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A terhelés hónapja

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 (U19, U17,
U15) már szerepelnek a számszerű
eredmények is. A hónap képe Telkiben
készült 2003/04-es csapatunkról az
MLSZ tanévnyitó focifesztiválján.

Tornadömping a 2005/06-osoknál

A hónap képe

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Zsinórban négy megnyert meccs után vendégeskedtünk a BVSC csapatánál. A
Tatai úton a pálya talaja egész egyszerűen alkalmatlan futballmérkőzés
lebonyolítására, így a mérkőzés egészére a vagdalkozás, az ívelgetés és a
küzdelem volt jellemző. Az első játékrész közepén egy szöglet után Magyari
érkezett és a kapuba helyezett (0-1). A félidőre meg is maradt a vezetés, ám a
második játékrész elején csak a szerencsénknek köszönhettük, hogy nem
egalizált a hazai csapat, amikor egy éles szögből beadott labda csattant a
kapufánkon. A hazaiak a kapunk elé szegeztek minket, ám csapatunk hősiesen
védekezett. A meccs hajrájában több esélyünk volt, hogy lezárjuk a meccset, ám
sem Kalós kapufája, sem Kárpáti ziccere nem lett gól, a Ladila ellen elkövetett
egyértelmű szabálytalanságot sem követte büntető. A játékosok nagyon elfáradtak
a küzdelmes és végig nagy koncentrációt követelő meccs végére. A legörömtelibb
az a tény, hogy nem kaptunk gólt a találkozón, nem sűrűn van ilyen.
Egy hétre rá az Ikarus otthonába látogattunk, rangadóra készültünk. A meccs
remekül indult, Kárpáti távoli bombagóljával már a 2. percben vezettünk. Némileg
váratlanul egalizált az Ikarus egy középen vezetett akció után. Nem sokkal később
Kovács Geri érkezett remekül egy szögletre és fejjel bevette a hazai kaput. A
félidőig maradt a mezőnyfölényünk, de a vezetésünk elillant. Egy jó méterrel a
kapunk mellé tartó labdába ért bele teljesen feleslegesen portásunk. A szögletből a
hosszún érkező hazai játékos egalizált. Pár perc múlva ismét egy szöglet okozott
kellemetlen pillanatokat. A hazai játékos egyből becsavarta a sarokrúgást (3-2). A
félidei játékunk alapján nem volt jogos ez az állás, de a fociban csak a szerzett
gólok számítanak. A második játékrészben a hazaiak taktikusan visszaálltak és
kontrákból veszélyeztettek, míg mi becsülettel mentünk az egyenlítésért. A meccs
legszebb momentuma egy 7-8 passzból felépített UFC akció volt, minek a végén
Kárpáti lőtt, ám egy védőről felpörgött a labda, melyet Kovács Geri egyből
visszaollózott a kapura. A labda a kapufát súrolva hagyta el a játékteret. A
megmozdulást még a hazai szurkolók is tapssal jutalmazták. Gólt azonban nem
sikerült többet szerezni, így kiegyenlített meccsen vereséget szenvedtünk. Sajnos
amit a múlt héten adott a sors azt most vissza is vette. A következő hétvégén
szabadnaposak voltunk.
A szünet nem tett jót csapatunknak mivel a Hegyvidék fennállásunk legsúlyosabb
vereségét mérte ránk. Egy szöglet után hátrányba kerültünk, de mezőnyben
egyértelműen tudatosabban játszottunk. A 25. és a 26. percben kapott gólok
azonban teljesen megtörték csapatunkat, innentől rémálomba illő produkciót
nyújtottunk. Az első félidőben öt lövés ment kapura, abból öt gólt kaptunk illetve
egy esetben a vendég csatár 4 méterről fejelt fölé teljesen egyedül. Játékosaink (12 kivételtől eltekintve) feladták a találkozót és minimális erőfeszítést sem tettek
azért, hogy ne verjenek tönkre minket. 9-1-es vereségünk az eddigi
legkiábrándítóbb második félidei játékkal párosult. Reméljük, a találkozó nem
nyomja hetekig rá a bélyegét csapatunk produkciójára. Sajnos egyéb negatív
történések is nehezítették csapatunk életét. Falusi-Tóth Zoltán makacs sérülése
nem javult, így Zoli a labdarúgás befejezése mellett döntött. Ihab Adnan háza
tájáról is azok a hírek érkeztek, hogy súlyos sérülése után befejezte a focit, illetve
Farkas Leventére térde miatt több hónapos kényszerpihenő vár. Immáron 1000
sebből vérzik 95/96-os csapatunk…

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Ebben a hónapban sok viszontagságot élt meg a csapat de mindenből pozitívan jött
ki. Kezdjük az elején, szeptember utolsó hétvégéjén a Ferencváros látogatott a
Kolozsvári Tamás utcába. Már az első percekben ráerőltették a fiúk a játékukat az
ellenfélre, de a helyzetek kimaradtak. Ez meg is bosszulta magát a 15. percben
vezetést szereztek a IX. kerületi zöld-fehérek. A kapott gólra gyorsan érkezett a
válasz: a 22. percben egy szöglet után Hercik Robi bólintott a kapuba, amivel már is
1-1 volt az állás. Közben Jámbor Zsombi sérülése miatt Fábián állt be. A 25.
percben ő ugratta ki Bercit, aki az utolsó védőt is lerázva talált a kapuba (2-1).
A félidő végén Bercit csak szabálytalanul tudták megállítani, az ezért megítélt
büntetőt a sértett értékesítette (3-1). Szünet után Berci félpályás szabadrúgása
után már 4-1 volt az állás a javunkra. Pillanatokkal később egy kontrából szépített
az ellenfél. Berci ezen a napon megállíthatatlan volt és a 68. percben a 4. gólját is
megszerezte (5-2). A középkezdés utáni figyelmetlenség következtében szépített
az ellenfél (5-3). A 83. percben Somogyi Kevin egy szöglet utáni kipattanót vágott a
léc alá (6-3). Az utolsó 10 percben kapkodó, csapkodó játék folyt a pályán, ebből
sajnos rosszul jött ki a csapat hiszen kétszer is bevették Jancsi kapuját, a vége így
izgalmasra sikeredett.
A hónap első hétvégéjén Újpestre látogatott az UFC csapata, ahol nagy leckét
kapott a labdarúgásból minden téren, de a legnagyobb különbség sajnos küzdeni
tudásban és mentalitásban volt. A fiúk valahol az öltözőben maradtak Farkas
kapust leszámítva, aki a 11 bekapott gól ellenére is extrát nyújtott a mai napon. Ezt a
meccset nem szabad elfelejteni, hanem mindenkinek magába nézve tanulni kell
belőle.
Október 12. napján a Tabán csapatát láttuk vendégül. Egy-két baljós előjel volt a
mérkőzés előtt, hiszen nem mindenki volt teljesen egészséges. A mérkőzés
kiegyenlített játékkal és UFC helyzetekkel kezdődött. Ennek ellenére 20. percben a
vendégek szereztek vezetést, amit 15 perccel később növeltek is. Ezen a napon
sem a helyzetkihasználásban jeleskedtek a támadóink. Szünet után helyzet itt, gól
ott, máris 3-0-ra vezettek a vendégek. Egy percre jött a válasz Dolgener Fábi szép
egyéni alakításával (1-3). A 62. percben Berci szóló végén talált be. Az utolsó fél
órában sikerült helyzeteket kialakítani, de nem tudtunk betalálni még egyszer, így
kikaptunk 3-2-re.
Az MLTC stadion hangulatú pályájára javítani mentek a srácok. Horváth Norbi és
Bodroghelyi Fülöp először állt Dani bácsi rendelkezésére idén, viszont a
csapatkapitány Kölcze Balu és a házi gólkirály Berci is sérülés miatt maradt távol. A
mérkőzés elején nem vette fel a csapat megfelelő ritmust. A mezőnyben nem alakult
ki összefüggő játék, de ingatag védelmünket háromszor is7., 15., 24., percben
mattolták (3-0). Erre csak a 41. percben jött válasz Farkasch Jancsi gólpasszt adott
kirúgásból Dolgener Fábinak. A második félidőt nagyobb lendülettel kezdték a fiúk
de gólt sajnos az ellenfél szerzett egy kontra után (4-1). A játék képe Fülöp
beállásával változott meg, a 65. percben az ő szöglete után Herczik érkezett (4-2). A
82.percben buta hibája után az ellenfél kapusa mehetett zuhanyozni, ez pedig
megtörte a Mátyásföldet.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Az emberelőnyt könyörtelenül kihasználták a fiúk: a 86. percben Fülöp szép egyéni
alakítása után talált a kapuba. Egy perccel a rendes játékidő letelte előtt Fülöp
szöglete után Károly Dávid egyenlített. A hosszabbítás első percében Hercik Robi
már a győzelmet jelentő gólt szerezte meg. Ezen a mérkőzésen küzdeni tudásból
jelesre vizsgázott a csapat.
Október utolsó hétvégéjén az Újpesti Haladást láttuk vendégül.
A mérkőzés elejét megnyomta csapatunk, így nem meglepő módon a 13. percben
Kölcze Balu egyéni alakítása után talált a kapuba (1-0). A 25. percben durva,
sérülést okozó szabálytalanság után a játékvezető büntetőt ítélt javunkra, de a lap
valahogyan elmaradt (mellesleg a továbbiakban is érdekes felfogásban vezette a
mérkőzést a fiatal játékvezető). A sértett Berci végezte el a büntetőt, de sajnos a
kapus eltalálva az irányt kivédte a lövést. A 30. percben egy védelmi hiba után jogos
büntetőt kapott az Hali, de ez a “tizi” is kimaradt. Ezután több helyzetet is
kihagytunk, aminek meg is lett a böjtje: oldalszabadrúgás után tisztán fejelhetett az
ellenfél játékosa (1-1). Szünet után „bent maradt a csapat az öltözőben”, egy
könnyen elkerülhető gólt kaptunk (1-2). Négy percre rá jött a válasz, Kölcze Balázs
35-ről lőtte ki a sarkot. Támadásban maradtunk, de sajnos több ziccert is
kihagytunk, az ellenfél ezeket és a három nagy védelmi hibánkat kegyetlenül
megbosszulta, így jogos, 5-2-es vereséget szenvedtünk. Az eredmény ellenére a
játékban fejlődés mutatkozik, néha kicsivel több koncentrációval jobb eredmények
érhetők el..

Küzdeni tudásból jeles Mátyásföldön

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Az őszi szezon közepéhez érve mindkét bajnokságban rangadókat játszottunk, a
nagyobbaknál a Hali és a Kelen, a kisebbeknél a Mátyásföld és a Budafok is
komoly erőfelmérőnek bizonyult.
Az U15-ös bajnokságban az Újpesti Haladás ellen kezdtük az októbert, sikerült
egy izgalmas és fordulatokban gazdag meccset játszani. Az első 20 percben
kétgólos előnybe kerültünk, amit a félidő második felében kiegyenlített a Hali és az
utolsó percben a vezetést is megszerezték. A második félidőben végig nyomás
alatt tartottuk a vendégeket, de két remek kontrával tovább növelte előnyét az
újpesti csapat. A hajrában végre siker koronázta erőfeszítéseinket, 7 perc alatt
három góllal egyenlítettünk és a végén a vendégeknek kellett izgulniuk, hogy
ponttal távozzanak otthonukból. Sokáig emlékezetes mérkőzésen nagy csatában
igazságos döntetlen született. Gólszerzőink Jampi (2), Tomi, Ádi és Spungli
voltak. Sportemberségből, küzdeni tudásból jelesre vizsgázott a csapat.
.A 2000-es bajnokságban a Hegyvidék vendégei voltunk, első félidei jó
játékunknak köszönhetően nyertünk 6-0 arányban Papa, Demeter Áron, Kris, Fló,
Kori és Gera góljaival.
Ezen a héten hétközi fordulóra is sor került, a 2000-es bajnokságban a REAC
csapata fogadott minket. Az első félidőben nem ízlett nekünk a hazaiak kemény
játéka, de a második játékrészben felgyorsultunk és 20 percig kifejezetten jól
játszottunk, aminek köszönhetően fölényes, ötgólos sikert arattunk Tarkövi Ádi és
Bernát duplájával, mellettük az első félidőben Papa is betalált.
A következő hétvégén a “nagyok” Kelenvölgybe utaztak, ahol a tavaszihoz
kísértetiesen hasonló mérkőzést játszottunk. Nagyon jól kezdtük a meccset, de
helyzeteink kimaradtak és a hazaiak a félidő közepén két gyors góllal
megzavartak minket. Szerencsére még a félidőben feltámadtunk és
megfordítottuk a meccset. A második félidő gyors gólváltásokat hozott, hogy az
utolsó 25 perc unalmas mezőnyjátékba fulladjon, a végeredmény 5-4 a javunkra
egy nem túl jó meccsen. Góljainkat Traubi, Jampi (3) és Spungli szerezték.
Másnap az U14-es bajnokságban a Budafokot fogadtuk. Az első félidőben
fölényben játszottunk és Gera góljával vezetést szereztünk, de a második 35
percben visszaesett a játékunk színvonala és a vendégek a hajrában megleptek
minket és 3-1-re megnyerték az összecsapást.
Egy héttel később az U14-es bajnokságban nagy rangadóra került sor, a tabella
első két helyezettje lépett pályára Mátyásföldön. Az első félidőben döntő
fölényben voltunk, de sorra hagytuk ki a helyzeteket. A második félidő elején előbb
Bernát, majd Tarkövi Ádi is betalált. A hátralévő 20 percben a hazaiak kihagytak
két büntetőt és kiállították egyik csatárukat, mi pedig további helyzeteket
dolgoztunk és hagytunk ki. A szezon egyik legjobb játékával nyertünk rangadót
idegenben!
Ezen a hétvégén U15-ös csapatunk szabadnapos volt. Sajnos októberben sem
kerültek el minket a sérülések, Padányi Dominak edzésen sérült meg az ujja, de
szerencsére “csak” két hetet kellett kihagynia, azóta ujjvédővel edzhet és játszhat
is. Szeptemberrel szemben, ahol Görgényi Boti személyében védő lett a hónap
játékosa, ezúttal irányító középpályásunk, Kövessy Noel érdemelte ki a hónap
játékosa címet.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Felemás hónapot hagyunk magunk mögött október végén. Eljött az első olyan
időszak, amikor az időjárás vagy tanulmányi versenyek (bár utóbbi örömteli)
alacsony edzésre járást eredményeztek, sajnos volt, amikor alig voltunk tíznél
többen. Szerencsére a hónap vége felé viszont újra jó edzéseket csináltak végig
a srácok. Mind a két korosztály több tornán vett részt, ahol a srácok többnyire
megmutatták, mire képesek, de továbbra is nagyon hektikus a játék, sokkal
kiegyensúlyozottabban kellene játszani!
A 2001-es korosztály a hónap utolsó hétvégéjén hazai pályán vehetett részt
tornán és a gyerekek nagy örömére egy igazi legendától, Szőke Istvántól - a
Ferencváros egykori remek jobbszélsőjétől - vehették át a különdíjat illetve a
csokikat. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a 2002-es korosztály tornáján
is meglepetés lesz a díjátadó.
Az őszi szünet miatt nagy kérdés, hogy a hó elején rendezendő tornákra illetve
edzésekre hányan fognak jönni, hiszen már a mögöttünk lévő hétvégén is nehéz
volt összerakni a kereteket, ha nem segíti ki a csapatot néhány 2002-es, bizony
problémás lett volna a kiállás.
Nagyon reméli az edzőpáros, hogy az első hét - ahol már tudni lehet, hogy
rengeteg hiányzó lesz - után újra jó létszámmal, jókedvű, felszabadult
edzéseken pallérozódnak majd a srácok.

Görgényi Zsombornak gratulál
Szőke István, a Ferencváros legendája
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2003/2004-ben születettek
Október elején Telkiben jártunk, ahol az MLSZ megrendezte hagyományos
tanévnyitó foci fesztiválját, amin ott volt többek között Nyilasi Tibor, az MLSZ
sportigazgatója és Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat játékosa, akiktől a
lelkes gyerekek aláírást is kértek. A Lelátó újságírója ennek kapcsán Schvéger
Domit, a csapat játékosát kapta el egy rövid interjúra:
- Hogy érezted magad ezen a rendezvényen, melyik volt szerinted a legjobb része?
- Jó volt, de amikor gólt lőttem a Kecskemétnek, az volt a legjobb. Messziről lőttem,
ballal a ficakba...
- Honnan jött az ötlet, hogy aláírásokat kérjél? Te gondoltál rá, vagy láttad a többi
gyereket vagy esetleg anyu szólt, hogy kérjél?
- Nem, én gondoltam rá, az én ötletem volt.
- Mondott neked valamit Buzánszky Jenő vagy Nyilasi Tibi bácsi?
- Háát…, amikor Nyilasi aláírta a pólómat, nevetett, és kérdezte, hogy miért hívnak
Négernek?
- Honnan tudta, hogy annak hívnak?
- Mert a pólókat addigra már kidekoráltuk, mindenki a hátára ráírta a saját
becenevét. Mondtam neki, hogy a Schvéger miatt vagyok Néger, ő meg mondta,
hogy vicces becenév.
- Nem volt még bajod a Néger becenévből?
- Nem, miért lett volna?
- Igaz. Egyébként mit hallottál az Aranycsapatról?
- Hogy sokkal jobbak voltak, mint a maiak.
- Így van, és tudod, hogy mikor játszottak?
- Igen, az ötvenes években.
- Mit tudsz Nyilasi Tiborról, tudod, melyik csapatban játszott?
- A Fradiban. Nagypapám is Fradi drukker.
- Mi lett az aláírt póló sorsa?
- A szobámban a székemre terítettem, úgy hogy az aláírás is látszódik.

Jenő bácsi aláírásával díszített póló jó helyre került

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Nem véletlen a cím, hiszen októberben a számtalan edzés mellett két Bozsik
tornán is részt vettek a srácok. Ráadásul a szeptemberi, tanév eleji koncentráció
hiány is már a múlté, így igazán hatékonyan munkát tudtak végezni a csapat
tagjai. Voltak edzések hideg, esős és nagyon meleg időben is, de a szélsőséges
időjárás nem okozott gondot a csapatnak. Szükség is volt erre a periódusra,
hiszen nemsokára beköszönt a téli időszámítás, azaz a sátras edzések, ahol
rövidebb időtartamban kiseb helyen zajlanak majd a foglalkozások. Két új játékos
is kapcsolódott a kerethez októberben, akik lelkesedésükkel egyből kivívták az
edzők szimpátiáját, de technikai téren még sok tanulnivalójuk van, hogy utolérjék
társaikat. A Bozsik tornán rekordot döntve immár három csapattal indultunk egy
korosztályon belül, ami azt jelentette, hogy a csapatok fele UFC-s volt. Két
csapatunk sikeresnek mondhatta magát mindkét játéknapon, hiszen számos gólt
szereztek és igazán jól passzolgattak. Talán már kezdik megérteni a fiúk, hogy
miért is kell passzolni, helyezkedni, illetve ha ez jól megy, akkor az milyen jó
érzés. Tehát van miért bizakodni és várni a téli hónapok teremtornáit.
A hónap játékosa Hegedűs Tamás lett!

Három csapattal szerepeltünk a Bozsik tornán

CSAPATAINK

Junior csapat
Zoboki Ábel idén októberben a Junior csapatból felkerült az UFC ‘99/00-es
kiemelt csapatába, ami bizonyítéka annak, hogy lelkes és szorgalmas
gyakorlással mindenkinek lehetősége van a kiemelt csapathoz kerülni.
A Lelátó újságírója ennek kapcsán beszélgetett a szimpatikusan szerény és
sportszerű játékossal.
- Ábel, mióta is focizol az UFC-ben?
- Már első osztályos koromban a Szabó Lőrinc iskola Focisuli csoportjába
jártam, ott Csaba bácsi volt az edzőm. Innen mentem át az UFC Kölyök majd
Junior csapatába, ahol Kajli Gábor, Huczik Norbert majd Roller Dani bácsi volt
az edzőm.
- Mit szóltál hozzá, hogy felkerültél a kiemelt csapatba?
- Nagyon örültem neki, amikor Gábor bácsi és Csaba bácsi megkeresett, hogy
próbáljam ki magam a kiemelt csapatban. Bár szerettem a Junior csapatba is
járni, ott Szabó Vince volt a legjobb barátom, de ez most egy nagy lehetőség
nekem. Itt még többet fejlődhetek és remélem bajnoki mérkőzéseket is
játszhatok majd.
- Hogyan fogadtak az új csapattársak?
- Nagyon rendesek voltak velem, úgy érzem hamar sikerült beilleszkednem. Bár
még csak három hete vagyok a csapatnál, már nagyon jól érzem magamat,
remek a csapat közösség is.
- Kikkel lettél már jóban?
- Mindenkivel jóban vagyok, de Cikesz és Csacsa a legjobb barátaim, velük már
a Kölyök csapatban is együtt fociztam.
- Mit lehet tudni rólad, melyik stílusú focit szereted, kik a kedvenceid?
- A magyaron kívül az olasz és uruguayi válogatottat szeretem, a Napoli csapata
és Cavani a kedvenceim.
- Ábel, gratulálok a felkerüléshez és azt kívánom, hogy gyakoroljál tovább
ugyanolyan szorgalmas an és lelkesen, mint eddig.
- Köszönöm, azon leszek.

Ábel régi motoros
egyesületünknél ,
szorgalmas munkáját
dícséri a kiemelt
csapatba kerülése
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Kölyök csapat
Az edzések menete ugyanabban a mederben folyt, mint a szeptemberi
hónapban, annyi változtatással, hogy kétszer is megörvendeztettük őket olyan
órával, amikor csak játszottunk. Apró változás ugyan, de mindenféleképpen
előremutató jel, hogy a rengeteget gyakorolt passzolós cica játékok hatására
pár gyerek játékán hatalmas fejlődés érzékelhető. Ők rendszerint egymást is
választják a játékok során (annak ellenére, hogy nem feltétlenül a
legügyesebbekről van szó) és ezzel a passzos játékkal próbálnak és tudnak is
érvényesülni az egymás elleni meccseken. Az edzéseken továbbra is jó
hangulat uralkodik, a fegyelmezetlenségek csíráit is letörte a két edző, így a
munka olajozottan és eredményesen folyik az órákon. A továbbiakban pár
képpel egészítenénk ki az e havi beszámolót.

CSAPATAINK

Lurkó csapat

Október elején sikeresen lezajlott egyesületünk családi napja. A jó hangulatnak a
jó időjárás is kedvezett. A felnőttek hat csapatot alakítottak, a 2003-as és a 2004esek külön indultak, de versenybe szállt a ‘99/00-es, a ‘01/02-es és a ‘05/06-os
szülők csapata is, valamint a Lurkó csapat is. Nem véletlenül nem apukák
szerepelnek, hiszen anyukák is részt vettek a tornán. Ezúttal a 2003-és 2004-es
szülők csapatai vívták a döntőt, amelyet a 2003-as szülők nyertek. A címvédő
‘99/00-es csapat végzett a harmadik helyen. A gyerekek ügyességi versenyeken
és tombolán vehettek részt, majd a program zárásaként igazi zsíros kenyér-tea
party vette kezdetét. Köszönjük azoknak, akik eljöttek és reméljük legközelebb
azok is eljönnek, akik ezúttal otthon maradtak! Hálás köszönet a rendezvény
létrejöttében közreműködő 2001-es szülőknek!

CSAPATAINK

BLSZ III.
Budatétény - II. Kerület UFC 0-2 (0-1)
Jókai Mór utca, 30 néző.
Gólszerzők: Veégh, Bede-Fazekas
UFC: Polgár 5 - Vida 6, Veégh 7, Kovács 7, Bede-Fazekas 7 - Padányi 5,
Sárosi 6 - Királyvölgyi 6, Király 5 (Bajcsy 0), Tóth 3 (Ráskai-Kiss 5) Kosik 4 (Nagy 5).
A tavalyi bronzérmes csapat otthonába látogattunk. Ezúttal sokkal jobb
esélyeink voltak a győzelemre, mivel ellenfelünk nagyon meggyengült a tavalyi
évhez képest. Ettől függetlenül a 'tétényi pálya továbbra sem játékosbarát, kis
méreteivel és kő kemény talajával. Így ma sem a szép játék dominált, hanem a
küzdelem. Kevés helyzetet hozott a találkozó és két gólt. Szerencsére mindkét
találatot mi szereztük. Az elsőt egy pontrúgás után előrehúzódó Veégh Szabi
belsőzte a kapu bal oldalába. (0-1) Majd az utolsó tíz percbe fordulva Bede
Fazekas fejesgólja duplázta meg előnyünket (0-2) A végén pályára lépő Bajcsy
mesterhármast is szerezhetett volna, de kilépése után mikor már csak a kapus
állt vele szemben hibázott, illetve szintén ő két beadás után három méterről is a
kapust találta telibe. Így az eredmény nem változott. Értékes győzelmet
arattunk egy olyan „katlanban” ahol még sok csapatot érhet kellemetlen
meglepetés.
II. Kerület UFC - Törökbálinti FC 1-1-nél félbeszakadt, VB döntés után 3-0
Kolozsvári Tamás utca, 30 néző.
Gólszerző: Ráskai-Kiss
UFC: Polgár 5 - Királyvölgyi 6, Veégh 6, Kovács 6, Bede-Fazekas 6 - Zöld
6, Sárosi 6 - Kosik 4 (Bajcsy 0), Király 5, Nagy D. 4 (Konecsni 6) Ráskai-Kiss 6.
A tavalyi év ezüstérmese látogatott a Kolozsvári Tamás utcába. Ellenfelünk
nagyon beragadt a rajtnál, mivel 3 döntetlen mellett egy vereség állt a csapatuk
neve mellett a tabellán. Ennek ellenére nehéz meccsre számítottunk. Az első
félidei mezőnyfölényünk nem volt meggyőző mivel nagyon pontatlanul és nem
megfelelő sebességben játszottunk. A vendégek pedig egy gyors kontra után
megszerezték a vezetést. (0-1) Félidőre így hátránnyal vonultunk. A második
játékrészre gyorsabbak lettünk és nagyobb lett a nyomásunk. Ráskai Kiss
egyéni akciója után pedig egalizáltuk az állást. (1-1) Ekkor már nyomasztó
fölényben játszottunk, de olyan hihetetlen ziccereket hagytunk ki, hogy
egyáltalán nem volt megnyugtató a helyzet. Aztán a 77. percben Ráskai Kiss
lépett ki, de a Törökbálinti védő egyértelműen lerántotta őt. Az addig még a sárga
lapot sem nagyon alkalmazó játékvezető kiállította a vendég védőt, mely ítélet
hatására elszabadultak az indulatok. A hevesen reklamáló vendégek tetteit a
játékvezető úgy ítélte meg, hogy túlmentek egy határon és lefújta a találkozót!

CSAPATAINK

BLSZ III.
Sajnáljuk, hogy nem tudtuk a pályán kiharcolni a győzelmet egy nagyon kemény,
küzdelmes, és izgalmas találkozón. A versenybizottság döntésének értelmében
a 3 pontot 3-0-s gólaránnyal csapatunk kapta meg.
Chinoin SE - II. Kerület UFC 3-3-nál félbeszakadt, VB döntése után 0-3
Tábor utca, 40 néző.
Gólszerzők: Királyvölgyi (2), Padányi
UFC: Polgár 6 - Vida 7, Veégh 6, Kovács 6, Bede-Fazekas 3 (Konecsni 6)
- Padányi 6 (Zöld 6), Sárosi 6 - Királyvölgyi 8, Király 5 (Kosik 6),
Moldován 8 (Baló 0) - Ráskai-Kiss 6.
A mérkőzés a lehető legkatasztrofálisabban indult számunkra. A 3. percben már
2-0 volt a hazai csapat javára. Két támadásból két gólt szerezve a hazaiak
teljesen lesokkoltak minket. Szerencsére a 10. percben Moldován remek szólója
utáni beadása az érkező Padányi lábára lett rajzolva. Bendi pedig kapásból a
felső sarokba bombázott. (2-1) Ezek után sajnos összezavarodott védelmünk
megint kapitulált és a 15. percben újabb gólt kaptunk (3-1). Ekkor a csapat
vezetőedzője kénytelen volt belenyúlni a meccsbe. A 20. percben a mai napon
nagyon tompa Bede-Fazekas helyett Konecsni érkezett, illetve a nagyon
magára hagyott Ráskai Kiss támogatására Király helyett Kosik lépett pályára.
Ekkor a csapat stabilabb lett és a mezőnyjáték terén is mi kezdtük többet
birtokolni a labdát. Majd a félidő vége előtt a mai napon szenzációsan játszó
Moldován ismét megforgatta védőit és ezúttal Királyvölgyi fejére varázsolt egy
beadást. Érkező jobbszélsőnk pedig gyönyörű gólt fejelt a kapu jobb oldalába.
(3-2). Félidőben Egyházi Gergely edző legfontosabb feladata az volt, hogy
elhitesse játékosaival, hogy a pocsék kezdés után mégis van reális esély a
győzelemre. Ez sikerült is mivel játékosaink immáron egyértelmű fizikális
fölénybe kerültek és nagyon elszántak is voltak. Egy óra játék után Királyvölgyi
négy védőn szlalomozott keresztül majd laposan a jobb alsóba bombázott. (3-3)
A végjáték nagyon izgalmas volt a hazaiak is próbálkoztak a gólszerzéssel, de
úgy tűnt a végeredmény már megszületett. Ám az igazi fordulat(ok) még csak
most következtek. A 86. percben Baló Marci kapott egy labdát a hazaiak büntető
területén belül. A hazaiak védője csak egyértelmű szabálytalanság árán tudta őt
megállítani. A játékvezető büntetőt ítélt és kiállította a Chinoin védőjét. Ekkor a
pirosat kapott játékos megütötte a játékvezetőt. Hatalmas tömegjelenet vette
kezdetét melyben még egy hazai játékos került a kiállítás sorsára, aki szintén
nekiesett a sporinak. A játékvezető ekkor lefújta a mérkőzést. Döbbenetes, hogy
két egymást követő meccsünk is így érjen véget. Minden esetre csapatunk
kiszolgáltatott volt mindkét esetben. Fiainkat a mai napon hatalmas dicséret illeti
mivel a padló alól álltunk fel és amennyiben a jogos büntetőt lett volna alkalmunk
gólra váltani, akkor egy hatalmas győzelmet arattunk volna egy igen jó játékerőt
képviselő csapat ellen! A versenybizottság döntésének értelmében a 3 pontot 30-s gólaránnyal csapatunk kapta meg. Szép volt fiúk!
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BLSZ III.
II. Kerület UFC - Budai XI. 0-1 (0-0)
Kolozsvári Tamás utca, 35 néző.
UFC: Polgár 0 - Vida 4, Veégh 4, Kovács 3, Bede-Fazekas 3 - Konecsni 4,
Sárosi 3 (Zöld 0) - Királyvölgyi 3 (Emődi 0), Király 3 (Németh D. 4),
Moldován 3 - Kosik 3 (Baló 0).
Mai meccsünkön ellenfelünk, rutinos, öreg rókákból álló csapata remek taktikát
választva megérdemelten győzte le harmatos csapatunkat. Lassan, ötlettelenül,
kiszámíthatóan fociztunk, támadásainkat a vendégek remekül megszervezett
védelme (csapata) könnyedén hatástalanította. Pontrúgásaikra helyeztek óriási
hangsúlyt mivel gólszerzésre más esélyük nem volt. Egy ilyen pontrúgás utáni
fejesüket még bravúrral védte kapusunk, de a kipattanóra egyedül érkező
játékosuk megszerezte a vezetést (0-1). A meccsen egyetlenegy helyzetet
tudtunk mindössze kidolgozni. A 88. percben végig játszott akciónk után Baló
került egyedül szembe a kapussal, de 10 méterről a fellegekbe lőtt. Nem várt fájó
vereséget szenvedtünk, melyet sajnos a mutatott játék alapján teljes mértékben
megérdemeltünk. Akartak ugyan a srácok, ez látszott rajtuk, de ma nem volt
olyan emberünk, aki váratlant tudott volna húzni. Kár érte!

Idén nyárra a pályát körülvevő kerítés állapota teljesen leromlott, funkcióját nem
töltötte be, helyenként balesetveszélyessé vált, ezért egyesületünk a szezon
kezdetekor úgy döntött, hogy saját forrásból, saját beruházásként, edzőink
részvételével lecseréli a drótkerítést labdafogó hálóra. Az építkezésre október
második felében került sor, reméljük hosszú ideig szolgálja majd az UFC-s
focistákat. A beruházás kereteiben belül a kispadok a hegyoldal felé kerülnek át.
A hálóra nem szabad rátámaszkodni, VIGYÁZZUNK RÁ!

Érdekességek

Bozsik tornát rendeztünk

Október végén Bozsik tornát rendezett egyesületünk a 2001-es korosztályban. A
mi csoportunkban rajtunk kívül a Gloriett, a Mészöly Focisuli, a Budatétény és a
Lőrinc United csapatai vettek részt. A jó hangulatú rendezvényen mintegy 50
gyerek vett részt, a tornazáró értékelésen pedig a Ferencváros legendás
jobbszélsője, Szőke István adta át a különdíjakat a csapatok legjobbjainak,
valamint ő adta át a minden pályára lépőt megillető csokit is. A gyerekek ámulattal
hallgatták a kiváló futballista rövid élménybeszámolóját a magyar labdarúgás
korábbi, a gyerekek számára még elképzelhetetlen sikereiről. Reméljük, sokan
szeretnének Pista bácsi nyomdokaiba lépni és egyszer egy élcsapat, akár a
Ferencváros és a magyar válogatott labdarúgói lenni.

