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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
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CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Március beköszöntével ‘95/96-os csapattunk még nem kezdte el a bajnoki
küzdelmeket, így továbbra is edzőmérkőzés következett. Harmadikán klubunk
felnőtt csapata ellen mérkőztek a srácok, ahol 45 percig kiegyenlített találkozót
láthattunk. Erre ifi csapatunk játékosai igencsak büszkék lehetnek. Félidőben 43-ra vezetett a felnőtt csapat, a vége 6-3 lett az „öregek” javára. Azonban az első
félidei gólratörő és bátor játékra mindenképp lehet építeni a jövőben. A „kicsik”
góljait Kalós, Kárpáti és Petrányi szerzték.
Így érkeztünk el a március 9-éhez, ahol ugyan még szintén edzőmeccsnek kellett
volna következnie, de a bajnokságban hétközi fordulóként szereplő Gerrzo
(egykori Hegyvidék) elleni találkozónkat az ellenféllel egyeztetve „betettük” az
első forduló elé. Szerencsére az időjárás kedvezett a két budai csapatnak. A
meccs jól kezdődött, a 10. percben egy szépen végigjátszott kontra után Jobbágy
Döme vezetést szerzett csapatunknak. Ezek után a vendégek magukhoz
ragadták a kezdeményezést és a félidőig megfordították a találkozó állását (1-2).
A szünetben Egyházi Gergely vezetőedző arra hívta fel a játékosok figyelmét,
hogy ez a hátrány könnyedén ledolgozható, csak bátrabb befejezésekre lenne
szükség. Szerencsére egy óra játék után Kárpáti Peti találatával egalizáltunk is.
Ekkor játékosaink kerültek fölénybe és sok jó lehetőséget alakítottak ki. Petrányi
kapufájánál és Büki két nagy helyzeténél ugyanúgy fogtuk a fejünket, mint
néhány kapunk előtt másodpercekig pattogó és a védelmünk által csak üggyelbajjal elrúgott labdánál. Amikor már mindenki elkönyvelte a döntetlent, akkor Büki
Beni a 93. percben belőtte a (majdnem) győztes gólunkat. Azért majdnem, mert a
94. percben a már félig levonuló vendégek egy előreívelt labda után egalizáltak. A
vége drámai meccsen 3-3 lett, ahol az első félidőben a vendégek, a másodikban
az UFC játékosai domináltak. A végeredmény jogosnak mondható, csak hazai
szempontból fájó, hogy a kínkeservesen megszerzett vezetést 30 másodpercig
nem tudtuk még megtartani.
Az ünnepi hétvégén az előző napokban lezúduló hatalmas hó miatt sok meccs
elmaradt, de szerencsére nekünk sikerült lejátszani soros meccsünket. A SZAC
csapata elleni találkozón az első három és az első félidő utolsó három percében
szerzett 2-2 gólunknak köszönhetően fölényes sikert arattunk. 5-1-es félidő után
6-2 re nyertünk idegenben. Az eredmény része maximálisan rendben van, ehhez
gratulálunk, de a játék képe hagyott kívánni valót maga után. Pláne úgy, hogy 4-14-1-es felállásunk miatt ma abszolút támadó szellemben, kreatívan kellett volna
játszanunk. Sajnos az ötletesség és a szép összjátékok hiányoztak ma. Petrányi
Marcell (3) Farkas Levente, Ihab Adnan,és Kovács Gergely voltak gólszerzőink.
Márciusban még egy meccset vívott ificsapatunk az MLTC gárdája ellen.
Színvonalas meccsen sajnos 2-1-es vereséget szenvedtünk. A találkozó végig
kiegyensúlyozott volt, sajnos a kapu előtt határozottabb vendégek örülhettek a
végén. Gólunkat Magyari Gábor szerezte.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
A tél még nem akar tavaszba fordulni, de ez nem akadályozza az UFC U-16-os
csapatát a felkészülésben.
Márciusban kicsit belehúztak a fiúk a állóképesség fejlesztésbe, de a taktikai és
technikai feladatokat sem hanyagolják el.
Kajli Gábor edző látja a pozitív változásokat. Elmondása szerint nem könnyű
ezeket a kamaszokat motiválni, de lassan kezdenek rájönni arra, hogy az
eredményességhez a kemény munkán keresztül vezet az út.
Az edzés látogatottságra nem lehet panasz és a kommunikáció is javult az elmúlt
időszakban a játékosok, a szülők és az edző között. Alap követelmény lett, hogy
aki nem tud részt venni edzésen, vagy mérkőzésen idejében tájékoztassa az
edzőt. Mostanra szinte mindenki betartja ezt a szabályt.
A bajnokság is elkezdődött, ahol még a jó eredmények elmaradnak, de a csapat
egyre előrébb lép és idővel elkezdik gyűjtögetni pontjaikat is.
A Toti Sport sportszergyártó céggel sikerült megegyezniük a vezetőség tagjainak,
így a hónap végén már az új felszereléseket próbálhatják a játékosok. Néhány
héten belül teljesen egységes csapattá válhat a ‘97-es és ‘98-as korosztály. A
szerelés minősége és a dizájn is elnyerte a játékosok tetszését.
Ismét új játékos leigazolását tervezi az egyesület Kecskés Márton személyében.
Marci korábban triatlonozott és remek állóképességnek örvend. Remélhetőleg
megtalálja majd a helyét a csapatban.

Egy ritka március pillanat: nem esik a hó
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1999/2000-ben születettek
Március első heteiben folytatódtak az edzőmeccsek, először a Tabáni Spartacus
érkezett hozzánk. Az összecsapást beárnyékolta, hogy az első félidő közepén
Kulcsár Simon, a vendégek támadója súlyos sérülést szenvedett, mentőt kellett
hívni hozzá. Neki ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Egy héttel később a Vasas csapata érkezett hozzánk, mindkét felkészülési
találkozó nagyon hasznosnak bizonyult. Ekkor még azt gondoltuk, hogy ezután
már az első tavaszi bajnoki következik, ám a havazás miatt a 16-ára tervezett
fellépés elmaradt, pótlására pedig a húsvéti hétvégén került sor.
Időben így megelőzte az Ikarus elleni hazai összecsapásunk, ahol szerettünk
volna visszavágni az őszi, 5-1-es vereségért a mátyásföldieknek. A mérkőzés
elején sajnos vezetést szereztek a vendégek, amit Józsa Tomi szép beadását
követően MuraBeni kapásból kiegyenlített. Sajnos az első félidő közepén újra
előnybe kerültek a vendégek és hiába a rengeteg kapuralövésünk - melyekben
Kelemen Zsomi és Traubi jártak élen - az állás maradt 1-2. A második félidőben
még nagyobb fölénybe kerültünk, ám a legnagyobb helyzeteink is kimaradtak. A
meccsen debütált bajnokin Czipó Ádi, második félidőben eleresztett kapáslövése
egy hajszállal ment csak az alsó sarok mellé, gyönyörű mozdulat volt.
Március 26-án, kedden furcsa meglepetés várt a srácokra: edzés helyett
edzőmérkőzést játszottunk a BKV Előre csapatával. Az elmúlt hetek meccseihez
hasonlóan sokat birtokoltuk a labdát és sok támadást vezettünk, ezúttal sok gólt is
sikerült szereznünk. Ezen a meccsen debütált Tóth Jani a kapunkban. Ő Benke
Andris osztálytársa a Pitypangban, korábban a Buda Juniorsban focizott.
A húsvéti hétvégén pótoltuk be az RKSK elleni összecsapást, ahol hiába sikerült
négy gólt is szereznünk, sajnos a védelmünk ezúttal nem állt a helyzet magaslatán,
így vereséget szenvedtünk. A hazaiak hamar vezetést szereztek, amit Traubi
remek távoli lövésével egyenlítettünk ki negyedóra játékot követően. Ezt két újabb
hazai találat követte, de még a félidő előtt Nagy Dávid remek távoli emelésével
feljöttünk 3-2-re. A második félidőt elsöprő lendülettel kezdtük. Bár
balszerencsénkre a félidő első 20 percében egyszer jött a félpályán a házigazda,
helyzetüket gólra váltották, így kétgólos hátrányban voltunk. Ez a 20 perc ennek
ellenére remek játékunkat hozta, sok labdaszerzéssel és sok gólhelyzettel. Előbb
Tarkövi Ádi lecsorgó lövését MuraBeni lőtte be, majd Gera tanári passzát Tarki
remekül rúgta el a kapus mellett, 4-4-re módosítva az állást. Ezután azonban már
csak egy nagyobb helyzetet dolgoztunk ki, ami kimaradt és a hajrá a hazaiaké volt.
Kétszer is betaláltak, mi pedig nem tudtunk harmadszor is felzárkózni, végül 6-4-re
megvert minket az RKSK. Összességében ezúttal a védekezésünk határozatlan
volt, sem figyelemben, sem keménységben nem ütöttük meg a kívánt szintet, így
hiába rúgtunk idegenben 4 gólt (idegenben ez a legtöbb rúgott gólunk), a
döntetlenszagú mérkőzésen hazai győzelem született.
A hónap játékosa a február eleje óta edzést sem mulasztó Tóbiás Marci lett.

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. A hónap játékosával készült interjú Facebook-oldalunkon olvasható.

Márciusban a hónap játékosa
az U8-as korosztályban:

Erdős Áron

az U10-es korosztályban: Berényi Barnabás
az U12-es korosztályban: Orosz Marcell
az U14-es korosztályban: Tóbiás Marcell
az U16-os korosztályban: Herczik Róbert
az U18-as korosztályban: Petrányi Marcell
a Lurkó csapatban:

Kovács Kristóf

a Kölyök csapatban:

Kőszegi Soma

a Junior csapatban:

Barna Bence

a felnőtt csapatban:

Sárosi Márk

A Lelátó márciusban U12-es csapatunk - egyik - kapitányával , Orosz Marcellel
beszélgetett.
A nyurga belső védő a támadósorban kezdte a labdarúgást, aztán az idő múlásával
előbb középpályás lett, majd nagyjából egy éve a védelem tengelyébe került,
ahonnan azóta is kirobbanthatatlan. Rendkívül jó mentalitású, igazi sportoló
jellem, aki képes hiányosságait összeszorított fogakkal, vasakarattal fejleszteni.
Dani bácsi és Dusán bácsi, a korosztály edzői ezért is választották a hónap
játékosává. Interjúnkba mesél a kedvenceiről, a lehetséges frizuráiról és arról is,
mennyi izgalom van benne a meccsek előtt.
A Marcival készült interjú Facebook-oldalunkon olvasható.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Ismét sűrű hónapot zárt a II. Kerület UFC 2001-2002-es korosztálya.
Az idősebbeknek elkezdődött a bajnokság, ahol elég felemás eddig a szereplés. A
kulcsszó: helyzetkihasználás. A játék nagyon sokszor szép, vannak jó egyéni
teljesítmények is, de valahogy a szerencsével hadilábon áll a társaság. Az
edzésre járás alapvetően megfelelő, az új fiúk is hamar beilleszkedtek, így
szerencsére amikor az időjárás is megengedi jó edzéseket hagy maga mögött a
csapat.
A 2002-es csapatnál sajnos nem lehetett ilyen elégedett az edzéslátogatottsággal
az edzőpáros. Természetesen mindig okkal, de rengeteg hiányzás volt, nagyon
alacsony volt a létszám átlagban egy-egy edzésen. Remélhetőleg a síszünetek és
a rosszidő végével ez a tendencia megfordul és újra olyan lesz az edzések
látogatottsága, mint ősszel, akkor tovább fejlődhetnek az egyébként nagyon
ügyes ifjú labdarúgók. Nagy öröm, hogy újabb játékossal bővült a csapat, Szalai
Áron a Juniorok közül lépett fel a kiemeltek közé, amit saját jó teljesítményének és
természetesen Dani bácsi jó szemének köszönhet.
A csapatot hetek óta izgalomban tartó kérdőjel egyenesedett ki. Kiderült a
gyerekek ezentúl teljesen egyedi készítésű Toti felszerelésben léphetnek majd
pályára illetve utazhatnak majd a mérkőzések, tornák helyszínére. Ezekben a
napokban zajlanak a próbák, kiosztásra került már néhány új mezszám is (illetve
olyan szám is volt, ami új gazdát kapott) tehát izgalommal telnek az előttünk álló
napok is.

Singh Armaan szabadrúgása a BVSC ellen

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A csapat egyik edzője, Csaba bácsi, ezúttal Berényi Barnabással, a 2003-as
csapat játékosával beszélgetett.
- Milyen volt az a bátorság próba?
- Nagyon jó, Viharral mentünk ketten, mert már csak ketten maradtunk, sokan
bealudtak vagy féltek. Norbi bácsi is nagyon félt - bár szerintem csak megjátszotta
vissza akart fordulni az útról. Nem lett volna jó, mert nála volt a lámpa…
- Rezeltél?
- Az elején igen, mert nem tudtam mi vár ránk, hol akarnak megijeszteni, de a
végén már nem, mert a sötétben megláttam az egyik edző lábát, kilátszott.
- Valami nagy harcsáról hallottam, őt kellett volna megkeresni?
- Igen, de a história szerint Dusán bácsi volt a harcsa.
- Miből gondolod?
- Utána jártam. De jó volt, jól csinálták a fiúk, egészen megijedtem, sőt az elején be
voltam tojva… Egyébként ez az írás össze lesz… szerkesztve?
- Igen, egy kicsit. A legnagyobb bátorságpróba az óriási vihar volt az utolsó éjszakán. Átaludtad?
- Átaludtam, akkor már nagyon fáradt voltam. Érdekes, esténként mindig
kinyitottam az ablakot a szobánkban a meleg miatt, de aznap valamiért nem
nyitottam ki. Szerencsére.
- Úgy tudom, te lettél tavaly a bajnok a Focitáborban.
- Izgalmas volt, Ábi vezetett végig, az utolsó napon hárman voltunk közel azonos
ponttal, és a focibajnokság döntött. Ágó, Földi Teó és Misu volt velem, nyertünk.
Azzal lettem bajnok!
- Hány focitáborban voltál már velünk?
- Háromban, ez lesz a negyedik. Az első kettőben Demeter Marci nyert, egyszer
második és egyszer harmadik lettem. Az ideit is már nagyon várom.
- Mit szeretsz benne?
- Jó a hangulat, focizunk, fürdünk, hülyéskedünk, és az anyukák nem szólnak ránk.
Szeretem a focit meg az UFC-t!
- Oké, ez a szöveg reklámnak is jó lesz. Már tavaly nyáron, az edzőtáborban észrevettem, hogy nyílt
tekintettel, nyíltan tudsz beszélni még közönség előtt is. Ez érték és nagyon ritka a korosztályodban.
Emlékszel, volt nyáron valami viccmesélő verseny, ott hátul a futókörön? Mi volt az?
- Igen, viccmesélő volt, és én voltam a zsűri. Más zsűritag csak pontokat adott, én
viszont indokoltam, Puzsér módra értékelem. Így többször zsűrivé választottak.
Jó volt…
- Na meg a legendás „elefánt úr”vers, főleg az egri előadásban, kár hogy a felvételt Domiék elrontották a
bekiabálásokkal.
- Az iskolai versmondó versenyen azzal a verssel lettem második, de már
elfelejtettem, csak az első versszakra emlékszeme. Egerben X-faktoroztunk, ott is
előadtam. Csaba bácsi megpróbálta felvenni…
- Jól tudsz beszélni, előadni. Szeretsz szerepelni?
- Szeretek szerepelni, az iskolában is szoktam. Elsőben, az Áldás suliban, mivel
Bence, a bátyám is oda járt, én mondtam a verset.
- Hogy jön ide Bence?
- Ezt nem kell leírni, nem fontos, csak úgy mondtam.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
- Tudod, mit nem értek? Bátran szeretsz szerepelni, nincsen lámpalázad a közönség előtt, mégis nagyon
szoktál izgulni a mérkőzések előtt? Miért? A fellépéstől, a közönségtől nem félsz, akkor a meccstől
miért?
- Nem tudom. Csak a meccsek előtt szoktam izgulni, a mérkőzésen már nem. A
meccs előtti este nehezen alszom el, arra gondolok, hogy másnap nem lehetek
fáradt, mindenképpen ki kell pihennem magam és gyorsan el kell aludnom!
Annyira izgulok, hogy el kell aludnom, hogy nem tudok elaludni. Egerben is ez volt,
ráadásul amikor már majdnem elaludtam, akkor a medve felébresztett a hangos
csoszogásával meg beszédével.
- Tényleg nehezen aludtál el, de rajtad nem látszott másnap fáradtság. És a gólodnál meg kijött belőled
minden feszültség és izgalom. Emlékszel? Az lett az év képe. Kitettük az irodában.
- Igen, nemzetközi torna volt, így még jobban izgultam. Az ellenfél a Kecskemét
volt, jók voltak, szoros meccs volt. És én gólt lőttem! Tényleg valahogy kijött
belőlem az a gólöröm, nem készültem rá, természetes volt. A mozdulatot a
szurkolóknak csináltam, valami biztatás volt feléjük is. Tényleg jó az a kép,
édesanyám is megvette.
- Van sajátos gólörömöd?
- Nincsen, annak idején az ürömi tornán próbáltam egy gólörömöt, hogy
megpördülök, de a végén csak forogtam egyet a földön. Nem volt jó. Otthon is
szoktam focizni, leginkább édesapámmal, meg csak úgy magamban is.
- Otthon, hol?
- A szobámban, az ajtó a kapu, persze csak kis rongylabdával, bőrrel nem lehet,
nem engedik.
- Annak idején mi is a testvéremmel állandóan az előszobában fociztunk egy teniszlabdával, a székek
lába között volt a kapu... Bencével is szoktál focizni?
- Ritkán, ha kimegyünk ő általában a kapus, és én lövök neki. Szeret védeni.
- Te viszont legendásan nem szeretsz védeni és fejelni sem.
- Ezek nem mennek. Nem tudok úgy védeni, mint Andris, ő jó kapus, én nem.
Valahogy attól félek, hogy eltalálja az orromat egy labda, és eltörik….
- Volt valami hasonló rossz élményed?
- Másfél éves koromban legurultam a lépcsőn.
- És eltört az orrod?
- Nem, a bal lábam tört el. A tesómmal játszottunk egy szállodában a Velencei tónál, ő feldobott egy labdát, én le akartam rúgni, de leestem. Anyukám csak azt
látta, hogy nagyon sírok. Valahogy el kellene hitetni magammal, hogy nem lesz
bajom a fejelésnél és a védésnél.
- Ha nem a védés és a fejelés, akkor melyik a kedvenc technikai elemed a fociban?
- Cselezés és passzolás. Csinálok egy jó cselt, megetetem az ellenfelet és adok
egy gólpasszt Balának. Ez nagyon jó érzés, mert középpályásként ez a dolgom.
- Lehet, hogy nyáron már választ a csapat kapitányt. Szeretnél indulni a választáson?
- Igen, mindenképpen jó érzés lenne kapitánynak lenni, szerintem mindenki
szeretne.
- Üzensz valamit az olvasóknak?
- Jöjjenek minél többen focizni, mert ez a világ legjobb sportja, jó érzés rúgni a bőrt,
jó érzés tölt el, amikor nálam van a labda, de annak is örülök persze, ha társaimat
egy-egy jó passzal helyzetbe tudom hozni …

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Általában nem téli emlékeink maradnak meg március hónapról, de az időjárás
idén nem volt kegyes hozzánk. Szerencsére a sátor alatt ebből semmit sem
éreztünk, sőt külön örömteli tény, hogy nagyon kevés volt a hiányzás a
korcsoportban. Az edzések nagyon változatos képet mutattak, hol
megtáltosodott a banda, koncentrál és szebbnél szebb dolgokat csinált, hol
pedig elmaradt a figyelem. Márpedig figyelem és fegyelem nélkül nem lehet
fejlődni. Norbi bácsinak, mint minden edzőnek egy ilyen korosztálynál a
legnehezebb dolga, hogy olyan edzéseket vezényeljen, ami nem „száraz” a
gyerekeknek és folyamatosan leköti a figyelmüket. Ismét érkeztek új játékosok
próbajátékra, olyanok is akik csak egyszer jelentek meg és olyanok is, akik már
két hete járnak a csapatba kerülés reményében. Az új játékosok jövetele
minden csapat életében frissítést jelent, jót tesz a közösségnek és felrázza az
„alvó oroszlánokat” is. Márciusban nem voltak tornák, pihenhettek a családok,
hogy aztán áprilisban újabb terhelést kapjanak. A következő hónapban ugyanis
lesz két Bozsik torna is, meg az UFC is rendez egy tornát az U7 és U8-as
korosztálynak.
Az áprilisi események:
április 13., szombat 9:00 óra Bozsik torna (Tabán)
április 20., szombat 13:00 óra, UFC torna (UFC Sporttelep)
április 27., szombat 9:00 óra Bozsik torna (Tabán)

Újra irány a Tabán

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
A cím kicsit félrevezető lehet, hiszen egészen más megfontolások vezérelnek
minket, mint az azonos című popdal íróját. De ha nem is a májust, az igazi tavaszt
azért tényleg nagyon várjuk már. A kispályát védő sátor tavaszra való tekintettellekerült a pálya fölül. Sajnos viszont egyelőre csak naptárilag érkezett meg a
tavasz. Sebaj! Játékosaink kedvét holmi hóvihar nem veheti el. Mi sem bizonyítja
jobban, hogy teljesen havas pályán is örömmel és nem utolsó sorban, nagyon
ügyesen edzettek a fiúk. Ez különösen szép teljesítmény 4-5 éves korukat
figyelembe véve.
De nem volt ám egész hónapban hó alatt a pálya. Március hónap nagy részét még
a sátorban töltötte a csapat. A megbetegedések és sí programok által kicsit
megtépázott februári létszámunk helyreállt. Új próbajátékosok is érkeztek, de ami
még nagyobb öröm, hogy most már hónapról hónapra nem csak egyre többen
vagyunk, de a már meglévő focistáink is megragadtak a csapatban. És
természetesen nem csupán mennyiségben, minőségben is fejlődtünk az elmúlt
pár hét, pár hónap során. A feladatok végrehajtásában is sokat ügyesedtek a fiúk,
de a legszembetűnőbb változás mégis a mérkőzések képén érhető tetten. A
kezdetben még fejetlen rohangászásnak tetsző játék fokozatosan kezd átalakulni.
Nagy öröm, hogy figyelmes szemlélő- a meccsjáték közben egyre többet láthat az
edzésen gyakorolt, tanult elemekből. Nagy, hosszú és szép út áll a fiúk előtt, de
szülőnek, edzőnek jó látni, hogy az első lépéseket máris sikerrel veszik.
A következő hónapban előreláthatóan több új focista is kipróbálja magát nálunk.
Őket már a műfüves pályák fölött elhelyezkedő rekortán borítású pályán fogjuk
fogadni, ugyanis csapatunk edzései erre a tavaszra felköltöznek oda. A pálya
mérete és borítása jobban megfelel jelenlegi céljainknak, ráadásul így más
csapatoktól nem zavartatva tudunk dolgozni. Remélhetőleg az időjárás is
kegyeibe fogad minket, és fokozatosan elhagyhatjuk az edzés kellékek közül a
nagykabátot. Jó időben pedig még a foci is még jobb. És ha áprilisban is az eddigi
szédületes tempóban fejlődnek a fiúk, májusban esedékessé válik életük első
edzőmérkőzése is. Úgyhogy nekünk mégse mondja senki, hogy ne várjuk azt a
májust!

Bár az időjárás viszontagságai miatt a sátrat csak március negyedik hétvégéjén
lehetett elbontani (és még utána is hullott hó), ha néhány napos késéssel is, de az
edzések rendje visszaállt az őszi-tavaszi rendszerbe.
Sajnos március hónapban is az öltözőkben jártak a “szarkák”, ezért az egyesület
nyomatékosan kéri a szülőket és játékosokat, hogy semmilyen értéket (pénztárca,
telefon, stb.) ne hagyjanak fent az öltözőkben, mert sajnos lába kélhet.

Bátorságpróba Kártyaparti Minigolf
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CSAPATAINK

BLSZ III.
Rögtön rangadóval indult a tavaszi szezon, mivel a tabellán közvetlenül
mögöttünk álló, mindössze két pont hátrányban lévő Közgáz csapata ellen
mérkőztünk. Sokan nem fogták fel a meccs tétjét, így fordulhatott elő, hogy
három játékosnak nem lett kész a sportorvosija, míg másik három inkább
elutazott mintsem csapatunkkal tartott volna ezen a hétvégén! Így nagyon
nehéz… A meccset ezek ellenére jól kezdtük, nyomasztó labdabirtoklási
fölényünk azonban gólokban nem mutatkozott meg. Millner Márk három
alkalommal állt szemben a kapuval ziccerben, míg Kovács 20 méteres lövését
védte bravúrral a vendég portás. Sajnos ezek mellett a kapunkban debütáló
Polgár két hatalmas ziccert hárított. A félidei gólnélküli állás nekünk nem
kedvezett, hát még a 63, percben kialakult 0-1. Egy előre vágott labdát Zöld nem
fejelte el, így a közbeugró vendég csatár kapusunk mellett is eltolta a játékszert
és vezetést szerezett csapatának. Ekkor pörögtünk fel jó fordulatszámra. A 76.
és 78. percekben két pontrúgás góllal a saját javunkra fordítottuk a találkozót.
Mely eldőlhetett volna Millner Zozó mesteri szabadrúgása után, ám a vendég
portás ismét bravúrral mentett. Aztán az utolsó percben egy előre ívelt labda
után az első félidő hőse Polgár hatalmasat hibázott. A „kezei közül” kifejelt
labdával a vendégek egalizáltak a végén. Győzelmet nem érdemeltünk, de
kiszenvedhettük volna, csak egy 60 métert szálló labdát kellett volna megfogni.

II. Kerület UFC - Közgáz DSK 2-2 (0-0)
Kolozsvári Tamás utca, 30 néző. Vezette: Fenyvesi (Budai, Kiss)
Gólszerző: Sárosi (76., 78.)

Polgár 5

Koltai 5

Kovács 4

Padányi 5

Zöld 5

Bede-Fazekas 5

Sárosi 7

(Konecsni 0)
Millner M. 4
(Nagy 4)

Millner Z. 4

Baló 3
(Emődi 4)

Moldován 5

CSAPATAINK

BLSZ III.
Második őszi bajnokinkon kellemetlen vereséget szenvedett csapatunk,
melyért egy súlyos kisebbségi komplexusokkal küzdő játékvezetőt és saját
magunkat okolhatjuk. Bár vendégként léptünk pályára, a helyszín ezúttal is a
Kolozsvári Tamás utca volt, hiszen ellenfelünk is itt játssza hazai mérkőzéseit.
Az első félidő derekán, 1-1-es állásnál Millnert buktatták a 16-oson belül
szabálytalanul. Bár az esetet mindenki látta, a játékvezető továbbot intett,
majd a hevesen reklamáló sértettet kiállította. Hiába vezet egy 17 éves
testnevelésből felmentett „játékvezető” arcátlanul ellenfelünk javára, gólt ő
nem tud lőni. Így azt, hogy három teljesen elkerülhető gólt kaptunk, azt nem
írhatjuk az ő számlájára! Hogy miért találta meg csapatunkat és miért élte ki
rajtunk minden frusztrációját, az talány. Örüljünk neki, hogy Padányi
megúszta bokatörés nélkül azt a szabálytalanságot, mely még sárgalapot
sem ért ezen a meccsen! Bajnoki álmainkról tulajdonképpen lemondhatunk,
így a jövőben sokkal felszabadultabban kell játszani a meccseinken.
Millner Zoárdot a játékvezető jelentése alapján a budapesti szövetség 3
mérkőzéstől tiltotta el, így ő legközelebb április közepén léphet pályára
csapatunkban.

Prókátor SE - II. Kerület UFC 3-2 (2-1)
Kolozsvári T. utca, 35 néző. Vezette: Turgyán (Börzsei, Kantorák)
Gólszerzők: Kosik (17.), Baló (76.)

Hornácki 3
(Szalay 0)
Királyvölgyi 4

Millner M. 4

Koltai 4

Zöld 3
(Konecsni 5)

Padányi 3

Sárosi 4

(Baló 5)

(Emődi 0)

Millner Z. 3-2=1

(Székely 5)

Bede-Fazekas 4

Moldován 4
(Németh 0)

Kosik 4

