77.), Padányi (79.)

Hornácki 7

Koltai 7

Kovács 7 Konecsni 5

Padányi 7

Bede-Fazekas 6
(Vida 6)

Sárosi 6

Millner Z. 7
Tóth 5

(Zöld 0)

(Emődi 6)
Baló 6
(Kosik 6)

Moldován 7
(Nagy 7)

CSAPATAINK

BLSZ III.
Az utolsó helyezett otthonába látogatott csapatunk. Noha ezek az
úgynevezett „kötelező győzelmek” a legnehezebbek, de most ez meccs
mégsem volt fix kettes a totón, hiszen 8 hiányzónk volt! Így finoman szólva is
tartalékosan kezdtük a találkozót. Sajnos a 20. másodpercben egy rossz
hazaadás után rögtön hátrányba kerültünk. Idegeskedni nem volt okunk mivel
konkrétan az egész meccs még csapatunk előtt volt. A kapott gól pedig mindig
csak felrázza csapatunkat. Sajnos az első félidőben ennek ellenére nem
igazán voltunk „élesek”. A félidő vége előtt egy perccel végre vezettünk egy
gyors támadást, ami után Millner passzát Székely Szabi váltotta gólra.A
félidőben Egyházi Gergely vezetőedző arra kérte a csapatot, hogy ezt a
„semmilyen” hozzáállást próbálja a csapat levetkőzni és akarják megnyerni a
meccset. Bő egy óra játék után aztán a csereként pályára lépő Baló góljával
átvettük a vezetést. Innen kezdve felszabadultunk és sok szép támadást
vezettünk. Baló Marci még a kapufát találta el, de pár perc múlva a kilépő
Kosik megszerezte tavaszi első találatát. A végén a leshatárról induló Nagy
Dani a kapust is elfektetve a hálóba lőtt! A meccs legutolsó jeleneteként Nagy
Danit lerántották, amit a partjelző hevesen jelzett is, de a játékvezető már nem
akarta, hogy bevigyük a kegyelemdöfést, így lefújta a meccset. Felforgatott
csapatunktól nagy szó ez a győzelem, noha a játék messze elmaradt az előző
fordulóban mutatottól. A győzelemhez gratulálunk!

Bp. Erdért SE - II. Kerület UFC 1-4 (1-1)
Rozsnyai utca, 30 néző. Vezette: Golecz (Deák, Kantorák)
Gólszerzők: Székely (43.), Baló (61.), Kosik (80.), Nagy (85.)

Hornácki 6
Királyvölgyi 4

Kovács 6

Koltai 6

Zöld 6

Emődi 5

Vida 6

(Baló 6)
Millner Z. 5
Székely 5

Nagy 6

(Németh 0)
Kosik 5

