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Egyesületünk futballfilozófiájához,
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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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számszerű eredmények nélkül
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utcában készült, címe pedig
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CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Ifi „A” csapatunk katasztrofális szezonkezdete után hazai pályán próbált javítani a
jó erőkből álló Szent István csapata ellen. Az első félidőben fegyelmezett
mezőnyjátékunk eredményeképpen a vendégek nem igazán tudtak
lehetőségeket kialakítani. Csapatunk két lendületes támadás után viszont két gólt
szerzett, így magabiztos előnnyel mentünk félidőre. Mindkét gólunkat Kárpáti
szerezte és Farkas készítette elő. Szünetben megbeszéltük, hogy hasonlóan zárt
játékkal és kontrákkal kell operálnunk, mivel nekünk már nem kell rohanni. Illetve
azt is megbeszéltük, hogy a vendégek rövidre lőtt szögleteire vigyázni kell. Ennek
ellenére a Szent István egy ilyen rövidre lőtt szöglet után szépített és állt fel a
padlóról. Sajnos a vendégek nagyon felpörögtek és kihasználták csapatunk
zavarodottságát. Két hatalmas 20 méteres góllal megfordították a meccset, sőt a
végén még egy góllal meg is fejelték vezetésüket. 4-2-es vereségünkért csak
magunkat okolhatjuk. Egy kicsit higgadtabb és fegyelmezettebb játékkal nagy
győzelmet arathattunk volna egy jó csapat ellen, ez viszont sajnos nem sikerült.
Így két vereséggel utaztunk az addig két győzelemmel álló ESMTK otthonába.
A meccsen ezúttal játékosaink végig nagyon fegyelmezetten és élesen játszottak.
Kovács Geri vezető góljára még válaszoltak a hazaiak, de Kalós tizenegyese után
az UFC játékosai vonultak vezetéssel a szünetre. A harcos második félidőben két
gól esett, Kárpáti kapáslövésére a hazaiak csak az utolsó előtti percben tudtak
válaszolni. Így 3-2-es sikert arattunk egy sorsdöntő meccsen, mivel ha itt is
buktunk volna, akkor szinte minden esélyünk elúszott volna a szezon elején
felállított terveink elérésére.
Ezekután „angol rendszerben” kezdtük játszani meccseinket, szerda-szombat
ritmusunk első állomása a Testvériség csapata volt. Hazai pályán egy remek
iramú meccsen 9-2-es sikert arattunk. A meccsen Kárpáti triplázott, valamint a
csapatunkban debütáló U17-es Bálint Berci góllal és gólpasszal vétette észre
magát. Nagyarányú sikerünk azért is nagyon örömteli, mert ellenfelünk nem
ennyire rossz képességű csapat, ám ma nagyon motiváltak voltak fiaink.
Szombaton az Eötvös SE csapata látogatott hozzánk. Ezúttal is nagyarányú
sikert arattunk, ám a színvonal most jóval alacsonyabb volt. A 8-1-es sikerünkből
Kárpáti, Kovács Geri és Petrányi is 2-2 góllal, Magyari és Farkas egy góllal vették
ki részüket.
Következő hétközi meccsünket a SZAC csapata ellen vívtuk. A remek, új műfüves
pályán újra nagy gólkülönbségű sikert arattunk. 8-2-es győzelmünk során
Petrányi triplázott, további góljainkat Kalós, Kovács Geri, Ladila, Falusi-Tóth és
Lakatos szerezték. Az utolsó három fiatalember első találatát szerezte
csapatunkban. A siker nagyon örömteli, ám ezen a meccsen megint épp 11-en
voltunk, a szezonban immár másodszor. Remélem nem addig játszunk a tűzzel,
amíg végül megégetjük magunkat és nem tudunk 11-en kiállni egy meccsre.
Sajnálatos, hogy októberhez érvén még mindig van négy (!) játékos a keretben,
aki nem tudta elintézni a sportorvosiját. A csapat eredményei nagyon jól alakultak
a hónapban, ssinórban szerzett négy győzelmünk (ebből három nagyarányú)
után a tabella 2. helyén áll csapatunk. Bízzunk a hasonlóan jó folytatásban!
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1997/1998-ban születettek
Nehéz, de sikeres hónapon van túl az U17-es csapat, hiszen általában 9-11
játékos állt a bajnoki mérkőzéseken Dani bácsi rendelkezésére, ezért voltak
feljátszó játékosok U15-ös csapatunkból. Sokan sérüléssel bajlódtak, másoknak
adminisztrációs hiányosságok miatt maradt el a szereplésük.
Az ellenfél kérésére rögtön az első meccsünk elmaradt, így ténylegesen a
Pénzügyőr ellen kezdtük meg a szereplést a bajnokságban. Kiegyenlített játék
folyt a pályán, így váratlanul a 8. percben egy védekezési hibánkat az ellenfél
kihasználta. A gól után 5-6 percig visszafogottan játszottak a fiúk, de ezt
követően több lehetőség is adódott Bálint Berci és Kölcze Balázs előtt, sajnos az
ellenfél kapusa rendre hárítani tudott. A második félidőben továbbra is
támadásban maradtak a fiúk, több helyzetet is kimaradt. Gólt ismét az ellenfél
szerzett az 54. és a 92. percben is kontrából volt eredményes a hazai csapat. Így
ha eredményben nem is, de játékban felvettük a versenyt az ellenféllel (3-0). A
hazai bemutatkozásra szeptember 15-ig kellett várni, ekkor a Budatétény
csapata érkezett otthonunkba. Jól kezdő csapatunk vezető góljára a 7. percig
kellett várni, Kölcze Balázs szerezte meg első gólunkat. Továbbra is
támadásban maradtunk, de a 17. percben egy kontra után egyenlített a
vendégcsapat. A 26. percben ismét vezetéshez jutottunk, Kölcze Balázs szép
egyéni alakítása után talált a kapuba. Ezután a kapu elé szögeztük a Budatétény
csapatát, ismét Kölcze Balázs szerzett gólt egy kapáslövéssel. A második
félidőben is futószalagon jöttek a helyzetek. A 78. percben Bálint Berci sokadik
egyéni alakítás után kidolgozott helyzeténél már nem hibázott és megszerezte a
csapat negyedik gólját. A lefújás előtt Hammerle Márk állította be az 5-1-es
végeredményt.
Egy héttel később a Vecséshez látogattunk. A 24. percig több helyzetet
kidolgozva uraltuk a mérkőzést, ekkor egy hazai támadás után Herczik Robi
lerántotta a 16-oson belül érkező csatárt, a bíró a büntetőt ítélt. A kapufáról
kipattanó labdát az ítéletvégrehajtó lőtte a hálónkba. Tíz perccel később növelte
előnyét a házigazda Vecsés, de nem hagytuk ellépni az ellenfelet, a félidő vége
előtt Berci szépített. A második félidő Berci góllal kezdődött, 2-2-re módosítva az
állást. Ismét a Vecsés percei következtek, az 53. percben újra előnyhöz jutva.
Szűk 10 perccel később Kölcze Balázs 22 méterről szabadrúgásból kilőtte a
pókot a sarokból. Ezután fejvesztve mentünk a győzelemért, de az ellenfél
három szép ellentámadásból háromszor talált kapunkba, így az utolsó percben
Berci gólja csak a szépítésre volt elég (6-4).
Négy nappal később Kelenvölgybe látogatott csapatunk. Végig kiegyenlített
játék folyt a pályán az első félidőben és a szünet sem hozott változás a játék
képében. A 63. percben Dolgener parádés egyéni alakítása után lőtt nagy gólt a
hosszúba. Sajnos csak 3 percig élvezhettük az előnyt, mert egyenlített a Kelen.
Pár perccel a bekapott gól után már az ellenfél térfelén letámadással leptük meg
az ellenfelünket, aminek a 78. percben meg is lett az eredménye: Berci labdát
szerzett és 20 méterről talált a kapuba. Egy percre rá a csereként beállt Marvin
kapott egy labdát a félpályánál és jó 35 méterről bődületes bombát eresztett el,
amire a kapus mozdulni sem tudott, ezzel beállítva a 3-1-es végeredményt. Így
tovább!
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1999/2000-ben születettek
Mozgalmas hónap volt a szeptember serdülő A csapatunk számára, de most nem
az iskolakezdésre kell elsősorban gondolni. Hirtelen jött lehetőséggel élve az
U15-ös bajnokság mellett beneveztünk az U14-es bajnokságba is, ahol 3/4 pályán
játszanak a csapatok, 8+1-es létszámmal. A döntésnek két fő oka volt: egyrészt a
több játéklehetőség szólt a döntés mellett (menet közben a ‘99-es bajnokságból
sorra léptek vissza a csapatok, így csökkentve a meccsek számát), másrészt a két
évfolyam között fizikailag olyan nagyok a különbségek, hogy a 2000-es játékosok
többségének nincs esélye felvennie a versenyt a jobbára már beserdült, hatalmas
fizikai fölényben lévő idősebbekkel szemben. Harmadrészt meg kell említeni,
hogy ebben a szezonban a ‘99-es bajnokságban csak olyan játékos játszhat, aki
betöltötte a 13.életévét. Ez a remek szabály 6 játékosunkat zárta volna ki
(részben) az ősz folyamán a versenyzésből. Mivel összesen 13 ‘99-es születésű
játékosunk van, ezért a 2000-esek közül azok a játékosok, akik fizikailag
megállják a helyüket a nagyok között, általában a nagyok között fognak játszani.
A visszalépések és halasztások miatt a szezon késéssel kezdődött, de
szerencsére a második hétvégére sikerült az eredetileg november végére
kisorsolt Tabán elleni összecsapást előrehozni. U15-ös csapatunk a szezonnyitó
meccsen szép sikert aratott az egyébként erős ellenfél ellen, góljainkat Jampi (5),
Józsa Tomi (2) és Spungli szerezték (8-1). Egy héttel később kezdődött volna a
2000-es bajnokság is, de itt is halasztást kért az ellenfél, így ezen a hétvégén is
csak egy csapatunk lépett pályára. U15-ös csapatunk folytatva a múlt heti
teljesítményét, ellentmondást nem tűrő játékkal, az utolsó pillanatig
fegyelmezetten és koncentráltan játszva kiütötte a vendéglátó Budafok csapatát.
Gólszerzőink Traubi, Jampi (2-2), Görgényi Boti, Fantoly Marci, Benke Andris (11esből) és Bacsek Bernát voltak, illetve egy öngól is volt a meccsen (9-2).
A következő hétvégén debütáltak a 2000-esek a bajnokságban. Csillaghegyre
mentünk a Mészöly Focisuli otthonába, ahol az ellenfél 2001-es csapatával
csaptunk össze. A korkülönbségnek megfelelően végig fölényben játszva
kiütöttük a házigazdát. Góljainkat Bernát, Kris, Tarkövi Ádi, Papa és Fló (2)
szerezték (6-0). Ezen a víkenden kimenőt kaptak a ‘99-esek, nekik nem volt
meccsük.
Ellenben szeptember utolsó hétvégéje mindkét csapat számára meccset
tartogatott. A nagypályás bajnokságban Angyalföldre utaztunk és arattunk
kiütéses győzelmet (10-0). Ezúttal is 5 gólt szerzett Jampi, mellétett kettőt Tarkövi
Ádi és egyet-egyet Noel, Traubi és Soma is. A “kisebbek” az Ikarus csapatát
fogadták a Kolozsvári Katlanban. Jó iramot diktáltunk, de a vezetést a vendégek
szerezték meg. Erre a szünet előtt Tarkövi Ádi kétszer válaszolt, megfordítva az
állást. A második játékrészben Ádi jó postás módjára még kétszer csengetett,
beállítva ezzel a végeredményt (4-1).
Sajnos szeptemberben sem kerültek el minket a sérülések. A Vasas 2001-es
csapata elleni edzőmeccsen Porst Beninek egy szerencsétlen talajfogás után
csúnyán eltört a karja, megműtötték és szépen gyógyul, remélhetőleg még idén
újra edzésen köszönthetjük. Neki innen is jobbulást kívánunk!

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A jól sikerült edzőtábort szerencsére hasonlóan hasznos és sok pozitív élményt
hozó szeptember követte. A nyárzáró edzőtábor jól összerázta a társaságot, a
2001-es és 2002-es játékosok két év különedzés után újra egy társaságot
alkotnak, és a pályán is jó az összhang.
Sok mérkőzés van a gyerekek mögött, hiszen megkezdődött mindkét
korosztálynak a Bozsik-torna (sajnos ezúttal némi hiányérzetünk lehet az
ellenfelek erejét illetően, bár sajnálatosan meg kell jegyezni, hogy mi pedig
hajlamosak vagyunk hozzászürkülni a gyengébb ellenfélhez), emellett
játszottunk edzőmeccset a Honvéddal, a Vasassal és Grunddal illetve a Tabánnal
és a Kelennel. Ráadásul Dani bácsit egy jól sikerült tornával búcsúztattuk
Újpesten.
Ebben az évben Dusán bácsi mellett Márk bácsi adja az utasításokat a
gyerekeknek, akit már ismertek a játékosok, hiszen két éve rengeteg edzésen
helyettesítette Gábor Bácsit. Most azonban már teljesen más szerepben,
(társ)vezetőedzőként vesz részt a munkában.
Az előző évekhez hasonlóan ismét köszönthettünk új (próba)játékosokat a
csapatnál. Tóth Ábrahám már meg is győzte az edzőpárost, hogy helye van a
kiemelt csapatban, de mellette is van új próbálkozó, ráadásul a Kölyök csapatból
is jönnek próbaedzésekre a legtehetségesebbek.
Egy nagy hiányérzete van csak a két edzőnek, ez pedig a sportorvosi igazolások
helyzete, az első tornákra gyakorlatilag ezek a pecsétek „állították össze” a
keretet, nem sok mozgásteret hagyva Márk bácsinak és Dusán bácsinak.
Ráadásul októberben félő, hogy még nem rendeződik megnyugtatóan a helyzet.
Az edzéslátogatottság szerencsére megfelelő, de fontos, hogy a közeledő
hidegebb napokon is ilyen lelkesedéssel látogassák a játékosok a tréningeket!

Megérkeztek a régóta várt felszerelések, így mostantól amíg a készlet tart az
irodában lehet kapni fehér edzőpólót, szürke galléros gálapólót és TOTI
sportszárat is.
Árak:
Fehér edzőpóló, címerrel, felirattal 1500,- Ft
Szürke galléros, címeres gálapóló 2500,- Ft
Fekete TOTI sportszár felirattal 1000,- Ft
A vásárláshoz Norbi bácsit vagy Csaba bácsit kell keresni hétfőtől péntekig az
irodában.
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2003/2004-ben születettek
A 2003-2004-es korosztály idén ismét részt vett a budaörsi áruházak által
szervezett sportnapon, amin több egyesület, több sportág is bemutatkozhatott. A
gyerekek közönség előtt tartottak egy bemutató edzést, majd több sportágat is
kipróbáltak. A kézilabda, baseball, kosárlabda, síelés programok mellett az
ügyességi játékok csúcsa egy tűzoltó játék volt. A budaörsi bútoráruház emeletén
megrendezett „tüzet” egyszerre több gyereknek, megfelelő távolságból célozva,
kézben tartott fecskendőkből kilőtt vízsugárral kellett eloltani. A tűzoltás
zűrzavarában azonban a gyerekek először egymást, majd az áruház
alkalmazottait kezdték locsolni. A tüzet végül otthagyta a csapat, és sietősen
távozott. A Lelátó újságírójának sikerült szóra bírnia az egyik tettest, akinek a
nevét személyiségi jogok miatt nem közli le az újság.
- Hogyan fordult meg a fejedben, hogy azokban a drámai percekben nem a tüzet
oltod, hanem az embereket?
- Nem tudom. Először még rendesen lőttem a tüzet, de utána hirtelen fordítottam
egy kicsit a csuklómon, és oldalra is lőttem egyet. Werner Balát találtam el, aki
emlékszem, felkiáltott, hogy „hé, ez ki volt?”
- Aztán az áruház alkalmazottja is kapott….
- Igen, mert a tüzet már eloltottuk, de én még lőttem tovább, az ember meg ott
állt, rossz helyen.
- És vizesen kiabált, hogy „Vége! Be lehet fejezni!!!”
- Vicces volt, aztán még a barátommal lelőttünk az emeletről a vásárlók közé is.
Amikor mentünk ki, láttuk a földszinten a vízfoltokat.
A tombola sorsoláson a csapat nem volt olyan szerencsés, mint tavaly, a
megnyert plüss brokkoli elég furcsán néz ki, nem biztos még, hogy kabalanövény
lesz belőle.
A hónap közepén rangos edzőmérkőzést játszottak a gyerekek Angyalföldön,
ahol a Vasas és az UTE volt az ellenfél. Utána a csapat vendégül látta a Vasas
Pasarét korosztályos gyerekeit egy edzőmérkőzésre, és a hónap végén a Czakó
utcában volt az idei első NUPI torna.

Ez az a kéz, ami nemcsak a tüzet oltotta
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2005/2006-ban születettek
A nagyszerű hangulatban lezajlott augusztus végi napközis edzőtábor után,
szeptember elején heti három alkalommal megkezdtük a felkészülést az őszi
szezonra. A gyerekek lelkesen és örömmel kezdték el az edzéseket, abban a
tudatban, hogy hamarosan a Bozsik Program keretén belül megmérkőzhetnek
más egyesületek csapataival. Ennek köszönhetően az edzéseken nagy számban
vettek részt, a gyakorlások alatt teljes elszántsággal és figyelemmel dolgoztak, a
tréningek végén pedig mindig nagy örömmel vettek részt az egymás közti
mérkőzés játékokban.
Időközben kiderült, hogy szeptember 29-én, vasárnap megrendezésre kerül az
első Bozsik-torna öt csapat részvételével. A mi korosztályunk két csapattal vesz
részt a megmérettetésen, annak érdekében, hogy minél több játéklehetőséget
kapjanak a gyerekek. Mindannyian nagy izgalommal várjuk a mérkőzéseket, a
gyerekek a foci imádata miatt nem hagynának ki egy ilyen nagyszerű lehetőséget
az örömteli focira, az edzők pedig érdeklődve figyelik, hogy a kis tanítványaik
mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban.
A játékoskeretben apró változások történtek, érkeztek hozzánk próbajátékosok,
illetve szomorúan vettük tudomásul, hogy Fehér Fülöp súlyos beteg lett. Sajnos
nem tud tovább edzésekre járni. Gyógyulást kívánunk Fülinek és szeretnénk, hogy
mielőbb visszatérjen közénk!
Örömteli hír továbbá, hogy minden pénteken kapusaink külön edzéseken vesznek
részt egy kapusedző felügyelete alatt, ezzel is biztosítva az ilyen jellegű
fejlődésüket.

Idén ősszel is lesz Családi Nap a Kolozsvári Tamás utcában. Tavaly
hagyományteremtő céllal szerettünk volna hamisítatlan családi focibulit tartani,
ami olyan sikert aratott, hogy egyértelmű volt az ismétlés. Ezúttal október 4-én,
pénteken kerül sor egyesületünk családi napjára.
Programok:
Szülők focibajnoksága (előzetes nevezés szükséges)
Ügyességi feladatok (célbarúgás, lövéserősség-mérés, stb.)
Tombola
Egyebek:
Zsíros kenyér, tea, jó hangulat, II. Kerület UFC :)
A Családi Napra minden UFC-s édesanyát, édesapát, testvért és barátot
szeretettel várunk!
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Junior csapat
Beindult, visszatértek, megmaradtak, de vannak újak is; így lehetne egy
mondatban jellemezni a juniorok szeptemberi hónapját.
Kezdjük az elején: beindultak az edzések, vannak olyanok, akik kicsi kitérő után
újra kedvet kaptak a focihoz és látogatják a junior csapat edzéseit.
Természetesen a tavalyi állandó résztvevők nagy része idén is már az elejétől
látogatja az edzéseket és vannak új emberek is akik szerettek volna csatlakozni.
Szerencsés volt ez a hónap, mert a legtöbb edzés jó időben zajlott le, így még
nem kerültek elő a pulóverek. Nagyon jó hangulatban teltek az edzések, hiszen
futballra éhesen tértek vissza a gyerekek a nyárról, nyárból.
Ebben a hónapban a párharcok, kisjátékok, cicajátékok és kapuralövések
(cselekkel fűszerezve) kerültek előtérben az edzéseken. Megrendezésre került a
hónap végén a gyerekek egyik nagy kedvence, az 1-1 elleni bajnokság is. Az
izgalmas bajnokság végén mindenki kis jutalomban részesült. Idén is
meghirdetésre került az éves edzésre járási verseny. Nagy „harc” folyik a címért
már az első hónaptól kezdve Zoboki Ábel, Steinbach Ferenc, Mester Tamás és
Bodnár Szilveszter eddig egyetlen egy edzést sem hagytak ki! Gratulálunk nekik,
csak így tovább!

A kevés szép szeptemberi napok egyikén
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Kölyök csapat
Az Ausztráliába távozó Kajli Gábor csoportját átvevő két fiatal edző, Moldován
Tibor és Szongoth Mátyás sikeres hónapot tudhat a háta mögött. A Kölyök csoport
edzéseinek kedvezett az időjárás is, hiszen a kiszámíthatatlan szeptember
ellenére csak egy edzésen nem voltak optimálisak a körülmények, mikor az esőt
szél kísérte. A jó idő a csoport, illetve a két edző hangulatára hatással volt: az
edzéseken alig kellett fegyelmezni, a gyerekek könnyen kezelhetőek voltak, a
megadott feladatokat pedig -tudásukhoz mérten- pontosan és gyorsan
megcsinálták.
Az edzések első felében a gyerekek átmozgatása, bemelegítése folyt, különféle
fogócska játékok segítségével. Ami az éves tematikát illeti, a két edző az első
hónapban a labdakontrollt, a labdavezetést és a kapura lövést elősegítő
gyakorlatokra helyezte a hangsúlyt. A feladatok egy 20-30 perces blokkot
foglalnak el az edzések tematikájában, amit játék követ. A játéknak nagyon fontos
szerep jut az edzések során, hiszen ezek alkalmával tudják a gyerekek
alkalmazni élesben azt, amit a feladatok alatt megtanulnak. A játékok során több
edzés alkalmával szoros végkimenetele lett a 'mini bajnokságnak', ahol csak a
gólkülönbség tudott dönteni. Észrevehető, hogy a csoport tagjai között ugyan
vannak tudásbeli különbségek, ám ezt a meccsek során kitartással és küzdeni
akarással ki lehet egyenlíteni. Ez azt mutatja, hogy a gyerekek komolyan veszik a
meccseket és az utolsó pillanatig küzdenek még egy helyzetért, vagy gólért.
A következő havi beszámolóban reményeink szerint már egy interjúval is
készülhetünk.

Lurkó csapat
Szeles időjárás fogadta a Lurkókat szeptemberben, azonban ez nem szegte a
gyerekek kedvét. Egyre többen térnek vissza a tavalyi gyerekek közül miután
rendeződött az új iskolai szabályok miatti helyzet. Most már átlagosan 35-40
gyerek van újra jelen minden edzésen.
Az edzéseken ebben a hónapban a főszerepet a labdavezetés játssza.
Megjelenik a bemelegítésnél a fogóknál, illetve a kapura lövő gyakorlatoknál és a
párharc gyakorlatoknál is. Az elmúlt évhez hasonlóan - amíg a jó idő lehetővé teszi
- a pénteki edzéseken a rekortán pályát is használják a gyerekek, hogy elég
területük legyen a gyakorláshoz. A rekortán pálya jó lehetőséget nyújt a technika
fejlesztésében és van lehetőség kiskapukra 1-1 elleni játékokat játszani. Ezek a
játékok fejlesztik a párharckészséget és a technikát is. A csütörtöki edzéseken
kapura lövések százaival kell megküzdenie a kapusoknak. természetesen ezek a
feladatok is össze vannak kötve a labdavezetéssel. Nem maradhatnak el a minibajnokságok sem, amelyeket a gyerekek a legjobban élveznek. A csapatnak
ezeken a bajnokságokon tavalyhoz képest nem változtak, a prímet a Barcelona,
Real Madrid és Bayern München viszi.
A következő hónapban a labdaérzékelés gyakorlása, cselek és átadások
kivitelezése fogja az edzések jórészét kitölteni.
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BLSZ III.
II. Kerület UFC - 33 FC 2-3 (2-1)
Kolozsvári Tamás utca, 40 néző.
Gólszerző: Sárosi (2)
UFC: Polgár 3 - Királyvölgyi 6, Kovács 5, Veégh 5, Bede-Fazekas 6 (Padányi
5) - Zöld 6, Sárosi 6 - Székely 0 (Baló 3 /Vida 0/) Király 5, Moldován 6 (Tóth 0)
- Kosik 4.
Felnőtt csapatunk a 33 FC csapata ellen kezdte a bajnokságot. Az 5. percben
hátrányba kerültünk egy szöglet utáni fejessel(0-1). Ez a gól rányomta a
bélyegét első félidei játékunkra, mely kissé kapkodó volt. Két pontrúgás utáni
szituációból mégis magunk javára fordítottuk a mérkőzést(2-1). Mindkét gólnál
Sárosi volt a főszereplő, noha nem biztos, hogy a találatokat végül ő szerezte. A
második játékrészben elképesztően lendületes és magabiztos játékkal
rukkoltunk elő. Nyomasztó mezőnyfölényünket rengeteg helyzettel
színesítettük. Moldován kapufája és Kosik üres kapu fölé fejelt labdája lehetett
volna a kulcs arra, hogy lezárjuk a meccset, ám sajnos a ziccerek kimaradtak. A
futball pedig nem pontozásos sportág, ahol ellenfelünket már 70 perc után
leléptették volna. A focit gólra játsszák, így a vendégek első kapura lövése a
második játékrészben egyenlítést ért (2-2). Már ekkor teljes volt a sokk, mivel
ezen a meccsen csak egy ponttal távozni nem volt reális, így az utolsó percben
kapott potya gólra nincsenek is szavak (2-3). Nem gondoltuk, hogy tovább lehet
fokozni a tragédiát, de sikerült. A 93. percben egy szöglet után ide-oda pattogó
labda után egalizáltunk... Volna, ha a partjelző lest nem jelez. Nehéz állást
foglalni, de kb. 10 ember volt az ötösön belül, így les csak egészen extrém
szituációban lehetett. Szomorú, hogy egy igen jó csapat ellen ilyen játékkal
mégis vesztesen hagytuk el a pályát. Nagy skalp lehetett volna, így nagy skalp
lett a vendégeknek.
II. Kerület UFC Hidegkút SC 2-0 (1-0)
Kolozsvári Tamás utca, 60 néző.
Gólszerzők: Királyvölgyi, Sárosi
UFC: Polgár 6 - Vida 6, Kovács 6, Veégh 6, Bede-Fazekas 6 - Padányi 6 (Zöld
5), Sárosi 7 - Királyvölgyi 6 (Németh 0), Király 7, Moldován 6 (Nagy 0) Kosik 5 (Ráskai-Kiss 5).
Az első játékrészben kemény mezőnyjáték zajlott, sok ütközéssel és párharccal
fűszerezve. A 44. percben Király Marci csípett el egy labdát, amivel az
alapvonalig száguldott. Lapos beadását pedig Királyvölgyi az üres kapuba
passzolta (1-0). A második játékrészben maradt az első félidőben látott
küzdelmes találkozó, ám Sárosi Márk 30 méterről szerzett bombagólja után már
kétgólos volt az előnyünk (2-0). A végjátékban a vendégek megfogyatkoztak,
mivel játékosuk 10 másodperc alatt háromszor könyökölt oda Király Marcinak,
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így jogos második sárga lapja után elhagyhatta a játékteret. A legvégén sok
íveléssel próbálkoztak a vendégek, de szerencsére kapusunk ezúttal lehúzta a
rolót! Fontos győzelmet arattunk a kerületi rangadón.
II. Kerület UFC - Budakeszi SC 3-0 (2-0)
Kolozsvári Tamás utca, 40 néző.
Gólok: Királyvölgyi (2, mindkettő 11-esből), Zöld
UFC: Polgár 5 - Vida 6, Kovács 6, Veégh 7, Sárosi 6 - Padányi 6, Zöld 7 Királyvölgyi 7, Király 6, Moldován 5 (Tóth 5) - Kosik 5 (Baló 0).
Harmadik meccsünk a Budakeszi gárdája ellen volt, ahol gyorsan előnybe
kerültünk. Kosik ellen szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, így jogos
büntetőhöz jutottunk, Királyvölgyi pedig szépen helyezett a kapuba (1-0). A
folytatásra megmaradt a mezőnyfölényünk, ám a vezetésünk megduplázódott.
Zöld Peti remek egyéni szóló után ballal lőtt hatalmas gólt a ficakba. Peti
kísértetiesen hasonló gólt lőtt tavaly szintén a Budakeszinek, ami akkor
győzelmet ért. Most „csak” a magabiztos vezetéshez volt elég (2:0). A második
félidőre az iram alábbhagyott, ám a vendégek támadásai így sem voltak igazán
átütő erejűek. Nálunk Vida elemi erejű szabadrúgása csattant a felső lécen,
majd Veégh Szabi üres kapuig lejátszott akció után lőtt szintén felső kapufát. A
meccs utolsó pillanatában a kilépő Királyvölgyit akasztották a büntetőterületen
belül, így Krisz második büntetőjét is gólra válthatta (3-0). Magabiztos sikert
arattunk, masszív játék kíséretében. Csak így tovább! A hónap legsikeresebb
momentuma azonban egy közös csapatmegbeszélés volt, melyen két fő
kivételével minden kerettag részt vett. A másfél órás beszélgetés folyamán
vezetőedző és csapattagok átbeszélték azokat a dolgokat, melyek
remélhetőleg pozitív irányba mozdították a csapat életét. A csapat belügyeinek
megbeszélése mellett csapatkapitányt is választottunk, így Sárosi Márk viseli
mostantól a karszalagot. Moldován Tibi és Kovács Marci pedig a helyettesei
lettek. Remélhetőleg az itt elhangzottak és megbeszéltek minden csapattag
számára a szezon végéig kitartanak!
Következő mérkőzéseink:
Október 6. (vasárnap)
II. Kerület UFC - Törökbálint 10:00
Helyszín: Kolozsvári Tamás utca
Október 12. (szombat)
Chinoin - II. Kerület UFC 13:00
Helyszín: IV.kerület Tábor utca
Szurkolóinkat várjuk szeretettel minden mérkőzésünkön! Hajrá UFC!

