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A hónap képe

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 az “Így készül egy csapatkép”
címet kapta. A kész képet a 10.oldalon
láthatják!

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Két rangadón 4 pontot szerzett ificsapatunk, így felemás hónapot zártunk. Dani
bácsi egy mondatos értékelése roppant találó: "Jó irányba haladunk, de messze
van még a kitűzött cél". A csapattal kapcsolatos hír, hogy sok próbajátékos
érkezett szeptemberben, hogy ki állja meg a helyét, az majd kiderül. Továbbá
visszatért a pályára Lőrincz Máté is, aki hosszú sérülés után próbál ismét a csapat
hasznára lenni.
A csapat az első mérkőzését szeptember 12-én játszotta a tavalyi bajnok Kelen
csapata ellen. Rengeteg hiányzója volt a csapatnak, ennek ellenére a 3 pont
megszerzése volt a cél a mérkőzésen. Nagyon jó iramban kezdtük a mérkőzést,
több nagyobb helyzet is adódott a csapat előtt, míg a 13. percben Bodroghelyi
szabadrúgását követően Kölcze Balu érkezett jókor és talált a kapuba. A gól
hatására nagyon megnyugodott csapatunk sajnos, lehet, hogy túlságosan is,
mert több ordító ziccer is kimaradt. Sajnos ennek meg is lett a böjtje a 39.percben
érdekesen került a földre a védőnk Herczik Robi - a síp néma maradt - és az ő
helyén beinduló csatár az ellenfél első lehetőségét gólra is váltotta. Sajnos 4
percre rà egy hasonló támadát vitt végig a Kelen, így hátránnyal fordulhattunk.
Szerencsére a második félidőben nem sokáig kellett várni az egyenlítésre, hiszen
a 47. percben Bodroghelyi beadására ismét Kölcze érkezett (2-2). Ezt követően a
61.percben az ellenfél lesen álló csatára kapta a labdát, a spori úgy ítélte meg,
hogy ez szabályos, az ellenfél köszönte szépen és berúgta (2-3). Szerencsére
gyorsan tudtunk reagálni a történtekre, egy gyors támadás után a debütáló
Juhász Csongi 35 méterről lőtt gólt (3-3). Ezt követően megvolt az esélyünk, hogy
megnyerjük a mérkőzést, de két (!) gólunkat les, egyet pedig szabálytalanság
miatt érvénytelenített a játékvezető, így maradt a pontosztozkodás.
A következő mérkőzésre majdnem két hetet kellett várni. Egy nagyon erős Szent
István látott minket vendégül. Ahogyan Dani bácsi kérte, úgy kezdte a meccset a
csapat, mégpedig nagy iramban és dominálva. Gyakorlatilag az első 10 percben
eldönthettük volna a találkozót, de nem így történt, ziccerek tömkelegét hagytuk
ki. Ellenfelünk válasza a 11. percben érkeztt meg: egy szép kontra végén találtak a
hálóba. A gól kicsit megfogta a csapatunkat, jobbára mezőnyben bírtokoltuk a
labdát. A 25.perc környékén ébredezett csapatunk, aminek a 29.percben lett meg
az eredménye egy formás támadás végén. A két Csongor összehozta: Romhányi
tekert középre, amire szépen érkezett Juhász Csongi (1-1). A további rohamokat
10 percig bírta ellenfelünk ekkor Kölcze labdát szerzett és 25 méterről lőtte ki a
sarkot. Szünetig még Juhász Csongi duplázta meg előnyünket (3-1). A második
félidő elején a tavalyi gólkirály Bálint Berci is betalált, így a 4-1-es előny birtokában
már magabiztosan játszott csapatunk. A továbbiakban kétszer talált a kapuba
Meszinger Miki és Kocsis Attila, míg ellenfelünk csak egyszer, így 8-2-es
győzelmet könyvelhetett el csapatunk. Ami szomorú picit, hogy ellenfelünk
sportszerütlenséggel és durva szabálytalansággal próbálta megtorolni a kapott
gólokat.
Októberre előretekintve: nehéz hónap elé néz a csapat, pótolja az elmaradt
meccseit, a kiegyenlített bajnokságban minden meccs nehéznek ígérkezik.
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CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Szeptemberben sorra játszottuk a bajnoki mérkőzéseket, így elég mozgalmas
hónap áll a brigád mögött. A ‘99-esek a Budakeszit fogadták az első ehavi
bajnokijukon. A fehér mezben pályára lépő mieink - főleg a második félidőben megfelelő sebességgel játszottak a mezőnyben szépen játszó pirosmezes
vendégek ellen. A 15.percben Tóbiás baloldali szögletét Hajnal Balázs fejelte a
kapuba, megszerezve első gólját az UFC színeiben (1-0). Alig egy perccel később
Józsa Tamás játszott Kerezsi Dominik elé, aki egy remek csel után szép gólt lőtt
(2-0). A 26.percben szép támadás végén talált a kapunkba a Budakeszi (2-1). Két
perccel később baloldali támadás végén Tomi középre játszott, az érkező Jean
Péter a hálóba tőtt (3-1). A második játékrészben Tomi és Peti is mesterhármast
szerzett, szebbnél szebb gólokat szerezve (9-1).
A 2000-es küzdelemsorozatban nehezebb mérkőzés várt a gárdára a Vasas
Akadémia ellen. Remekül kezdtük a meccset, egyre-másra alakítottuk ki a
nagyobbnál nagyobb gólhelyzeteket, de egyet sem sikerült berúgni egészen a
22.percig, amikor Bacsek Bernát 17 méterről, a balösszekötő helyéről remekül
lőtt a hosszú sarokba (0-1). A gólt követően a piros-kékek átvették a játék
irányítását és helyzeteket is kialakítottak, de gólt ismét a mieink szereztek a
36.percben. Baloldali ellentámadás végén Bernát ziccerben nem hibázott (0-2). A
második félidőben a Vasas játszott fölényben, de a nagyobb helyzetek előttünk
adódtak. Andrisnak kétszer is bravúrral kellett védeni, miközben mi képtelenek
voltunk eldönteni a meccset. A 79.percben szépített a Vasas, de a hátralévő kevés
időben már egyik csapat sem alakított ki helyzetet (1-2). A játékot tekintve két
azonos erősségű csapat mérkőzését láthattuk, de a helyzetek alapján sokkal
simább győzelmet arathattunk volna.
Egy héttel később a 2000-esek mérkőzésére került sor előbb, a Lőrinc Unitedet
láttuk vendégül. Az 5.percben Bernát beadását Flórián lőtte közelről a kapuba,
ezzel megszerezve a vezetést a mieinknek (1-0). A 7.percben egy jobboldali
szögletet a hosszú oldalról Fló akrobatikus mozdulattal visszarúgott a hosszúra,
ahol Kákosy Márk becsúszva a kapuba továbbított (2-0). Tíz perccel később ismét
szöglet után voltunk eredményesek, Padányi Domi baloldali beadását Vincze
Gera nagy erővel a hálóba belsőzte (3-0). A 19.percben Bernátot gázolta el a
kapus, a büntetőt Papa rúgta be (4-0). A 25.percben Bacsek Bernát jobblábas
lövése talált utat a kapuba (5-0). A félidő vége előtt egy perccel remek támadás
végén Kelemen Zsombi lépett ki a jobboldalon és a hosszú alsó sarokba lőtt (6-0).
A második félidő elején Kelemen beadását Bacsek lőtte be (7-0). Az 52.percben
Padányi ballábas tekerése hullott a felső sarokba (8-0). A 60.percben Kákosy
Papa forintos labdáját Bernát rúgta be (9-0). Aki lemaradt volna, annak három
perccel később megismételték a srácok a gólt, ismét Kákosy indított remekül és
Bacsek ismét nem hibázott (10-0). A 69.percben Kelemen jobboldali beadását
Bacsek rúgta a kapuba - újra (11-0). A végeredményt a 2001-esek születésű
Fülöp Marci állította be, amikor Bacsek beadását lőtte be (12-0). Rajta kívül az
egy évvel fiatalabbak közül Horváth Dávid és Nikléczy Teó is bemutatkozott
csapatunkban.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Délután került sor a ‘99-esek meccsére Csepelen. A házigazda Csep-Gól jól
megtermett és gyors játékosai nem ígértek könnyű mérkőzést. Az első félidő
közepén néhány kihagyott helyzetet követően Jean Peti jobboldali beadását
Józsa Tomi váltotta gólra (0-1). Pillanatokkal később Fantoly Marci lövése a
keresztlécről kifelé pattant, de a félidő végén így is tovább növeltük előnyünket,
Nagy Dávid remek jobboldali akciója végén a beadását Kerezsi Doma kapásból a
rövid felső sarokba bombázta (0-2). A szünetben óriási felhőszakadás kezdődött,
de a játékvezető némi várakozás után jelt adott a folytatásra. Az 50.percben
Tóbiás Marci indításával Jean Peti lépett ki ziccerben és a menteni igyekvő védő
gyanús körülmények között szerelte, büntető helyett azonban szöglet
következett. Tóbiás Marci szögletét Hajnal Balázs remek bólintással a felső
sarokba fejelte (0-3)! Ezt követően a villámlás miatt a játékvezető lefújta a
meccset, a szövetség a pályán elért eredményt hagyta jóvá.
Szeptember harmadik hétvégéjén ismét a “kisebbek” léptek először pályára az
AC Zrínyi vendégeként. A 25-0-ás győzelmünkkel végződő találkozón a
gólszerzőink: Bacsek Bernát 9, Kelemen Zsombor 5, Cservenkai Donát,
Dolgener Flórián, Kákosy Márk, Uray Kristóf, Vincze Gergely 2-2, Czipó Ádám.
Másnap rangadó várt a “nagyobbakra”, akik a Hegyvidék gárdáját látták
vendégül. Korábban nagy csatákat hozott az összecsapás és bizony általában mi
kerültünk ki vesztesen ezekből a csatákból. Ezúttal óriási lelkesedéssel vetettük
magunkat a küzdelembe, ennek eredményeképpen kiütéses győzelmet arattunk
remek képességű ellenfelünkkel szemben. Az első percben szögletet harcoltunk
ki, amit Tóbiás Marci adott be, Hajnal Balázs furcsa mozdulattal visszafejelt, az
alapvonalnál érkező Tóbiás Marci a 16-oson belülre érve középre passzolt, Jean
Peti elé, aki az alsó sarokba passzolt (1-0). A 9.percben Józsa Tomi két csel után
remekül passzolt a baloldalon felfutó Kerezsi Doma elé, aki a hosszú sarokba lőtt
(2-0). Agresszív letámadásunkkal nem tudott mit kezdeni a XII.kerületi gárda,
egyre-másra jöttek a helyzeteink. A 14.percben Jean Peti nagyerejű lövése a
keresztlécről a mezőnybe pattant. A 18.percben Tóbiás Marci jobboldali szögletét
Szakács Ábel a hosszú sarokba helyezte (3-0). A félidő hátralévő része
mezőnyjátékkal telt, jobbára a mieink akarata érvényesült. Így volt ez a második
45 perc elején is, de helyzeteink egészen az 56.percig kimaradtak. Ekkor Tóbiás
ment el a baloldalon, középreadása a menteni igyekvő védőről a kapuba pattant
(4-0). Egy óra telt el a meccsből, amikor Fantoly baloldali beadását Kerezsi lőtte
be (5-0). A 64.percben Kövessy szabadrúgása talált utat a hálóba (6-0). A
hajrához érkezve Kerezsi beadását a kapus az érkező Molnár Soma elé ütötte,
aki spiccel a hálóba lőtt (7-0). A végeredmény a 78.percben Kerezsi Doma állította
be, amikor baloldali beadása a hosszú sarokba hullott (8-0).
Szeptemberben a csapat kiemelkedő edzéslátogatottság mellett remek munkát
végzett az edzéseken. Az erőnléti céllal végzett egy az egy elleni feladatok mellett
rúgótechnikai gyakorlatok szerepeltek főleg a havi edzéstervben. Októberben
rengeteg támadásvezetési gyakorlat szerepel majd a programban.
A hónap játékosa Tóbiás Marcell lett.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Szeptember hónapban a 2001/02-ben született játékosok további két bajnoki
mérkőzésen vettek részt, melyből mindkettőn sikerült győztesként kikerülniük
az ütközetből. Az első mérkőzésen az ASI pályájára látogatott a csapat, ahol
szintén műfüves talajon játszhattak a fiatalok. A mérkőzés jól indult, Fülöp
Marci már az 5. percben vezetést szerzett, melyet a 19. percben sikerült
növelni. A 3-0-ás első félidő után 10-0 arányú diadalt sikerült elérni, melyen
Fülöp Marci 5, Nagy Máté 3, és Balás Ákos illetve Földes Marci 1-1 gólt lőtt. A
második mérkőzésen hazai pályán fogadtuk a Lőrinc United csapatát, ami
20perces késéssel kezdődött mivel az ellenfél csapatából sokan hiányoztak. A
mérkőzést már az első félidőben sikerült eldönteni, ugyanis 6-0-ával mehettek
pihenni a játékosok. A második félidőben már nem történtek nagy változások,
8-0 arányú sikert értek el a fiúk. Ezen a meccsen Fülöp Marcinak megint
sikerült 5, és Nagy Máténak 3 gólt lőnie. így 3 meccsen mindössze 1 gólt
kaptak és a góllövőlistát Fülöp Marcell vezeti. A 2002-ben született játékosok
egy Bozsik tornán is részt vettek, ahol 5 meccset játszottak le,és mindegyiken
sikerült fölényes diadalt aratniuk, az ellenfeleink között sok 2003-ban született
játékos volt. Szeptember utolsó hétvégéjén még a bajnokságban a
Pénzügyőrrel nézünk szembe, ami komoly rangadónak bizonyul és ugyanaz
nap lesz egy Bozsik torna is, reméljük sikerrel tudják venni a fiúk.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Csaba bácsi, a csapat egyik edzője ezúttal Schnábel Martinnal, a 2003/2004-es
csapat játékosával beszélgetett.
- Már nagyon sok gyerekkel csináltam interjút a csapatban és mindenki örült neki.
Téged rá kellett beszélni, alig akartad vállalni, miért?
- Mert nem tudok nyilatkozni….
- Pedig már készült riport Barnival, Viharral, Domival, Balával, Bálinttal, Lukival,
Misuval…
- Mátéval is?
- Nem, vele még nem. Martin, én kérdezek, neked csak válaszolni kell, jó? Mióta
jársz az UFC-be?
- Ebben a csapatban ez a 2. évem, de előtte jártam a Lurkóba is.
- Úgy tudom, mást is sportoltál, igaz?
- Igen, régebben úsztam is a Margitszigeten, de nem szerettem. Messze is volt,
unalmas is volt és még nagyobbakkal is voltam együtt. Volt egy 16 éves fiú is,
nagyon izmos volt és jófej.
- Általában most hátvédet játszol a focicsapatban, de szoktál védeni is. Melyik
poszton játszol a legszívesebben?
- Védekező középpályást szeretek leginkább játszani. Néha védeni is szeretek, de
nem mindig.
- Miket tartasz az erősségednek és miket a gyengédnek a fociban?
- Ezt hogy érti?
- Hát úgy, hogy miben vagy jó, és mi az amiben sokat kell még fejlődjél?
- Futni jól tudok, jó a fizikumom, talán gyors is vagyok. A hátrányom, hogy
nincsen…..most nem jut eszembe, hogy mondják…
- Segítek, mire gondolsz, írjad körül!
- Szóval, hogy nem merek csinálni dolgokat….
- Önbizalom?
- Igen, kevés az önbizalmam. Nem merek cselezni, meg messzire passzolni, mert
úgy gondolom, a többiek jobbak nálam. Meg a rúgásokban is sokat kell, fejlődjek.
- Pedig nem vagy ilyen félénk gyerek. Nem is emlékszem már, a nyári tábor
bátorságpróbáján bátor voltál?
- Ha nem emlékszik rá, akkor igen. Egyébként a véres pofájú főgonosz kockája
cinkelt volt. Azért nyert csak az elátkozott kaszinóban…
- Ez jó, ezt bele írom. Nekem az van még felírva, hogy szeretsz olvasni is?
- Hát az nem az erősségem.
- Akkor tévedtem. Mit olvasol most? Mit olvastál utoljára?
- A sivatag haramiája. Karl May. „Ká” „a” „er” „el”…
- Kösz, menni fog. Figyelj, csinálok egy fényképet is rólad, mert azt is mellékelnem
kell a leadott cikk mellé.
- Muszáj?
- Hát valami fényképet el kell küldjek, a főszerkesztő kéri. De, ha akarod, akkor te
nem leszel rajta, csak mondjuk a kulacsod, úgy jó? Odaírjuk, hogy ez Martin
kulacsa…
- Ne, akkor inkább legyek én rajta……
- Önbizalom, Martin!

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Az első közös hónapról Mayer Bence vezetőedző számolt be a Lelátónak.
“Sikeresen magunk mögött hagytuk az első hónapot. Minden téren igyekszünk
a gyerekeknek a legjobb feladatokat és edzéseket megtervezni. Az edzéseken
és a Bozsik rendezvényeken mindenki szívvel-lélekkel odateszi magát és a
tudása legjavát próbálja minden percben nyújtani. Gyenes András kollegámmal
elégedettek vagyunk mindenkivel. Bízunk benne, hogy a célokat, amiket
kitűztünk, el tudjuk érni és álmainkat meg tudjuk valósítani a srácokkal karöltve.
Heti 3 alkalommal tartunk edzéseket, ahol a technikai elemek tökéletesítése
mellett próbáljuk kialakítani a csapat taktikáját és arculatát. Minden alkalommal
törekszünk a változatosságra, hogy ne váljanak egyhangúvá és unalmassá a
foglalkozások. Igyekszünk megtartani a jó hangulatot mert meglátásunk szerint
ez az egyik kulcsa az eredményes munkának és a gyerekek jókedvének. Az
elmúlt hetekben megrendezésre került a 2005-ös korosztály első
megmérettetése, ahol tisztesen helytálltunk. Nehéz időszak elé nézünk, mivel
idősebb gyerekek ellen kell megvívnunk szinte minden mérkőzésünket. Jó
szellemű srácokkal dolgozhatunk, akik nyitottak mindenre ezért úgy gondolom
a sikerek sem fognak elmaradni. A 2006-os korosztálynak is megrendezésre
került az első Bozsik fesztivál, ahol több csapattal sikerült megismerkednünk és
egy jó hangulatú szombat délelőttöt tudhatunk magunk mögött. Meglátásom
szerint sikeres volt a fesztivál, mivel egy mástípusú behatás érte a gyerekeket,
mint amivel hétköznaponként találkoznak. Fejlődésük szempontjából nagyon
jónak tartom ezeket a megmérettetéseket.
Amint már legutóbb is érintettem a keretünk folyamatosan változik. A napokban
is érkeztek még próbajátékosok csapatunkhoz. Ebben a kérdésben még nem
tudok konkrétumokról beszámolni, mert még tart a keret kialakítása és nem
hamarkodnék el semmiféle kijelentést.
Külön említést érdemel két játékosunk. Szöllőssy Zsombor és Valkai Levente.
Csapatunk két meghatározó tagja, akik hozzáállásukkal és a játékban nyújtott
kimagasló teljesítményükkel csaptunk húzóemberei. Minden játékossal
elégedett vagyok és csak bíztatni tudom őket, hogy ezzel az elszántsággal és
akarattal folytassák az edzéseket és így sok örömüket fogják lelni az edzéseken
és a mérkőzéseken.”

Egyesületünk 20.születésnapját ünnepli október 3-án, pénteken 16 órától a
Kolozsvári Tamás utcában. Születésnapi bulinkra minden szülőt, játékost és
érdeklődőt szeretettel várunk! A rendezvényen beszédet mond dr. Láng Zsolt
polgármester és Szeltner Norbert, egyesületünk elnöke. Az ünnepi beszédeket
freestyle-bemutató és büntetőrúgó bajnokság követi. Ezt követően
egyesületünk 1999/2000-es csapata mérkőzik meg az UFC-s apukák
válogatottjával. Ezzel párhuzamosan anya-fia meccset rendezünk a 2005-2008
között született gyerekek és anyukák számára. A rendezvényt tombola zárja.
Mindenkit szeretettel várunk!
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2007/2008-ban születettek
Szeptembertől legkisebb csapatunk számára is elkezdődtek az edzések, a
korosztályban történtekről Kristóf bácsi adott rövid rezümét:
- A szünidő a fiúk számára a foci szempontjából igen tartalmasan telt, sokakkal az
egyesület napközis táboraiban is találkozhattunk. A nyári vakáció során új
játékosokkal is gazdagodtunk, akik ezekben a táborokban hívták fel magukra a
figyelmet, és már az augusztus végi edzőtáborban csatlakoztak a csapathoz. Így
szeptembertől Szőke Miki, Virág Sebastian és Zöld Zalán is a korosztályos csapat
edzéseit látogatja. Az érkezők mellett akadt távozó is, Brommer Leóék külföldre
költöztek. A játékosok mellett a szakmai stáb is cserélődött, az edzőtáborban már
Ábel bácsi segítette a fiúk fejlődését.
Az edzőtábor során a technikai képzés mellett az egyik fontos feladat volt, hogy
megismertessük a fiúkat az új körülményekkel, már ami a pályaméretet, létszámot
és a szabályokat illeti. A versenyeztetés során a 3:3 elleni játékot idén már a 4+1es váltja fel, megjelenik a kapusjáték, és a pályaméret is jelentősen növekedik. Az
edzések mellett közösségépítésre is maradt idő, a közöz játékok, ebédek, a
mozizás mind-mind elősegítették azt, hogy a fiúk jobban megismerjék egymást.
Az edzőtábor technikai pontversenyét Kádár Miki nyerte, akinek ez úton is
gratulálunk!
A 2007-2008-as csapat életében fontos időszak következik, a legtöbb fiúnak
megjelent az életében az iskola, így már eggyel több fronton kell helyt állni. Ez az
átállás eleinte nem zökkenőmentes, de a „kicsik” folyamatosan beleszoknak az új
napirendjükbe. Az edzéseken a technikai képzésen van a hangsúly, a
labdaügyesség fejlesztését rengeteg gyors, apró labdaérintés szolgálja. A hónap
során két új játékos is csatakozott a kerethez Triz Bercel és Stern Samu
személyében. Sor került az új szezon első Bozsik-fesztiváljaira, ahol a 2008-as és
a 2007-es születésűek külön csoportban szerepeltek. Ezúton is köszönet illeti a
házigazda Újbuda gárdáját az igényes rendezésért.

A megtévesztés foka: ők a 2005/2006-osok!
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Lurkó

Cselből tanul az ember! A Lurkó csapat számára a szeptember a cselek
hónapja volt, rengeteg labdás ügyességi feladatot gyakoroltak a srácok. Bár
néha egy-egy ilyen gyakorlás monotonnak tűnhet, a srácok nagyon lelkesen
gyakorolták a régi és az új cseleket egyaránt.
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Kölyök
A naptárban a szeptember hónaphoz lapoztunk, ami nem jelentett mást a Kölyök
csapat számára, mint hogy elkezdődött az ide idény. Hatalmas lelkesedéssel
vetették bele magukat a munkába a gyerekek, illetve mi, edzők. A csapat
összetétele kicsit átalakult. Néhányan felkerültek a Junior csapatba, köztük Ajtony
és Peti, valamint a Lurkó csapatból rengeteg „új” játékost köszönthettünk. Ezen
kívül nagyon sokan jöttek különböző iskolákból, akiknek ez az első évük a
Kolozsvári Tamás utcában. Nagy örömünkre a létszám, edzésről edzésre
emelkedik, a hangulat pedig kifogástalan csak úgy, mint az előző szezonban. E
hónapban elsősorban 1-1 elleni párharcokat és rengeteg kapura lövést
gyakorolhattak a gyerekek és mint eddig is, az edzés felét a játék tette ki.

Junior
Megkezdődtek az edzések a Junior csapatban is, sajnos az első edzésen a
pályára zúdult monszuneső eltántorította a csapat tagjait. Így nem maradt más
mint egy 2-2 elleni bajnokság. Szerencsére a második edzésre már kisütött a nap,
így szép számmal jöttek a srácok focira éhesen az edzésre. Voltak távozók, talán a
legismertebb Zoboki Ábel a hidegkúti csapatban folytatja tovább. Sok sikert
kívánunk neki! Természetesen voltak érkezők is, nagyrészük a kölyök csapatból
csatlakozott hozzánk. Idén is heti 3 alkalommal gyakorolnak a srácok a
sporttelepünkön. Heti kétszer másfél órában, heti egyszer pedig 1 órában.
Ebben a hónapban hétfőnként a lapos lövéseket gyakoroltuk belső csüddel.
Szerdánként a támadásvezetésé volt a főszerep, míg pénteken pedig a
koordináció és a játék volt főszerepben.
Picit a jövőre előre tekintve tervben van egy edzőmérkőzése a csapatnak, amiről
reméljük a következő számunkban be is számolhatunk.
A hétfői edzéseken a
lövések kerültek
terítekre, ahogy azt
képünk is jól bizonyítja.
A srácok kellő
s e b e s s é g g e l
gyakoroltak, hogy minél
több lövés beleférjen.
Bár voltak rossz
lövések, jobbára nehéz
dolguk volt a
kapusoknak, volt,
akinek majdnem minden
lövése gól lett.
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Felnőttek
Csillaghegyi MTE - II. Kerület UFC 2-1 (0-1)
Márton utca
Csillaghegyi MTE: Bózsik - Gonda, Németh T., Weitzinger (Moré), Drodz - Király,
Imre, Singer, Németh L. (Molnár) - Mikó (Balogh), Craveró (Vass)
UFC: Akay - Koltai, Papp, Kovács, Bede-Fazekas - Sárosi, Emődi - Királyvölgyi,
Ráskai-Kiss (Nagy majd Albert), Kosik (Tóth) - Paulovics
Gólszerzők: Király, Balogh ill. Királyvölgyi.
Jól kezdtük a mérkőzést, hiszen már a 4.percben megszereztük a vezetést
Csillaghegyen (0-1). Ezután a csapatok jobbára egymással voltak elfoglalva, az
első félidőben hat sárga lapot osztott ki a játékvezető, négyet a hazaiaknak,
kettőt a mieinknek. Ez előrevetítette, hogy jó eséllyel a piros lap is elő fog kerülni
a későbbiekben és így is lett. A második félidő 12.percében a játékvezető a
házigazdák védőjét, Gonda Gergőt küldte idő előtt zuhanyozni. A hátralévő bő
félórát így emberelőnyben játszhattuk le. A hajrában a hazaiak középpályása,
Imre Zoltán is a kiállítás sorsára jutott, így 10 percen át kettős emberelőnyben
játszhattunk. Sajnos a fagyi ezúttal visszanyalt, a hősiesen küzdő hazaiak a
83.percben egalizáltak és ha már így tettek, vérszemet is kaptak... A 86.percben
megszerezték a győztes gólt is, hiszen sokkot kapó csapatunk már nem tudott
újítani...
II. Kerület UFC - MAFC 1-0 (0-0)
Kolozsvári Tamás utca
UFC: Akay - Koltai, Papp, Kovács, Zöld - Sárosi, Emődi - Királyvölgyi (Nagy),
Padányi (Tóth), Ráskai-Kiss (Kosik) - Garancsy (Albert)
MAFC: Pallag - Ozsváth (Deák), Pásztor, Gallatz (Hrabovszki), Kátai - Hauber,
Csiszér, Radványi, Lempel - Micskó, Kovács
Gólszerző: Padányi.
Az első félidőben nagy küzdelmet és alacsony színvonalat láthattak a kilátogató
nézők, mindkét csapat kialakított és ki is hagyott helyzeteket, így gólnélküli
döntetlennel fordultak a csapatok. A második féiidőben fokozatosan egyre
nagyobb fölénybe kerültünk, azonban hosszú ideig nem sikerült túljárni a
műegyetemisták hálóőrének eszén. Pallag Csaba bravúrral védte Királyvölgyi
közeli bombáját és Padányi 15-ről leadott, alsó sarokba lövését is. A jó kapusnak
pedig szerencséje van, Sárosi Márk ívelt fejese a keresztlécről pattant ki, pedig
ekkor már a kapus is verve volt... Azonban a mieink nem adták fel és az utolsó
percekig komoly nyomás alatt tartották a piros-feketék kapuját. Ennek
eredményeképpen a 87. percben egy kapu előtti kavarodást követően a 16-os
vonalánál Padányi Bendi elé került a labda, aki kapuratört, elhúzta a labdát a
kivetődő kapus mellett, majd a visszafutó védő mellett a hálóba lőtt (1-0). A múlt
heti balszerencsés és váratlan vereséget a gárda nagy küzdelemben kijavította,
ezzel harmadik bajnokiján második győzelmét aratva. Szép volt fiúk!
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Felnőttek
Inter CDF - II. Kerület UFC 3-2 (1-0)
Könyves Kálmán körút
Inter CDF: Enefiok - Fofana, Obinna (Kissinger), Kingsley, Victor - Mandela,
Davies (Paul), Olekunle, Queson - Zome Louis, Egbela
UFC: Akay - Bede-Fazekas, Papp, Kovács, Zöld - Sárosi, Emődi (Kosik) Királyvölgyi (Kárpáti), Padányi, Ráskai-Kiss (Tóth) - Garancsy (Paulovics)
Gólszerzők: Zome Louis 2, Queson ill. Kovács, Kárpáti.
Az első osztályból pontlevonás miatt kieső, a bajnokság nagy esélyesének
számító Inter otthonába látogattunk szeptember harmadik hétvégéjén.
Ellenfelünkről tudni kell, hogy a hazánkba költöző afrikaiak hozták létre a
csapatot, ezzel könnyítve önmaguk beilleszkedését. A jó iramú mérkőzésen
sikerült felvenni az ellenfelünk diktálta tempót, bár a vendéglátók fölényben
játszottak. Az első félidő utolsó percében meg is szerezték a vezetést a
góllövőlista élén álló Zome Louis góljával (1-0). A második félidőben csapatunk
mindent megtett legalább egy pont megszerzésért. A félidő felénél tovább
növelte előnyét az Inter Queson góljával (2-0). A hajrához érkezve Kovács Marci
találatával visszajöttünk a meccsbe (2-1). A rendes játékidő vége előtt 4 perccel
ismét Zome Louis talált a kapunkba, kétgólossá hízlalva a hátrányt (3-1). A
mieink azonban nem adták fel és a hosszabbításban Kárpáti Peti első felnőtt
találatával kialakították a 3-2-es végeredményt. Bár veszíteni sosem jó, ezúttal
emelt fővel jöhettünk le a pályáról.
Inter 04 - II. Kerület UFC 1-8 (0-3)
Könyves Kálmán körút
Inter 04: Nagy I. (Rudnák) - Rácz (Weckermann), Nagy T., Kern, Mohácsi Thuróczy (Molnár), Kakuk (Szabó L.), Deák, Karacik - Szabó I., Doktor
UFC: Szalay - Zöld, Kovács, Sárosi, Albert - Kosik, Tóth (Papp) - Nagy (Padányi),
Németh, Kárpáti (Ráskai-Kiss) - Paulovics
Gólszerzők: Németh 4, Kárpáti 2, Padányi, Albert.
A hétvégi bajnoki vereséget követően ismét egy Inter következett, de ezúttal
kevésbé nemzetközi. A Budapest Kupa második fordulójában a negyedosztályú
gárdával hozott össze minket a sors. A Könyves Kálmán körúton ezúttal több
okunk volt az örömre, hiszen már az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést. A
második félidőben tovább folytattuk a gólgyártást és a sportszerűen küzdő
hazaiak is betaláltak. A győzelemmel a csapat “megélte a tavaszt” a kupában,
hiszen a 3.fordulót már tavasszal rendezik a Budapest Kupában. A kupagyőztes
a Magyar Kupa főtáblájára kerül, míg az első négy helyezett jövőre kiemelt lesz.
Szép volt fiúk!

