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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 (U19, U17,
U15) már szerepelnek a számszerű
eredmények is. A hónap képe a Czakó
utcában készült, legkisebb
korosztályunk Bozsik-tornáján.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
Szent István - II. Kerület UFC 6-4 (4-3)
UFC: Kovács M. 3 - Csikesz 5, Magyari 5, Kalós 5, Jámbor 6 - Erdélyi 5 (Molnár 5),
Jobbágy 5 - Büki 4, Kovács G. 4, Bálint 6 - Kárpáti 7
Gólszerzők: Kárpáti 3, Molnár
Szenzációsan kezdett csapatunk a mai mérkőzésen. Hét perc alatt három gólt
szereztünk, mindhármat Kárpáti hihetetlenül pontos és lendületes
támadójátékkal. Sajnos közben Magyari szabálytalansága utáni büntetőből a
Szent István is betalált, ám 7 perc játék után 1-3 állt volna az eredményjelzőn, ha
lenne ilyen szerkezet a Rozsnyai utcában. Ekkor sajnos belelkesedett csapatunk
ahelyett, hogy taktikusan visszaállt volna, továbbra is rohamozott és így hatalmas
területeket hagytunk felügyelet nélkül. Ám a fordulatot két pontrúgás gól hozta
meg. Egészen elképesztő módon, előbb 32 majd 35 méterről vették be
szabadrúgásból rendkívül indiszponált kapusunk hálóját a hazaiak (3-3). Ekkor
már a lélektani és fizikális fölény is a hazai csapat kezében volt, akik ezek után
már nem is kegyelmeztek csapatunknak. Molnár Előd szerezte negyedik
gólunkat, de ez már csak szépségtapasz volt. A bajnokság túlnyomó részében
nagyon fegyelmezett csapatunk ezúttal megtapasztalta, hogy járnánk minden
meccsen, ha ész nélkül rohannánk előre. Ettől függetlenül idegenben úgy kikapni,
hogy négy gólt szereztünk az nagyon fájó pláne úgy, hogy a hazaiaknak sokszor
elég volt átlépni a félpályát ahhoz, hogy már veszélyeztessék kapunkat. Kár ezért
a meccsért!
BKV Előre - II. Kerület UFC 3-2 (2-1)
UFC: Kovács M. 5 - Csikesz 5, Magyari 5, Kalós 6, Jámbor 5 - Erdélyi 5, Jobbágy 6
- Molnár 5 (Horváth 5), Kovács G. 6, Bálint 6 (Kocsis 5) - Kárpáti 5
Gólszerzők: Magyari, Kovács G.
Gergő bácsit ezúttal Dani bácsi helyettesítette, mivel az ifi csapatunk éppen a
felnőtt csapattal egy időben meccselt. A találkozón rendkívül gyenge játékvezetés
mellett a hazai csapat a 91. percben szerzett góllal tartotta otthon a három pontot.
A találkozó feszült légkörben zajlott, melyen a BKV játékosai sokszor a
keménység határait is átugorva játszottak. Tehették, mert annak a személynek,
aki arra hivatott, hogy megfogja a meccset, ma sem jött össze az elfogadható
színvonalú mérkőzésvezetés. Lássuk be, ha valaki alkalmatlan valamire, akkor
alkalmatlan, kár erőltetni az ellenkezőjét! A fiúkat dicséret illeti hozzáállásukért és
lelkesedésükért, kevés hiányzott a bravúrhoz! Csapatunkban bemutatkozott
Horváth Norbert, aki az U17.es csapatban nyújtott teljesítményével érdemelte ki,
hogy az U19-es csapatban játszhasson.

CSAPATAINK

1995/1996-ban születettek
II. Kerület UFC - Kelen SC 1-0 (0-0)
UFC: Kovács M. 6 - Csikesz 7, Magyari 7, Kalós 7, Jámbor 7 - Erdélyi 7, Kosztya 7
(Petrányi 6) - Jobbágy 7, Kovács G. 7 (Máriás 0), Büki 7 (Molnár 0) - Kárpáti 8
Gólszerző: Kárpáti
Az idei pontvadászat bajnoka látogatott a Kolozsvári Tamás utcába. Végig remek
iramú találkozón az UFC játékosai erőn felül teljesítve, majdnem kifogástalan
szervezettséggel játszva hozták le a találkozót. Amikor rés támadt csapatunkon
akkor a szerencse állt mellénk. Az első félidőben Kárpáti még kihagyta egy az
egyes ziccerét, de a második félidőben, Kovács Gergi mesteri passza után belőtte
a győztes találatot. Így a végén hatalmasat küzdve, óriási sikert arattunk.
Ellenfelünket ezen kívül mindössze egyszer tudták elverni idén, így ez most a
bravúr kategóriába sorolható eredmény. Szép volt fiúk!
Pénzügyőr SE - II. Kerület UFC 0-3 (0-3)
UFC: Farkasch 6 - Jobbágy 7, Magyari 7, Kalós 7, Jámbor 7 - Erdélyi 6 (Csikesz 6),
Padányi 7 (Kosztya 0) - Büki 6 (Petrányi 5), Kovács G. 6 (Kocsis 5), Bálint 7
(Máriás 0) - Kárpáti 7 (Molnár 0)
Gólszerzők: Kárpáti 2, Magyari
Ősszel nagyon kiélezett és szoros meccsen nyertünk a Pénzügyőr csapata ellen,
hazai pályán. Most idegenben kellett bizonyítanunk. Szerencsére remek
létszámban képviseltettük magunkat a meccsen. Jó iramban indult a találkozó
melyen ismételten az ellentámadásokra koncentráltunk. Az elején védekezésben
zártak voltunk, ám támadásaink döcögtek. Aztán Kárpáti távoli bombája talált utat
a kapuba (0-1). Ekkor már támadásaink is lendületesek voltak. Egy szépen
végigvitt támadás végén Bálint Berci egyedül lépett ki, de célt tévesztett.
Szerencsére nem sokkal később egy szögletet követően Magyari pazar fejessel
megduplázta előnyünket (0-2). Majd Kárpáti is duplázott. Saját góljai számát
kettőre, csapatunkét háromra növelve (0-3). Így a szünetre magabiztos előnnyel
vonultunk. A második játékrész irama lényegesen gyengébb lett, mivel a hazaiak
kicsit hitehagyottak lettek, míg mi elégedettek voltunk az eredménnyel. Egy nagy
helyzetünk volt a második félidőben, de Kocsis szép egyéni akciója végén a hazai
portás védett. Nagyon örömteli, hogy egy héten belül két ilyen meccset
játszottunk. Egyiken sem kaptunk gólt, mely főként nagyon fegyelmezett és
Csapatként történő játékunkat dicséri!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Egyetlen egy bajnoki meccs van már csak hátra csapatunknak: a sorsdöntő
Kelen elleni összecsapás, aminek a jelentősége, hogy ki tudjuk-e hozni a
tavaszból a maximumot . De nézzük csak milyen hónapot hagyott maga mögött
a csapat.
A második rájátszásbeli összecsapásra Budatéténybe látgattunk. Előzetesen
nehéz mérkőzésre számítottunk az ottani különleges pálya és a rengeteg
hiányzó miatt. A mérkőzés nagyon jól indult , mert az 1. percben az ellenfél egy
buta hibája után büntetőhöz jutottunk: Bodroghelyi Füli ezt értékesítette is (1-0).
Az első húsz percet kontroll alatt tartottunk, több helyzetet is ki tudtunk alakítani
ennek eredménye, hogy a 23. percben egy szöglet utáni kavarodásból
Meszinger Miki megduplázta előnyünket (2-0). Sajnos ezután a játékvezető
érvénytelenítette két szabályos gólunkat... Ez meg is zavarta a csapatot, a 36.
percben szépíteni tudott az ellenfelünk. Igaz, ehhez kellett az egész csapat:
csak néztük a játékost, aki vezette a labdát a kapunk felé. A második félidő első
fele nem a futballról szólt nagyrészt, de a hazaiaknak volt esélyük egyenlíteni. A
70. percben Bodroghelyi Fülöp második gólja felrázta csapatunkat és újra sorra
bontakoztak ki a helyzetek. Ennek köszönhetően Meszinger Miki és Dolgener
Fábián is betalált, a végeredményt a csapatkapitány Kölcze Balázs állította be,
egy briliáns szóló után talált a kapuba (6-1). Sajnos a mérkőzés utolsó 5
percében történtek az ellenfelünk részéről nem futballpályára való dolgok, ami
mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Reméljük soha többé nem lesz ilyen
bánásmódban részünk.
A következő hétvégén látogattunk a Hegyvidék csapatához. Az alapszakaszban
- nem is olyan régen - nagyon sima mérkőzésen nyertünk hazai pályán. Ezúttal
újabb sérültjeink miatt nem számítottunk könnyű meccsre. Az első 30 perc nem
úgy alakult, ahogyan mi elképzeltük: ellenfelünk sorra alakította ki a helyzeteket,
a 26. percben az egykori UFC játékos meg is szerezte a vezetést. Hátrányban
váltani tudtunk,Dolgener és Kocsis is helyzetbe tudott kerülni, de nem éltünk
ezekkel a lehetőségeinkkel. A félidő utolsó percében egy remek akció végén
Kocsis Attila ugrott ki ziccerben, a kifutó kapus elrántotta a lábát, 11-es és
meglepetésre csak sárga lap.
A második játékrészben adódtak helyzetek mindkét oldalon, de szerencsénkre
Farkasch kapus szenzációs napot fogott ki. A 84. percben szép akció végén
meg is szereztük a vezetést: Kölcze kiugratását Kocsis Attila lőtte higgadtan a
hosszúba. A végén még Kölcze Balázsnak is volt egy ziccere, de az eredmény
már nemváltozott.
Dani bácsi így értékelte a találkozót: „„Nagyon fontos győzelem volt. Végre hosszú idő után - egy kiélezett mérkőzésen ismét mi örülhettünk, ez átlendítheti
a csapatot a holtponton, amit érzek a fiúkon. Nem szoktam kiemelni, de ma ki
kell emelni a két gólt szerző Attilát, a parádésan védő Jancsit és a négy ‘99-es
játékost, akik kisegítve a csapatot, nagyon jól helytálltak a mérkőzésen. Ami
sajnálatos, hogy a játékvezető megint nem állt a helyzet magaslatán! Két
játékosom megsérült, ráadásul Hammerle Márknak az orra tört el…. és még
szabálytalannak sem ítélte az ellenfél könyökmozdulatát.”

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
A következő ellenfelünk az FFC gárdája volt. A mérkőzést megelőző héten több
sérültünk is felépült, így jóval erősebb csapattal vártuk a mérkőzést, mint az
elmúlt hetekben. A mérkőzés egészét tekintve már az elején kiderült, hogy
nincsen egy súlycsoportba a két csapat. Bátran kijelenthetjük, több is lehetett
volna közte - a helyzetek alapján. A mérkőzést végig irányítva 12-1-es
győzelmet arattunk a népligeti zöld-fehérek ellen. Kiemelendő Bodroghelyi
Fülöp két szép szabadrúgás gólja, amit az ellenfél szurkolói is megtapsoltak.
Gólszerzőink: Bodroghelyi Fülöp 5, Bálint Berci 4, Kocsis Attila, Kölcze Balázs
és Somogyi Kevin. Visszautalva a múlt hétre, itt látszott, hogy átszakadt egy gát
a fiúkon és felszabadultan játszottak.
Egy hétre rá régen várt mérkőzés következett: újra hazai pályán játszhattunk. Az
MLTC gárdája látogatott hozzánk. Ősszel háromgólos hátrányból sikerült az
utolsó 15 percben felállni és elhoztuk a három bajnoki pontot. Lüktető iramban
kezdődött a meccs, ellenfelünk majdnem meglepett minket, de kapusunk a
helyén volt. A 8. percben Bodroghelyi Fülöp második helyzetéből már gólt
szerzett (1-0). A 15. percben elkezdett esni az eső, talán ez zavarta meg a
játékvezetőt, aki egy érdekes 11-est fújt be az ellenfelünknek. Szerencsére az
ellenfél játékosa rosszul célzott... A 40. percben Fülöp megduplázta az előnyt,
majd a szünet előtt még egy formás akció végén Kocsis is a kapuba talált (3-0). A
szünetben Dani bácsi kicsit felrázta a társaságot, aminek meglett az
eredménye. A második félidőt már olyan fordulatszámon játszotta le a csapat,
hogy azt az ellenfelünk nem tudta követni: 7 gólt szereztünk a második
félidőben. A végeredmény 10-0 a javunkra. Gólszerzők: Bodroghelyi 4, Kocsis
3, Bálint 2, Kölcze.
A csapattal kapcsolatos örömteli hír, hogy Bálint Berci és Kocsis Attila ismét
több mérkőzésen pályára léphetett az U19-es csapatunkban. Újra az ifi A
kapuját védhette Farkasch Jancsi és Horváth Norbi is be tudott mutatkozni a
nagyobbak között. Az alsóház záró fordulójában a Kelen SC ellen játszunk.

Csatakiáltás a Mátyásföld ellen

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A május igazi rangadóval kezdődött az U14-es bajnokságban, a Mátyásföld
gárdáját fogadtuk hazai környezetben. Két gólerős játékosunk is hiányzott Bernát
és Tarkövi Ádi személyében, ennek ellenére az első félidőben mi domináltunk a
Kristóf-Zsombor páros jó középpályás játékának köszönhetően és a vezetést is
megszereztük Kákosy Papa góljával. A második félidőben hamar növeltük
előnyünket Medgyesi Kori fejesgóljával (2-0). A gólt követően átvette az irányítást
az MLTC, az utolsó 20 percben odaszögeztek minket a kapunkhoz, de nem
sikerült hálónkba találniuk. Ezen a meccsen a bajnokság két legerősebb csapata
mérkőzött meg, örömteli, hogy újra mi kerültünk ki győztesen a párharcból!
A nagyobbak első ehavi mérkőzésére egy keddi napon került sor, az Angyalföldi
Sportiskola érkezett vendégségbe. 20-0-ás győzelmünkhöz Jean Peti 6, Lénárd
Andris 4, Józsa Tomi 3, Kerezsi Doma, Tóbiás Marci, Molnár Soma, Vincze Gera,
Uray Kris, Kövessy Noel és Czipó Ádi pedig 1-1 góllal járult hozzá.
Hogy a májusi eső aranyat ér, azt ebben a hónapban a szó szoros és átvitt
értelmében is megtapasztalhattuk. A 2000-esek III. Kerületi TUE elleni meccse
ugyanis bővelkedett az égi áldásban, a felhőszakadás miatt 20 perces késéssel
kezdődött az összecsapás. Az 5-1-es győzelmünkkel végződő találkozón a
gólszerzőink Kákosy Papa, Görgényi Boti, Bacsek Bernát, Czipó Ádi és Dolgener
Fló voltak. Ezen a hétvégén a ‘99-esek nem léptek pályára.
A következő hétvége korán kezdődött, a 2000-es bajnokságban az Újpesti
Haladást péntek délután fogadtuk. Az egy évvel fiatalabb újpestiek ellen 10-1-re
nyertünk, gólszerzőink: Nagy Máté, Tarkövi Ádi 3-3, Uray Kris 2, Dolgener Fló,
Bacsek Bernát. A győzelemmel behozhatatlan előnyre tettünk szert, hivatalosan
is megnyertük a bajnokságot!
A z U15-ös bajnokságban nehéz meccs várt ránk a 2.helyen álló Vasas Akadémia
otthonában. A bajnoki címhez a döntetlen is elég lett volna, azonban a
pasarétieknek sikerült visszavágniuk az őszi vereségért. Az első félidőben a
Vasas jobban játszott nálunk és egygólos előnyre tett szert. A második
játékrészben ellenfelünk fölé nőttünk és Jean Peti góljával egyenlítettünk is.
Kihagyott helyzeteink azonban megbosszulták magukat és a Vasas újabb góljára
már nem tudtunk válaszolni (2-1). A vereség ellenére a srácok minden dicséretet
megérdemelnek, mert szívüket-lelküket és tudásuk legjavát kitették a pályára.
Ami késik, nem múlik: két nappal később a Tabáni Spartacust fogadtuk. A
hátralévő két mérkőzésen egy győzelemre volt szükségünk az elsőséghez, a
dolgunkat az NB I-es csapatukkal érkező vendégek nehézítették. A srácokat nem
zavarta az erős ellenfél, a Vasas elleni mérkőzésen tapasztalt elszántsággal és
remek játékkal 5-1-re legyőzték a Tabánt. Az első félidőben temérdek
helyzetünkből Jean Peti rúgott be egyet, hogy aztán a második felvonásban
bebiztosítsuk győzelmünket és bajnoki címünket. Tóbiás Marci bombagólja után
szép baloldali támadást követően Molnár Soma is betalált. A félidő közepén Jean
Peti érkezett jól egy jobboldali beadásra, majd a Tarkövi Ádi által kiharcolt büntetőt
Kerezsi Doma váltotta gólra. A vendégek ezt követően büntetőből szépítettek,
beállítva a végeredményt (5-1). Ezzel egy fordulóval a vége előtt a ‘99-es
bajnokságot is megnyertük!
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1999/2000-ben születettek
Az U14-es bajnokságban egy mérkőzés volt még hátra, a szezonzáró
összecsapáson a Pomáz gárdáját fogadtuk. A bajnokságban legtöbb ellenfelünk
védekezésre rendezkedett be, a pomáziak azonban - az őszi mérkőzéshez
hasonlóan - bátran támadtak, pedig játékosaik fele egy évvel fiatalabb volt. Emiatt
az első félidő kifejezetten színvonalas játékot hozott, a szünetre 4-0-ás előnnyel
vonulhattunk. A második félidőben a játék színvonala némileg visszaesett, a
végeredmény 12-1. Gólszerzőink: Bacsek Bernát, Tarkövi Ádi 4-4, Kákosy Papa
2, Nagy Máté, Schvéger Barni.

Az U14-es bajnokságban a házi versenyek eredményei:
Pályára lépések száma: 1. Kákosy Márk (16) 2. Czipó Ádám, Görgényi Botond
(15) 3. Erős Máté, Uray Kristóf, Vincze Gergely (14) 4. Tóth János (13) 5. Porst
Bálint (12)
Házi góllövőlista: 1. Bacsek Bernát (32) 2. Tarkövi Ádám (22) 3. Kákosy Márk
(16) 4. Nagy Máté (9) 5. Dolgener Flórián, Medgyesi Kornél (8)
Gólpasszok száma: 1. Bacsek Bernát (17) 2. Uray Kristóf (12) 3. Czipó Ádám,
Kákosy Márk (9) 4. Padányi Domonkos, Tarkövi Ádám (7) 5. Erős Máté (4)

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A mögöttünk hagyott
hónapban egyáltalán
nem unatkoztak a
srácok, roppant
eseménydús heteken
vagyunk túl. A
hétvégéket Bozsiktornák színesítették, a
hétköznapokat
edzések, s a szezon
zárásaként egy
külföldi torna
következik, amire
nagyon készülnek a
srácok.Szomorú hír
rázta meg április
utolsó napjaiban a
csapatot, Dusán bácsi
Achilles-ínja
elszakadt, ami négy
hét fekvőgipsszel jár.
Szerencsére a műtét
jól sikerült. E sorok
írásakor már a
fekvőgipszet
járógipsz váltotta,
amit szintén négy
hétig kell viselnie
Dusán bácsinak.
Ezúton is jobbulást
kívánunk! Márk bácsit
többnyire Tibi bácsi
segíti az edzéseken,
ami jó alkalom az
Ismerkedésre. Az elmúlt hetekben - talán a közelgő nemzetközi torna miatt is - a
gyerekek szorgalmasan, szó nélkül és megfelelő elánnal csinálták a teendőket,
ami meg is látszik rajtuk. A torna közeledtével egyre gyakoribb beszédtéma
Horvátország, amit gyerekeke és edzők egyaránt nagyon várnak.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek

Örömteli dolog, hogy tavasszal sok ügyes gyerek
érkezett a 2003/2004-es csapatunkhoz. Sági Domi
és Krisztián, valamint Aranyos Roland „kívülről”,
más csapatoktól jött hozzánk. Fazekas Marci és
Margitics Máté a Lurkó csapatunkból került fel, Bíró
Dávid pedig a Fillér iskola focisuli csoportjából
érkezett. Jeszenszky Máté egy visszatérőnk, mert
Ő már járt hozzánk korábban.
Felső sor: Sági Dominik, Sági Krisztián, Fazekas
Márton
Középső sor: Bíró Dávid, Jeszenszky Máté, Aranyos
Roland
Alsó sor: Margitics Máté
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2005/2006-ban születettek
Májust egy torna részvétellel nyitottuk, hiszen a hónap első napján, az Ikarus
pályán részt vettünk a hatodik alkalommal megrendezett Maksiautó FocIKA
Kupán. A küzdelmek két ötfős csoportban zajlottak, a nagyszerű időben lejátszott
csoportmérkőzések során a gyerekek folyamatosan lendültek játékba, majd az
elődöntőben a másik csoport elsőjével, az Újpesti Haladással mértük össze
tudásunkat. A mérkőzés nagyon rosszul indult számunkra, mert az ellenfél két
gyors találattal elhúzott, de ami ezután történt, minden képzeletet felülmúlt, az
összes pályára lépő gyerek fantasztikus összjátékkal, fineszes cselekkel,
életerős lövésekkel szórakoztatta a közönséget és egyenlítette ki a mérkőzés
állását. Sajnos egy jól eltalált szabadrúgás góllal az ellenfél jutott a döntőbe, de a
mérkőzés képe és a játékunk minősége alapján kijelenthető, hogy mi
érdemeltünk volna győzelmet. A helyosztók csúszással kezdődtek, hiszen jégeső
zúdult a pályára, azonban ez nem zavarta meg a fiúkat, és a fájó vereség után
sikerült átmenteni a kisdöntőre az előző mérkőzésen nyújtott játékot, így
megérdemelten szereztük meg a torna harmadik helyét.
A Bozsik torna második tavaszi játéknapját újból el kellett halasztani, hiszen a kiírt
időpontban hatalmas eső zúdult a pályára. A harmadik tavaszi játéknapon égető
napsütésben lezajlott tornára az edzők három csapattal neveztek be. Egyik
csapatunk bátor és önbizalommal teli játékkal, míg a másik két, részben
kisebbekből álló csapatunk felemás játékkal rukkolt elő, de kétségtelenül
élményekkel gazdagabban térhettek haza a gyerekek. Május 26-án, hétfő délután
végre sikerült bepótolni a kétszer is elhalasztott második tornát, amelyen szintén
három csapattal vettünk részt. Leginkább a küzdeni akarás hiányzott ezen a
napon a legtöbb játékosból, pedig ennek nem szabadna így lennie.
Májusban további gyerekek vettek részt próbajátékon csapatunknál és
hozzáállásukkal, valamint játékukkal kiérdemelték az UFC mezt, így a korosztály
történelmében újabb rekordfelállítás történt, immár 44-en vagyunk.

Bronzérem Mátyásföldön
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2007/2008-ban születettek
Az U7-es csapat életében is közeledik a szezon vége, a májusi hónap
tapasztalatairól Kristóf bácsi adott rövid összefoglalót:
- ez a hónap fontos mérföldkő a csapat életében, mivel a fiúk az edzések mellett
a Bozsik-fesztiválokon és más meghívásos tornákon is részt vesznek, így
átfogó képet kaphatunk, hogy hol tartunk a fejlődésben. Sajnos a Tabáni
Spartacus által szervezett Bozsik rendezvényeket az eső többször is elmosta,
a módosított időpontban megrendezett tornák viszont már jó lehetőséget
biztosítottak a fejlődésre, és felmérhettük, hogy csapatunk hol tart a környék
utánpótlás nevelő egyesületeihez képest. Az edzéslétszám kezd véglegessé
válni, május hónapban már rendszeresen 25-30 játékos gyakorol a Kolozsvári
Tamás utcai focipályán. Az edzéseken fő cél a labda uralása a lábfej különböző
részeivel, a fordulások és az ezekből történő megindulások. Az
edzéslátogatottsági versenyben továbbra is fej-fej mellett halad Oláh Barni és
Szőllőssy Bálint (38-37), szoros befutó várható az év végén.
A 2007-es születésű gyerekek mellett a 2008-ban világot látott fiúk száma is
szépen gyarapodik, akik egy villámtornán is részt vettek, melyet a Kelen SC
szervezett. A helyi csapat mellett a Vasas Akadémia gárdájával játszottunk
hasznos meccseket. Legkisebbjeink az első tornájukon remekül helyt álltak,
szembetűnő volt, hogy a csapatjáték területén még rengeteg fejlődési
lehetőség van a csapatban. Focitornák híján a 2007-esek sem maradnak majd,
május 31-én egy gödi meghívásnak tesz eleget a csapat, míg júniusban
Gödöllőre látogatunk egy tornára.
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Lurkó csapat

A F r a n c i a
I s k o l á b a n
vendégeskedett
május utolsó
hétvégéjén a
Lurkók focira éhes
csapata. A
hidegkúti műfüves
pályán remek
hangulatban telt a
barátságos
mérkőzés.
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Kölyök csapat
Május hónapban sztárriport készült a Kölyök csapat egyik kiváló játékosával,
Ragni Leóval, aki Real Madrid szurkoló, így önfeledten ünnepelhetett a BLdöntő után.
- Hol nézted kedvenc csapatod idei legfontosabb mérkőzését?
- Anyukámmal mentünk családi barátokhoz grillezésre, úgyhogy egyedül
néztem végig a meccset míg a többiek kint voltak.
- Volt olyan pillanat, amikor már lemondtál csapatodról?
- Természetesen nem. Végig izgultam, de az egyenlítő gól után tudtam, hogy
nyerni fogunk. Az egyenlítő találat után egyedül őrjöngtem a TV előtt.
- Kedvenc játékosok is innen vannak?
- Igen, de több is van: Di María, Bale, C. Ronaldo és Varane.
- Miért ők a kedvenceid?
- C. Ronaldo egyértelműen a világ legjobbja, míg Varane a példaképem.
Nagyon tetszik a játéka, próbálok tőle tanulni, azáltal, hogy én is védő vagyok.
- A világbajnokságon kinek fogsz szurkolni?
- Az elsődleges favorit Franciaország, mivel én is félig az vagyok. Ezen kívül
Portugáliát is szeretem, Ronaldo és Rui Patrício a két kedvencem onnan,
valamint a brazil válogatott is “ott van a szívemben”. Remek játékosaik vannak,
mint például Luis Gustavo és Marcelo.

Junior csapat
Nagyon jó időszakot tudhat maga mögött a csapat, melyben egy edzőmeccsre
is sor került. A ‘03/04-es csapat ellen játszottunk, kiegészülve néhány ‘01/02-es
sráccal a kiemelt csapatból. A 60 perces meccs nagyon jó hangulatban telt,
ismét meg tudták mutatni a srácok, miért is éri meg sokat gyakorolni. A hónap
másik nagy programja az időszakosan megrendezendő kiskapus mini
bajnokság, ahol bizony
elszabadulhatnak a cselek
és megmutathatja mindenki,
hogy milyen nagy a
cselrepertoárja. Ezúttal 3 fős
csapatok feszültek
egymásnak, szoros
csatában a mini tornát a
Balázs-Ábel-Lőrinc
összetételű trió nyerte.
Ebben a hónapban a
koordináció mellett a
létszámfölényes szituációk
segítségével gyakoroltuk a
támadások befejezését is.

Terítéken a befejezések
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BLSZ III.
II. Kerület UFC - Chinoin SC 2-0 (0-0)
UFC: Akay 6 - Koltai 7, Kovács M. 7, Veégh 7, Bede-Fazekas 7 - Zöld 6,
Padányi 7 (Kalós 0) - Királyvölgyi 7, Emődi 5 (Sárosi 6), Székely 5 (Nagy 0) Kosik 5 (Vida 0)
Gólok: Padányi, Királyvölgyi
A szezon egyik legnagyobb rangadójára készültünk. Ősszel a legegységesebb
csapat benyomását a Chinoin csapata keltette. Ezúttal visszaálltak,
védekezésre rendezkedtek be, így a mezőnyben folyt a játék. A második
félidőben egy kapunk előtt keresztben elsuhanó labda volt ellenfelünk
legveszélyesebb kísérlete, míg a mi támadásaink egyre erőteljesebbek lettek. A
75. percben Kosik egyedül vezette a kapusra a labdát, de sajnos telibe lőtte a
portást. Aztán 80 perc elteltével Padányi is rávitte a labdát a kapusra, ám ő
higgadtabb volt és a felső léc alá bombázott (1-0). Egy perc múlva egy hosszú
bedobás után Királyvölgyi tette megnyugtatóvá előnyünket (2-0). A mérkőzésen
bemutatkozott csapatunkban Kalós Péter, az ifi A csapat kapitánya.
Budai XI. - II. Kerület UFC 0-6 (0-2)
UFC: Akay 6 - Vida 5 (Papp 1), Kovács M. 6, Veégh 6 (Emődi 6), BedeFazekas 5 - Zöld 6, Sárosi 7 - Székely 8, Padányi 6, Németh 5 - Kosik 5
(Nagy 6)
Gólok: Székely 3, Sárosi, Papp, Emődi
Ősszel nem várt pofont kaptunk a Budai XI-től, így most sokkal koncentráltabban
készültünk a meccsre. Az első percben szerzett Székely gól jó alaphangot adott
csapatunknak (0-1). Még a félidőben Székely megduplázta előnyünket (0-2). A
második félidőt fizikálisan jobban bírtuk és szép gólokat szereztünk. Sárosi,
Papp, Székely, Emődi voltak még a gólszerzőink (0:6) Utolsó két gólunkat már
emberhátrányban szereztük, mivel a szezonban először pályára lépő Papp
Bandi előbb álomgólt lőtt kapásból, majd utolsó emberként rálépett a kilépő
csatár sarkára, így a kiállítás sorsára jutott.
II. Kerület UFC - ESMTK II. 3-2 (2-1)
UFC: Akay 6 - Koltai 6, Kovács M. 7, Veégh 7, Bede-Fazekas 5 - Zöld 5
(Konecsni 6), Sárosi 6 - Királyvölgyi 7, Padányi 6 (Paulovits 6), Székely 5
(Németh 5) - Kosik 5 (Emődi 5)
Gólok: Királyvölgyi 2, öngól
(folytatás a következő oldalon)
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BLSZ III.
Két tavasszal 100% -os csapat csapott össze a mai napon, akik a tabella 1. és 2.
helyét foglalták el. A meccs elején a vendégek hórihorgas védője szöglet utáni
fejesből előnyhöz juttatta csapatát (0-1). Szerencsére gyorsan egalizáltunk
Királyvölgyi átemelős góljával (1-1). Noha a vendégek két kapufát is lőttek, előnyt
mégis mi szereztünk: ismét Királyvölgyi szerzett gólt, ezúttal fejjel (2-1). A
második játékrész remekül kezdődött: Sárosi szögletét a védő saját kapujába
fejelte (3-1). Ekkor sajnos nem tudtunk nyugodtan, zártan játszani, kapkodni
kezdtünk. Sorozatos védelmi megingásainkat góllal büntették a vendégek (3-2).
A feszültség egyre nőtt, a játékvezető pedig nem állt a helyzet magaslatán. A
72.percben a vendégek csatáránál elszakadt a cérna és heves reklamálásának
köszönhetően megkapta második sárga lapját. Az utolsó percben még egy
ESMTK játékos került a kiállítás sorsára, miután lefejelte Sárosit. Ekkor a
vendégszurkolók (20 fő) a pályára rohantak, egyikük megrúgta Királyvölgyit. A
tömegjelenet vége egybevágott a meccs végével is, így nagyon feszült meccsen
hatalmas örömmel vettük tudomásul, hogy nyertünk. Szép volt fiúk!
Kispest SE - II. Kerület UFC 1-2 (1-1)
UFC: Polgár 5 - Koltai 5, Kovács M. 5, Veégh 6, Bede-Fazekas 5 - Zöld 5
(Ráskai-Kiss 5 majd Németh 0), Sárosi 6 - Királyvölgyi 6, Padányi 5 (Paulovits
6), Székely 5 (Konecsni 6) - Kosik 5 (Vida 0)
Gólok: Királyvölgyi, Veégh
Csapatunk győzelemmel távozott Kelenvölgyből, ahol a hazaiak borzalmas
légkört teremtettek az 1. perctől kezdve. Ilyen körülmények között egy olyan
embernek sincsen kedve játszani, aki valóban futballozni jött. Jó érzés volt
győzelemmel távozni és reméljük, soha többet nem játszunk ezzel a „csapattal”.
II. Kerület UFC - Prókátor 6-0 (3-0)
UFC: Akay 0 (Polgár 0) - Koltai 5, Kovács 6, Veégh 6, Zöld 5 - Padányi 6,
Sárosi 6 - Királyvölgyi 6, Emődi 5 (Ráskai-Kiss 6), Németh 6 (Nagy 6) - Kosik
5
Gólszerzők: Sárosi, Királyvölgyi, Veégh, Németh, Padányi, Nagy
Az első félidő gyengébb játéka után a második félidőben már elfogadhatóan
játszottunk. Több szép akciót is vezettünk, melyek végén szép gólokat is
szereztünk. A kötelező győzelem ezúttal nem volt nyögvenyelős!

