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Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
eredményei korosztályonként eltérően
jelennek meg. Kisebb korban
s z á m s z e r ű e r e d m é n ye k n é l k ü l
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
bajnokságban szereplő csapatainknál
(U19, U16, U14) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe a 2003-asok Bozsik tornáján
készült hamisítatlan párás-ködös őszi
időben.

A hónap képe

Egyesületünk

A második X
Október 3-án
ü n n e p e l t e
egyesületünk
20.születésnapját a
Kolozsvári Tamás
utcában több száz
gyermek és szülő
társaságában. Túlzás
nélkül állítható, hogy
szinte mindenki, aki
szerepet kapott az
egyesület most már
több évtizedes
történelmében,
Itt volt a születésnapi bulin. Beszédet mondott dr. Láng Zsolt polgármester és
Szeltner Norbert, egyesületünk elnöke is. A megnyitót követően freestyle
bemutató és szülő-gyerek mérkőzések következtek, a gyerekek pedig
Ügyességi versenyeken
mutathatták meg tudásukat. A
szülő-gyerek focin az UFC-s
apukák válogatottja a ‘99/00-es
gárdával mérte össze erejét, míg
az UFC-s anyukák válogatottja a
2005/06-ban született
gyerekekkel mérte össze tudását.
A meccseket és ügyességi
versenyeket a születésnapi torta
felvágása és a bográcsozás
követte. Az este zárása a tombola
volt, ahol minden csapatunk
szerencsés játékosai különböző
ajándékokkal gazdagodtak.
Reméljük, hogy még sok ilyen
boldog szülinapot ünnepelhetünk
együtt! Köszönjük az önzetlen
szülői segítséget a szervezésben
és a buli lebonyolításában, ami
nélkül mindez nem sikerülhetett
volna ilyen jól. Boldog
születésnapot, UFC!

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Őrült október - így lehet jellemezni a csapat hónapját. Rengeteg elhalasztott és
időpontjában változó mérkőzésen vagyunk túl. Szerencsére nagyon jó iramú
mérkőzéseket játszott csapatunk és a játékosok érdeme, hogy igen magas az
edzéslétszám is.
A csapattal kapcsolatos hírek, hogy fél évig Hammerle Márk és Schlappa Marvin
felhagy a futballal a tanulás miatt. Farkas Levente viszont visszatér, egyelőre csak
edzésen, de egy év után újra mozgásban van. A sérültjeink is lassan felépülnek.
Időrendben a Testvériség mérkőzés az első, amely kicsit furcsán indult, mivel a
játékvezető 85 percet késett. Így lemaradt az első 25. percről, amit egy megbízott
játékvezető - Moldován Tibi bácsi - vezetett le.
A mieink nagyon jó iramban kezdték a mérkőzést ennek meg is lett az eredménye
már az 5. percben Bálint berci nagyon szép egyéni alakítás után talált a kapuba. A
13. percben büntetőhöz jutott csapatunk, sajnos Jobbágy Döme hibázott. Ami
rosszabb, hogy ez kedvét is szegte az egész mérkőzés alatt. A kimaradt büntető
picit megfogta a csapatot, egészen a 31. percig, amikor egy nagyon szép
támadást Dolgener Fábi váltott gólra (2-0). Sajnos erre gyorsan jött a válasz egy
kontra után a 33. percben. Ezután több lehetőségünk is adódott, de így egygólos
előnnyel mehettünk szünetre. A második félidőt is góllal kezdtük: az 51. percben
Juhász Csongi fejezte be remekül a támadást. A 66. percben Kölcze Balu
kibrusztolt gólja után picit megnyugodott a csapat - talán túlságosan is, ezt ki is
hazsnálta ellenfelünk. A 68. percben egy támadást fejeztek be szépen, a 71.
percben meg egy védelmi megingás után már 4-3 volt az eredmény. Szerencsére
idejében ébredtek a srácok: a 73. percben Bodroghelyi Füli vágta be a
szabadrúgást jó 20 méteről. Két perccel késöbb Kölcze Balázs szögletére Juhász
Csongor érkezett tanítanivalóan és fejelt a hálóba, ezzel beálítva a 6-3-as
végeredményt.
A következő mérkőzést másfé héttel később Budapest egyik legjobb füves
pályáján Pestszentimrén játszotta a csapat. Tudtuk hogy nem lesz könnyű
mérkőzés de a jó játék elvárás volt a fiúktól.
Sajnos a kezdés nem úgy sikerűlt ahogyan szerettük volna. A 3. percben vezetést
szerzett ellenfelünk. Szívós, masszív csapat benyomását keltették, így egy picit
magasabb sebességi fokozatba kellett kapcsolni. Ezt meg is tették a srácok és a
11. és a 23. percben kétszer ugyanúgy szereztek gólt a srácok: Kölcze Balázs
lövése kipattant a kapusról, amire Juhász Csongi érkezett leggyorsabban és
váltotta gólra . A 25. percben megpecsételődött a pestszentimreiek sorsa miután a
gólhelyzetben kitörő Juhász Csongival szemben szabálytalakodott a kapusuk.
Piros lap és büntető, amit Kölcze Balázs higgadtan váltott gólra. A szünetig még
Dolgener Fábi talált a kapuba egy 60 méteres sprint után. Szünet után volt egy
fellángolása a hazai csapatnak, de ezután egyértelműen eldöntötte a csapatunk a
mérkőzést. A második félidőben 11 gólt szerezve és 3 gólt kapva 15-4-re
megnyerte csapatunk a mérkőzést. A gólszerzők Juhász Csongi 5, Bodroghelyi
Füli 4, Bálint Berci 2, Kölcze Balázs 2, Jobbágy Döme és Dolgener Fábi.
A következő mérkőzést a Vízművek csapatával játszottuk. Volt miért visszavágni,
hiszen tavaly ellenük szenvedte el a csapat a legnagyobb arányú vereséget.
Sajnos a kezdés nem olyan volt, mint azt szerettük volna.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
A 8. percben első helyzetét gólra váltotta ellenfelünk. A válaszra a 18. percig kellett
várni, ekkor Kocsis Ati labdája találta meg Bercit, aki ki is használta a helyzetet (11).Sajnos ezután nem úgy alakult a mérkőzés, ahogyan szerettük volna: nálunk
kimaradt helyzetek az ellenfelünknél meg két gól érkezett (1-3). A 34. percben
Kocsis Attila bombagóllal szépített. Jobbágy Döme a 40. percben érdekes
körülmények között megkapta második sárgáját, így mehetett zuhanyozni.
Szünetben több változást is eszközölt Dani bácsi és kicsit feltüzelte a srácokat,
hiszen "meglehet még ez a meccs".
Így is kezdtek a fiúk: egy szabadrúgást Kölcze készített le Juhásznak, aki
félfordulatból szép gólt lőtt, ezzel egalizálva az eredményt. Az 55. percben
megérkezett a várva várt vezetés, Horváth Norbi lepattanó lövését Kocsis Attila
szépségdíjas gólra váltotta (4-3). Tíz percre rá jött a már szokásosnak mondható
szögletvariáció: Kölcze betekeri - Juhász befejeli (5-3). A 68. percben minden
eldőlt, amikor Bálint Berci másodjára tálalt pazar labdát Büki Beni elé, aki ezt már
nem hibázta el (6-3). A végeredményt a 86. percben a vendégek állították be (6-4).
A hónapban az utolsó mérkőzést a Szent István csapatával játszottuk. A
mérkőzést nem méltatnánk, ellenfelünknek gratulálunk a győzelemhez.
November hónapban 7 mérkőzés vár csapatunkra, vesztett pontok alapján vezeti
a csapat a tabellát, tehát minden adott a jó hangulathoz. Csak így tovább fiúk!

Támadásban Pestszentimrén

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Októberben tovább folytatódott a bajnoki szezon, minden hétvégén pályára lépett
gárdánk és sor került hétközi meccsekre is. A beszámolót azonban szeptember
utolsó hétvégéjével kell kezdenünk, amikor a 2000-esek a Hidegkúti SC-t
fogadták, míg a ‘99-esek Kelenvölgybe látogattak.
A Hidegkút ellen nem indult jól a meccs, hiszen kerületi riválisunk a 3.percben
parádés szabadrúgásgóllal vezetést szerzett. Ez azonban egy pillanatig sem
tántorított el minket a játéktól, a szünetig 7 góllal válaszoltunk. A második
félidőben sem adtuk alább, de a mérkőzés végén Padányi balszerencsés
öngóljával és egy szép kontratámadással a vendégek is további gólokat
szereztek (14-3). Gólszerzőink: Kelemen Zsombi 4, Bacsek Bernát, Tarkövi Ádi
3-3, Czipó Ádi, Kákosy Márk, Medgyesi Kori, Porst Beni.
Délután léptek pályára a “nagyok” a Kelen remek sporttelepén. Már a 2.percben
vezettünk, de alig két perccel később egyenlítettek a házigazdák. Az első
félidőben újabb gólokat szereztünk (1-4). A második félidőben újabb góllal
növeltük előnyünket, így kiütéses győzelmet arattunk (1-7). Remek
labdabirtoklásunk és hét gólunk mellett 6 (!) kapufát rúgtunk. Gólszerzőink: Jean
Peti 4, Szakács Ábel 2, Lénárd Spangli.
Október első hétvégéje rangadókat hozott, míg a kisebbek a Budafokot fogadták,
az U16-os bajnokságban derbire került sor az Újpesti Haladás otthonában.
A Budafok elleni összecsapás első félideje remek iramot és nyílt sisakos
támadójátékot hozott mindkét részről. Bár nekünk volt több helyzetünk, a 38.
percben mégis a vendégek szereztek vezetést, amit lélektanilag roppant fontos
módon az ellentámadásból Tarkövi Ádám révén kiegyenlítettünk (1-1). A második
félidőben viszont állva hagytuk a piros-feketéket, Tarkövi Ádi ziccerben szerezte
meg a vezetést, majd Berni megpattanó lövése talált utat a kapuba (3-1). Még fel
sem ócsudtak a sokkból a budafokiak, amikor Czipó Ádi rúgott óriási gólt egy
szöglet után (4-1). 15 perce ment a második játékrész, amikor egy sarokrúgásunk
után Ádi fejesét bevédte a vendégek portása (5-1). A végeredményt a 77.percben
Zsombi állította be egy remek csavarással (6-1). Gólszerzők: Tarkövi Ádi 3,
Bacsek Bernát, Czipó Ádi, Kelemen Zsombi.
A második helyezett fogadta az elsőt az U16-os bajnokság derbijén: a mieink az
Újpesti Haladás vendégei voltak. Az első félidő hatalmas taktikai küzdelmet és
alacsony színvonalú játékot hozott. A mieink Jean Peti révén kihagyták egyetlen
ziccerüket, míg a Hali Somogyi Bálint két kapufájával veszélyeztetett, a
másodiknál Nagy Dani óriási bravúrral tolta a kapufára a labdát. A második
félidőben egyre nagyobb fölénybe kerültünk, a piros-lilák elkeseredetten
védekeztek, mi pedig folyamatos nyomás alatt tartottuk vendéglátóinkat. A
82.percben siker koronázta erőfeszítéseinket, Jean Peti jobboldali beadását a
hosszúról Józsa Tomi fejelte vissza a leshatáron érkező Bagyinszki Kris elé, aki
centikről a hálóba továbbította a labdát (0-1). A 86.percben bebiztosítottuk
győzelmünket, Kerezsi baloldali beadását a hosszún érkező Bagyi a hálóba
passzolta, duplájával eldöntve ezzel a rangadót, melyen mindkét csapat
teljesítménye elmaradt a várttól, de győzelmünk második félidei játékunk alapján
megérdemeltnek mondható. Gólszerző: Bagyinszki Kristóf 2.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A 7.fordulóban idén először egy időben lépett pályára két gárdánk, ezzel
megnehezítve edzők és játékosok dolgát. Az U16-os megmérettetésben az
MLTC-t fogadtuk. Az egész mérkőzésen nagy fölényben játszottunk, de a durván
játszó vendégek megnehezítették a dolgunkat. Az első félidőben Peti és Kris
góljaival kerültünk előnybe, amit a második 45 perc elején Kris újabb góllal növelt.
Egy óra játék után szépítettek a mátyásföldiek, de erre is volt válszunk Peti újabb
góljával. A végeredményt Spangli nagy gólja állította be (5-1). Gólszerzők:
Bagyinszki Kris, Jean Peti 2-2, Spangli.
Ezalatt a 2000-esek Mátyásföldre látogattak, az Ikarus otthonába. Gyorsan
vezetést szereztünk, amire a piros-kékek szempillantás alatt válaszoltak (1-1).
Ezt követően szépen lassan beindult a “henger” és a félidő második felében
eldöntöttük a meccset (1-6). A második félidőben további két gólt szerezve
hétgólos győzelmet arattunk (1-8). Gólszerzők: Bacsek Berni 3, Kákosy Papa,
Vincze Gera 2-2, öngól.
A következő hétvégén csak a ‘99-es bajnokságban léptünk pályára, így végre a
nagyobbak között játszhatott több 2000-es játékosunk is a BVSC otthonában. Az
első félidőben sokat küzdöttünk a borzasztó minőségű pályával, de végig az
ellenfél térfelén tartottuk a labdát. A szünetre négygólos előnyt kovácsoltunk
magunknak. A második félidőben újabb 20-25 percen át csak vívtunk a
körülményekkel, hogy aztán az újabb gólokkal tegyük fölényessé a győzelmet (08). Gólszerzőink: Jean Peti 4, Mohamed Zeido, Bagyinszki Kristóf, Bacsek
Bernát, Szakács Ábel.
A 9.játéknapon ismét csak egy bajnokink volt, ezúttal az U15-ös bajnokságban az
Újpest SC vendégei voltunk. A jó minőségű füves pályán pillanatok alatt kétgólos
előnybe kerültünk, amit a szünetig nem tudtunk növelni. A második félidőben már
nagy fölényben játszva további gólokat és helyzeteket teremtettünk, a
végeredmény ennek megfelelően meggyőző lett (0-7). Gólszerzőink: Kelemen
Zsombi 4, Dolgener Fló 2, Erős Máté.
A ‘99-esek meccsére kedden került sor, kihasználva az őszi szünetet. A
Budakalászt láttuk vendégül, akikkel korábban még soha nem játszottunk. Nagy
elánnal kezdtünk, csapatkapitányunk 20 perc alatt mesterhármast szerzett (3-0).
Az első félidőben még egy gólt szereztünk, játékunk pedig kifejezetten jó volt. A
második félidőben sajnos a szezon egyik leggyengébb teljesítményét nyújtva,
kényelmes tempóban futballoztunk. Ennek megfelelően hiába rúgtunk két gólt Tóbiás Marci bombagólja sokáig emlékezetes marad - a vendégek is betaláltak
kétszer (6-2). Gólszerzők: Jean Peti 3, Tóbiás Marci 2, Bagyinszki Kris.
A havi edzésmunkában nagy szerepet kaptak a támadásvezetések, valamint az
átlövések csüddel, novembertól pedig komoly taktikai feladatok következnek,
hiszen a csapat elkezdi az ismerkedést a 4-4-2-es játékrendszerrel. A téli
időszakban a teremtornák mellett erős, az NB I-ben edződő gárdákkal fogunk
edzőmérkőzéseket játszani. A műtéten átesett Kerezsi Domának jobbulást
kívánunk, nagyon várjuk vissza!
A hónap játékosa Bagyinszki Kristóf lett.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A 2001/2002-ben született játékosok három győzelemmel álltak szeptember
végén a bajnokságban, amikor a hónap végén a Csatorna pályára látogattak a
Pénzügyőrhöz, akik szintén 100%-osak voltak még. Az összecsapást végül a
mieink zárták jobban, 7-1-es arányú csapást mérve a hazaiakra. A gólgyártást
Somogyi Martin kezdte el a 4. percben, akinek nem sokkal később sajnos el
kellett hagynia a játékteret sérülés miatt. Ennek ellenére a fiúk jól folytatták a
mérkőzést, 4-0-val vonulhattunk a kispadra a félidőben, Fülöp Marci és Nagy
Máté góljaival. A második félidőben is maradt az UFC fölény, Földes Marci
duplájával és Fülöp Marci második találatával állt be a hat gólos különbség. A
következő fordulóban a Kőbányáért látogatott a Kolozsvári Tamás utcába, ahol
az ellenfél igen tartalékosan tudott felállni. A mérkőzést végig dominálva, 7 gólt
lőve és kapott nélkül sikerült zárni, ebből Fülöp Marci hatot vállalt és Balás
Ákos is szerzett egy nagyon szép találatot. Október havi következő
fordulónkban a Testvériség csapata látogatott hozzánk, ahol jó iramban telt az
első 10 perc, majd Nagy gólja után az ellenfél megadta magát és onnantól a
saját kapujuk elé szorultak. 3-0-ás félidő után 7-1-re sikerült megnyerni a
mérkőzést. Gólszerzőink: Nagy Máté 3, Fülöp Marci és betalált először idén
Dér Barnabás, Rozsondai Tamás és Pfisztner Máté is. A hónap utolsó
fordulójában a Kelen ellen játszott csapatunk idegenben, ahol sem az időjárás,
sem a kicsi pálya nem kedvezett nekünk. Jól kezdett mindkét csapat, a
mérkőzés elsősorban a brusztolásról szólt, nem a szépen felépített
támadásokról. Az első félidőben végül Földes Marci remek beadására
Rozsondai Tomi érkezett és szerezte meg a vezetést, melyet a második félidő
végén Nagy Máté biztosított be, így kialakítva a 2-0-ás végeredményt.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Szorgos edzésekkel, edzőmérkőzésekkel, és Bozsik Tornákkal telt az októberi
hónap. Az edzésekbe - most először a korosztálynak - beépült egy kis
állóképesség fejlesztő blokk, amit a gyerekek lelkesen csináltak végig. Emellett
folyik az új, nagyobb létszámú játék gyakorlása is. Az új játékrendszerre való átállás
nem megy könnyen a gyerekeknek, sok gyakorlás vár még ránk.
A csapatnak úgy néz ki kialakult a kerete erre a szezonra, a távozók mellett négy új
gyerek érkezett. Balázs Benjámin és Margitics Máté a Pitypang Iskolába jár, Benit
egyébként a Fradiból igazoltuk át. Fejes Kristóf egy új kapusunk, Ő a Zugligeti
Iskolából, Bajomi Máté pedig a Francia Iskolából jött hozzánk. Így most
harminchárom játékosunk van, bár új játékosok továbbra is bármikor jöhetnek.
A Bozsik Tornák eddigi különdíjasai a szezonban:
2004-es korosztály: Nagy-Kolozsvári Dani, Batovszki Ágost, Földi Dominik.
2003-as korosztály: Boér Zoltán, Viharos Balázs, Kelemen Csongor, Jeszenszky
Máté.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A Lelátó Bence bácsival beszélgetett az elmúlt hetekről és az előttünk álló téli
időszakról.
- A kezdeti időszakon immár túl elkezdődött a komoly munka a csapat életében.
A mindennapos nehézségek ellenére pozitívnak értékelem ezt az időszakot.
Szakmai célkitűzéseinket meglátásom szerint elértük. Igyekszünk minden
edzésen jobbak lenni, mind a játékosok, mind mi edzők.
- Már több Bozsik tornán is részt vettetek, mi a véleményed?
Immár a Bozsik tornák felén túl vagyunk. Sok nehézség ellenére a srácok
minden alkalommal igyekeznek a legjobbat kihozni magukból és nagy
lelkesedéssel küzdenek minden mérkőzésen. Nincs könnyű dolguk, mivel
idősebbek között játszanak, de úgy érzem ha ilyen elszántan folytatják a munkát
meglesz az eredménye.
- A kisebbeknek torna helyett fesztiválok vannak, mi a különbség?
2006-ban született gyerekekkel Bozsik fesztiválokon veszünk rész. Itt nemcsak
mérkőzések vannak, hanem feladatokban is összemérik erejüket. Az eddigi 3
fesztiválon igen jól szerepeltünk, ugyan nincs eredményhirdetés, de a látottak
alapján sikeresnek értékelem az eddigi fesztiválokat.
- Hogy álltok a téli teremtornák szervezésével?
Mindkét korosztályunkkal beneveztünk téli teremtornákra. Sokat profitálhatnak
belőlük a gyerekek, mivel jól áthidalható ezekkel a tornákkal a szezon
holtidőszaka. Folyamatos megmérettetésnek vannak kitéve és nem utolsó
sorban nagyon jó csapatépítő hatása is van ezeknek a rendezvényeknek.
Kiemelten készülünk a Fehérváron megrendezésre kerülő Főnix Kupára és a
debreceni Karácsony Kupára.
- Érkeztek újoncok a csapathoz?
A csapat kezd véglegessé válni, ugyan vannak folyamatosan próbajátékon lévő
játékosok és mindig szeretettel várjuk a gyerekeket, de a mag már megvan. Úgy
érzem sikerült jó felfogású és tehetséges gyerekekből kialakítanunk a csapatot,
akik nem mellesleg nagyon jó egységet is alkotnak. Kiemelt figyelmet érdemel
Regős Ákos és Tóth Máté, ők ebben a hónapban kimagasló teljesítményt
nyújtottak. Sokat fejlődtek mind a ketten, de legfőképp hozzáállásukban látok
nagy előrelépést.
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2007/2008-ban születettek
Október során U8-as csapatunk programját a hétközi edzések mellett rengeteg
hétvégi foci színesítette. A hangulatos őszi Bozsik-tornák sorozata tovább
folytatódott, ahol mindenkinek jutott sikerélmény, fiaink a mérkőzések és az
ügyességi gyakorlatok során is helyt álltak. A hónap során a Kolozsvári Tamás
utcai sporttelepen a francia iskola korosztályos csapatát látta vendégül
egyesületünk. Kiváló hangulatú mérkőzéseket játszottunk, mindkét oldalról
rengeteg szép megmozdulás, csel, lövés, szerelés, gól tarkította a meccseket. A
szitáló eső sem riasztotta el a fiúkat, így a meccsek után mindenkinek járt a jól
megérdemelt csoki. A hónap során egy új játékossal bővültünk: a Szabó Lőrinc
iskola focisuli csoportjából Lin csatlakozott csapatunkhoz. A gyakorlásokat
különböző labdás technikai feladatok színesítik, amely által a labdaérzékelés
jelentősen fejlődött a korosztályban. Az edzésre járási versenyben Remete
Zalán, Bálint, Gerecs Marci és Seba fej-fej mellett halad. Az egyik edzés után Ati
és Seba a Lelátó fotósának kedvéért pózoltak új mezeikkel:

Zöld és fehér
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Lurkó

Ajándéktárgyaink között újra
megtalálható megújult
egyesületi labdánk, címerrel és
két helyen is egyesületünk
nevével ellátva. A labdát Huczik
Norbi bácsinál lehet
megvásárolni hétfőtől péntekig
edzések előtt és után többi
ajándéktárgyunkkal együtt.
Vadonatúj labdánk ára 5 000 Ft.
Ajándéktárgyaink mellett
továbbra is kapható szürke
galléros póló, edzőpóló és
sportszár is sporttelepünkön
kedvező áron.
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Kölyök
Kölyök csapatunk dacolt
a korán jött hideggel
október második felében
is,az edzéslátogatottság
alig maradt el a
szeptemberitől. A havi
programot házon belüli
e d z ő m e c c s e k
színesítették, melyek
remekül sikerültek. A
sátorban folytatjuk!

Junior
Ajtony és Adorján két nem mindennapi név az UFC Junior csapatában. Ebben a
hónapban a Lelátó hozzájuk szeretné közelebb hozni az olvasókat.
- Mióta fociztok az UFC-ben?
Ajtony: - Én két és fél éve kezdtem el, akkor még Kölyök csapatos voltam és Gábor
bácsi volt az edzőm.
Adorján: - Én idén kezdtem el ide járni. Először voltam próbajátékon a 2001-es
csapatban, de még erősödnöm kell, egyszer szeretnék oda kerülni. Amúgy
nagyon jól érzem magam a Juniorok között is, hiszen itt nagyobbakkal edzhetek.
- Mi a kedvenc UFC-s élményetek?
Ajtony: Nekem a múlt szerdai mérkőzés, nagyon jó meccset játszottunk a 2003-as
kiemelt csapattal és úgy érzem, jól is játszottam.
Adorján: Nekem is ez a meccs a kedvencem (nevetve).
- Úgy hallottam, mindketten jó tanulók vagytok. Mivel szeretnétek foglalkozni?
Ajtony: - Én sportmenedzser szeretnék lenni. Sok jót hallottam róla és nagyon
megtetszett.
Adorján: - Én igazából még nem tudom, mivel szeretnék foglalkozni, talán edző
szívesen. Egyelőre az a fontos, hogy a gimi jól menjen.
- Hova is jártok?
Ajtony: A Fasori Gimibe.
Adorján: Az Eötvösbe.
- Mindkettőtöknek ritka, de nagyon szép neve van. Tudjátok, miért ezt a nevet
kaptátok?
Ajtony: A nevem aranyat jelent. Talán a szüleim tudták, hogy ilyen aranyos leszek,
ezért választották!
Adorján: Nem ismerem a jelentését, de anyukámék jó előre eldöntötték, hogy így
fognak hívni. (Az Adrián régi magyar változata, jelentése Hadria városából
származó - a szerk.)
-

CSAPATAINK

Felnőttek
II. Kerület UFC - ASR Gázgyár 2-3 (0-2)
Kolozsvári Tamás utca
UFC: Akay - Koltai, Papp, Kovács, Zöld - Sárosi, Vargai - Királyvölgyi, RáskaiKiss (Padányi), Németh (Kárpáti) - Paulovics
Gázgyár: László - Hostyisovszki, Bodon, Fehér, Horváth J. - Kovács, Balogh
(Sebestyén) - Ivancsó (Juhász), Kaltenekker (Horváth Zs.), Mankó - Pál (Mihut)
Gólszerzők: Kárpáti, Királyvölgyi ill. Ivancsó, Pál, Kaltenekker.
Borzasztóan kezdtük a meccset, a papírforma szerint esélyes vendégek az első
támadásukból gólt szereztek, majd 30 perc elteltével kettőre növelték előnyüket.
A második félidő elején szépítettünk, de bő 5 perccel később ismét kettőre nőtt a
differencia. A hajrában Paulovicsot butasága miatt kiszórta a játékvezető, így a
ráadásban hiába találtunk be újra, egygólos vereséget szenvedtünk.
II. Kerület UFC - 1908-SZAC 1-2 (0-2)
Kolozsvári Tamás utca
UFC: Akay - Koltai (Nagy), Papp, Kovács, Bede-Fazekas - Zöld (Albert),
Konecsni - Tóth (Királyvölgyi), Sárosi (Németh), Padányi - Garancsy (Kosik)
SZAC: Mészáros - Röst, Rózsa, Horváth, Gálvölgyi (Kovács) - Trizna, Niczmann
(Csemer), Papp, Ódor - Szabó (Oláh), Dina (Szatmári)
Gólszerzők: Konecsni ill. Ódor, Horváth
Ismét a mérkőzés elején komoly hátrányba kerültünk, a 10.percben kétgólos
előnyben voltak a vendégek. Innentől kezdve hiába támadtunk és alakítottunk ki
helyzeteket, a szünetig nem sikerült betalálni a legnagyobb lehetőségekből sem.
A második félidőben mindent megtettünk, a hajrához érve Konecsni be is talált,
de ismét nem sikerült pontot szerezni.
Csep-Gól - II. Kerület UFC 1-2 (1-1)
Duna dűlő
Csep-Gól: Matus - Gerstmayer, Karanedeff (Kupecz), Nagy, Berecz - Győrfi,
Németh (Farkas), Fodor, Révész (Szabella) - Szász, Róka (Hajdu)
UFC: Akay - Zöld, Kovács, Konecsni, Bede-Fazekas - Emődi (Kosik), Sárosi Királyvölgyi (Nagy), Padányi, Tóth (Ráskai-Kiss) - Garancsy (Kárpáti)
Gólszerzők: Királyvölgyi, Konecsni
A félidő hajrájában a házigazda szigetlakók szereztek vezetést, de a szünet előtt
lélektanilag nagyon fontos gólt szereztünk Királyvölgyi révén. A második
félidőben Konecsni góljával vezetést is szereztünk, a hátralévő bő félóra pedig
nem a fociról szólt. A 61.percben kiállították Győrfit és Sárosit, majd a 77.percben
emberelőnybe is kerültünk Berecz kiállítása miatt. Az eredmény már nem
változott, nagyon fontos győzelmet arattunk!
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Felnőttek
II. Kerület UFC - Rákosszentmihály 1-1 (1-1)
Kolozsvári Tamás utca
UFC: Akay - Koltai, Kovács, Veégh, Bede-Fazekas - Zöld, Konecsni - RáskaiKiss (Kosik), Emődi, Lakatos (Albert) - Kárpáti (Nagy)
RSC: Dévényi - Tóth, Wild, Bakó, Viandt - Góró, Dabóczi, Csapó, Bükkerdő Táncos, Dobai (Botló)
Gólszerzők: Zöld ill. Dabóczi
A középmezőnyhöz tartozó Rákosszentmihály volt soron következő ellenfelünk,
az előző heti csepeli diadal után szerettük volna ismét begyűjteni a három pontot,
hogy az első 10-be kerülhessünk. Az első félidőben a felek kiegyenlített meccset
vívtak, a félidő közepén a vendégek kerültek előnybe. Az egy héttel korábbihoz
hasonlóan nagyon fontos pillanatban, az első felvonás utolsó percében
egyenlítettünk. A második félidőben az állás nem változott, a meccset mindkét
csapat megnyerhette volna, maradt a jogos pontosztozkodás. Az utolsó 7 percet
Tóth kiállítása miatt emberelőnyben tölthettük, de ez sem változtatott az
eredményen.
BVSC-Zugló - II. Kerület UFC 3-2 (0-1)
Szőnyi út
BVSC: Vaszari (Károlyi) - Szabó (Vojtekovszki), Heigli, Király, Balázsi Leinweber, Pató, Bódizs (Ráduly), Erdő-Lahner - Zsigmond (Földesi), Turcsán
UFC: Akay - Koltai (Emődi), Kovács, Veégh, Bede-Fazekas - Zöld, Konecsni Nagy (Padányi), Ráskai-Kiss (Kosik) Lakatos (Németh) - Királyvölgyi (Kárpáti)
Gólszerzők: Turcsán 2, Erdő-Lahner ill. Nagy, Padányi
Hétközi mérkőzésen, remeg hangulatban, a vasutasok stadionjában pótoltuk be
az október elejéről elhalasztott meccset. Az első félidőben a házigazdák
játszottak fölényben, de Veégh indítását követően a zuglóiak kapusa elvétette a
labdát, amit Nagy Dani az üres kapuba helyezett. A második félidőben egyre nőtt
a csapatunkra nehezedő nyomás, míg végül Turcsán kiegyenlített. A hajrában
Turcsán megszerezte önmaga második gólját is, amire még volt válaszunk:
Padányi ugyan kihagyta a büntetőt, de a kipattanót berúgta. Sajnos nem sikerült
elhoznunk egy pontot sem, Erdő-Lahner szabadrúgásból betalált percekkel a
lefújás előtt, ezzel a remek formában lévő vasutasok otthon tartották mindhárom
pontot.

Ismét bővült az UFC-család, Lakatos Máté kapusedzőnk felesége október 28-án
adott életet Lakatos Barnabásnak, a baba és édesanyja is jól vannak. Szívből
gratulálunk, Máté bácsi!

