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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 Budafokon készült, ahol a 2000-es
csapat nagy lépést tett a címvédés, azaz
az újabb bajnoki cím felé.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Április hónapban fegyelmezettségből ötöst kaptak Dani bácsitól a srácok. Ebben
a hónapban a lejátszott mérkőzéseken, nagyon odafigyelve és 90 perc
koncentrációval gyűjtögették a pontokat. Azt már a hónap elején sejteni lehetett,
hogy nem lesz egyszerű dolga csapatunknak, hiszen rengeteg sérülttel kellett
megküzdeni, ami nem előny egy nagyon kiegyenlített bajnokságban. Vegyük
szépen sorban a két mérkőzésünket. A hónap közepén a Testvériséget fogadtuk
hazai pályán. A csapatunk: Farkasch - Molnár (Piedl 57.), Jobbágy, Fábián (Bene
46.), Jámbor - Somogyi (Paulovits 60.), Romhányi - Dolgener (Kölcze 46.), Bálint
(Meszinger 46.), Kocsis - Juhász felállásban játszott. Nagyon masszív csapat a
Tesi, mindig izgalmas mérkőzéseket vívtunk egymással, ezúttal sem lett
másképpen. Az első félidőben adódtak mindkét kapu előtt lehetőségek, de
kimaradtak. Egy félidőnyi játék után látszott, hogy Farkasch kapusnak
kulcsszerepe lehet a mai mérkőzésen is, hiszen kiváló formában védett, emellett
pedig nagyszerűen irányította a védelmet maga előtt. A második félidőben érkező
cserék és a szünetben megbeszéltek hatására magasabb sebességi fokozatra
kapcsolt csapatunk. A gólra a 73. percig kellett várni, ekkor Kölcze Balu jelezve
visszatérését a sérülésből 25 méterről egy szép szabadrúgás gólt lőtt (1-0). A 80.
percben kétes szituációban büntetőt kapott ellenfelünk, de a lehetőséggel nem
tudott élni. A 88. percben végleg eldöntöttük a találkozó sorsát, mikor egy gyors
támadásnál Kölcze tálalt a beinduló Romhányi elé, aki 18 méterről átemelte a kint
álló kapust. A találkozó végeredményét Juhász Csongi állította be a 90. percben,
aki egy kiharcolt büntetőt értékesített. 3-0-ra nyertünk a Testvériség ellen,
kiemelné újságírónk ezen a meccsen a kiváló formában lévő kapusunkat, Jancsit.
A hónap végén a Levegő-Energia vendégei voltunk az egykoron szebb napokat
látott Építők stadionban. A srácok maximum legendákból hallottak róla, hogy
milyen mérkőzéseket is vívtak a pályán előttük. Sajnos azt tudtuk, hogy a pálya
talaja hagy némi kivetni valót maga után. Rátérve a mérkőzésre a Farkasch Molnár (Piedl 58.), Jobbágy, Bene, Jámbor - Meszinger, Paulovits - Kölcze (
Fábián 70.), Romhányi ( Dolgener 15.), Kocsis - Juhász csapat lépett pályára. Az
első húsz percben nem nagyon tudtuk érvényre juttatni az akaratunkat. Már a 8.
percben jelezte Romhányi , hogy baj van és cserét kér. A 13. percben egy szöglet
utáni kavarodásban az ellenfelünk hórihorgas védője reagált leghamarabb és
fejelt a hálónkba (1-0). A gól után becserélt Dolgener Fábi új lendületet vitt a
csapat játékába. A következő 30 percben adódtak lehetőségek mindkét kapu
előtt. Míg elöl nem tudtunk élni vele, addig hátul Jancsi magabiztosan, ha kellett
bravúrt bemutatva védett. Kölcze Balu járt legközelebb a gólhoz, de lövése a
felsőlécen csattant. A 40. percben megtört a jég, egy középre lőtt labda után
Kocsis csúsztatta meg a labdát, amit Juhász nagyot harcolva a védőjével lőtt a
kapuba. A félidő vége előtt még Kocsis szerezhetett volna vezetést egy kispályás
akciót követően, az ellenfél kapusa bravúrral hárított, így döntetlennel mehettünk
szünetre. A második félidő fura jelenetel kezdődött. Bene Zolit csak picit lökte meg
hátulról az ellenfél támadója, ez elég volt a csúszós talajon, ez azt jelentette , hogy
elesett. Így a támadó ért előbb a labdához, amit gólra is váltott (2-1).

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
A játékvezető Dani bácsi kérdésére úgy értékelte, hogy igen lökött az ellenfél
támadója hátulról két kézzel, még a lábak is összeértek, de nem akkora testi
kontaktus történt, hogy szabálytalan legyen. Innentől kezdve ismét magunkhoz
vettük a játék irányítását. Sajnos meddő mezőnyfölényünk volt. Az 58. percben
újabb sérülés miatt kellett cserélni. A 67. percben Kölcze parádés lövését védte a
kapus. Három percre rá őt is lekellett cserélni, annyira elfáradt, hogy elterült. A
cserék után Dolgenernek és Kocsisnak is adódott lehetősége a gólszerzésre, de
nem tudtak élni vele. A 77. percben viszont góllá érett a mezőnyfölény. Kocsis
szabadrúgását a kapus maga elé tudta ütni, de az első kipattanót fölső kapufára
lőtte még Juhász, az onnan kipattanó labdát viszont Dolgener már a kapuba lőtte
(2-2). Három percre rá a játékvezető remekül alkalmazta az előnyszabályt és a
Dolgener, Juhász kettős kettő a háromban remekül kijátszott kontra akció után
Juhász talált a kapuba (2-3). Az utolsó tíz percben kicsit elfáradva ránk erőltette
akaratát az ellenfelünk. A 88. percben az akkor már mocsaras talajúvá változó 16oson belüli területen Jobbágy nem tudott elemelkedni a talajról, mikor szeretett
volna, így ellenfelünk egy beadás után fejelhetett kapura, ahol Farkas kapus
kitámasztás közben csúszott meg, így csak ujjheggyel tudott a labdába érni, ami a
kapuban landolt, ezzel beállítva a 3-3-as végeredményt. Mindent összevetve
igazságos döntetlen született. A két mérkőzést összevetve Dani bácsi véleménye
szerint van még mit javítani, de ha ugyanilyen fegyelemmel lépnek pályára a
játékosok, akkor az eredmények is jönni fognak. Még a csapattal kapcsolatos hír,
hogy Bálint Bertalan, Kocsis Attila, Horváth Norbert, Juhász Csongor és Bene
Zoltán is bemutatkozott a felnőtt csapatban bajnoki mérkőzésen. Juhász
Csonginak gólt is sikerült szereznie. Nagy büszkeség ez a srácoknak, a
csapatunknak és az egyesületnek is!

A tavasz színe: a zöld!

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Az év negyedik hava sorsdöntőnek ígérkezett mindkét bajnokságban - legalábbis
ami a címvédést illeti. Mind a ‘99-esekre, mind a 2000-esekre kemény és a
végkimenetel szempontjából döntő fontosságú mérkőzések vártak.
A rangadók előtt március utolsó napján az U15-ös bajnokságban az AC Zrínyit
fogadtuk és arattunk fölényes, 16-0-ás győzelmet. A kiütéses sikerhez Bacsek
Bernát 6, Muradin Beni és Tarkövi Ádi 3-3, Kákosy Márk 2, míg Czipó Ádám és
Porst Bálint 1-1 góllal járult hozzá.
Azon a héten a ‘99-esekre is hétközi mérkőzés várt, a második helyen álló
Hegyvidék otthonában. A bajnoki cím szempontjából döntő mérkőzést végig
irányítás alatt tartottuk, Bacsek Bernát és Jean Peti góljaival megérdemelt
kétgólos győzelmet arattunk erős ellenfelünk felett.
Az osztrák nemzetközi torna utáni péntek délután ismét a fiatalabb következtek,
Hidegkúton vendégszerepeltünk és arattunk ismét gólzáporos, 13-0-ás
győzelmet. Gólszerzőink: Bacsek Bernát, Kákosy Márk 5-5, Muradin Beni 2,
Kelemen Zsombi.
Szerencsére a ‘99-esek sem akartak lemaradni a fiatalabbaktól, így másnap
délelőtt a Kelen ellen nyertek szintén 13-0-ra. Ezalkalommal Lénárd András 4,
Bacsek Bernát 3, Jean Peti és Tarkövi Ádi 2-2, Bagyinszki Kris és Kövessy Noel 11 alkalommal talált a kelenvölgyiek hálójába.
Április harmadik hétvégéje ismét rangadókat hozott mindkét korosztály számára,
bánatunkra mindkét csapat egyidőben, vasárnap délelőtt lépett pályára. A 2000esek Budafokon vendégszerepeltek a roppant erős piros-feketék otthonában. A
rangadót ellenállhatatlan játékkal kezdtük, alig 15 perc játék után három góllal
vezettünk, de később sem adtuk alább, 8-0-ra nyertünk a Promontor utcában.
Gólszerzőink: Bacsek Bernát 5, Tarkövi Ádi 2, Kelemen Zsombi.
Ezalatt a ‘99-esek az Újpesti Haladást látták vendégül. Az első félidőben a mieink
irányították a játékot, ennek megfelelően meg is szereztük a vezetést Bagyinszki
Kris góljával. A második félidő azonban a vendégeké volt, sokkal többet támadtak,
Nagy Dani azonban remek védéseket bemutatva őrizte az előnyünket, még
büntetőt is hárított. Sajnos a 86.percben egy remek szabadrúgásnál már ő sem
tudott segíteni, így 1-1-es döntetlennel zártak a felek. Ezzel megőriztük hatpontos
előnyünket a tabella élén.
Április utolsó hétvégéjén mindkét korosztályban mátyásföldi csapattal
mérkőztünk meg. Ismét a 2000-esek léptek pályára előbb, szombaton az Ikarust
fogadtuk. 6-0-ás győzelmünkből Tarkövi Ádi 4, Bacsek Bernát és Dolgener Flóri 11 góllal vette ki részét.
Másnap a ‘99-esek az MLTC otthonában léptek pályára és arattak 5-0-ás
győzelmet. Gólszerzőink: Lénárd Andris 2, Bacsek Bernát, Jean Peti, Szakács
Ábel.
Április utolsó napján ismét hétközi mérkőzés várt a nagyobbakra, ezúttal a BVSCt fogadtuk hazai környezetben. A győzelemmel gyakorlatilag megnyertük a
bajnokságot, már csak matematikai esély van, hogy ne nyerjük meg az U16-os
küzdelemsorozatot. 6-0-ás győzelmünkből Bagyinszki Kris és Szakács Ábel 2-2,
Józsa Tomi és Kerezsi Doma 1-1 góllal vette ki részét. A hónap játékosa a több
poszton is remekül teljesítő Szakács Ábel lett.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek

A húsvéti hétvégén csapatunk Ausztriában járt nemzetközi tornán. A korosztály
a Bécs melletti Gerasdorfban az 1998-as mezőnyben, tehát egy-két évvel
idősebbek között szerepelt. A mezőnyt osztrák, olasz, német és cseh csapatok
alkották a mieinken kívül.
Első játéknap, szombat
SV Gerasdorf U17 - UFC 1-2 (0-0) Gólszerző: Bacsek Bernát 2
UFC - Sporting Rieti U16 2-0 (2-0) Gólszerző: Bacsek Bernát 2
UFC - USO Nuvolento U17 2-4 (1-2) Gólszerzők: Hajnal Balázs, Tarkövi Ádám
Második játéknap, vasárnap
UFC - Sporting Rieti U17 0-0 (0-0)
FK Trebic U17 - UFC 1-0 (0-0)
UFC - Spes Valdaso U17 3-0 (0-0) Gólszerzők: Tarkövi Ádám 2, Jean Péter
A tornán összesen 6 mérkőzést játszottunk, egy kivételtől eltekinte velünk közel
azonos képességű csapatokkal játszhattunk, ám ezúttal szinte minden csapat a korkülönbségnek köszönhetően - fizikálisan erősebb volt . Nagyon hasznos,
kemény mérkőzést vívtunk, minden mérkőzésen minden játékosunk remek
mentalitással lépett pályára, ami nagy örömöt okozott az edzőpárosnak. A
tornán végül az 5.helyen végeztünk, sajnos a sorsdöntő pillanatban elpártolt
tőlünk a szerencse, nagyon közel voltunk a döntőhöz is. Az 5.helyre is büszkék
lehetünk, remek teljesítményt nyújtottunk!
Ahogy csapatképünkön is látható, remek szállásunkon még diszkógömb és
többféle színben világító ledsor is volt, növelve játékosaink elégedettségét a
tornával kapcsolatban.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Március hónap utolsó hétvégéjén találkozott U14-es csapatunk hazai pályán az
Angyalföldi SI csapatával. Az őszi könnyű mérkőzés után most egy szervezett, jól
védekező csapattal találtuk szembe magunkat, ami egyértelműen meglepte
játékosainkat. Sikerült őket a kapujuk elé szorítani de 7 emberrel tömörültek és
nem sikerült sehogy sem áttörni a falat. Végül nem sokkal a félidő vége előtt
Rozsondai végezhetett el oldalról szabadrúgást, amit gyönyörűen tekert a hosszú
sarokba. Ezzel a félidőben 1-0-ra vezettünk. A második félidő a brusztolásról
szólt, a vendégek küzdöttek ez egyenlítésért, mi pedig azért, hogy bebiztosítsuk
győzelmünket. Végül 8 perccel a lefújás előtt Földest buktatták a büntető területen
belül, amit Ibrahim értékesített megszerezve így első UFC-s gólját. Következő
mérkőzésünket hét közben játszottuk a Lőrinc United csapata ellen idegenben.
Sajnos több alapember is hiányzott de így is magabiztosan kezdtünk neki a
mérkőzésnek és sikerült dominálni a játékot. Nálunk volt a labda a mérkőzés nagy
részében de sajnos nehéz volt áttörni a tömörülő vendégeket. Egy kontra
támadás végen a hazai csapatnak sikerült megszerezni a vezetést, és az első
félidőben nem is esett több gól. A második félidőben tovább rohamoztuk az
ellenfél kapuját és végül Fülöpnek sikerült egy nagyon szép góllal kiegyenlítenie.
Nem sokkal az egyenlítés után a játékvezető büntetőt ítélt a hazaiaknak amit
sikerült is értékesíteniük. Utána Fülöp jutott a kiállítás sorára és az
emberelőnyben játszó Lőrincnek sikerült a 3. góljukat is megszerezni. A vége előtt
még egy gyönyörű Görgényi- Nagy dupla kényszerítő után Nagy talált a kapuba
de kiegyenlíteni sajnos nem sikerült. Következő mérkőzésünket a Pénzügyőr SE
csapata ellen játszottuk ismét hazai pályán. A vendég csapat visszaállt kapuja elé
és előre ívelt labdákból próbáltak kontra támadásokat felépíteni. A hazai csapat
dolgát nehezített, hogy Földes távollétében Nagy is lesérült a meccs elején, így
csatár nélkül kellett gólokat szerezni. Rozsondai vette kezébe a stafétabotot, és
szerezte meg a vezetést. A második félidőben még sikerült a PSE-nek
kiegyenlítenie de a vége előtt nem sokkal Rozsondai ismételten megrezegtette a
hálót, így a végeredmény 2-1.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A csapatból ezúttal Margitics Mátéval készült mini interjú.
-Máté, mióta focizol az UFC-ben?
-Óvodás koromban már fociztam az UFC-ben a testvéremmel, de amikor
kezdődött az iskola abbahagytam, majd két éve újra itt vagyok a csapattal.
-Kik a csapatból a legjobb barátaid?
-Luki, Beni, ők is Pitypangosok, ők a legjobb barátaim.
-Mik az erősségeid és a gyengéid a fociban?
-Szerintem gyors vagyok, és erőseket lövök, de a technikámat még fejleszteni
kell. Jobban kellene cselezzek, és pontosabban kellene passzoljak.
- Kedvencek? Kinek drukkolsz?
-Dortmund és Reus. Pár éve láttam őket játszani, és nagyon megtetszett a
stílusuk.
-Van valami hobbid még a focin kívül?
-Vízilabdázom még, de már nem sokáig.
-Miért fogod befejezni, mi nem tetszik benne?
-Mert már nem szeretek úszni, focizni sokkal jobban szeretek!
-Mióta vízilabdázol?
-Nagyon régóta, de már az első edzés sem volt jó. Be kellett menni a hideg vízbe,
és úszni kellett száz hosszt, nem volt jó. Majd utána kezdődött a játék, és az
volt az első dolog, hogy jól lenyomtak a víz alá.
-Ki volt az?
-K. F. És nem tudtam mit csinálni, mert a vízilabdások mind kövérek. Lehet, a
kövér gyerekeket a szüleik beadják vízilabdázni, mert azt akarják, hogy
lefogyjanak.
-Vagy pedig a sok úszás meghozza az étvágyukat, és meghíznak. Bár, te nem
híztál meg.
-A vízilabda táborban is bunkók voltak velem. Azt mondták, hogy húzzál el innen
gizda gyerek…
-Talán az volt a bajuk veled, hogy te nem voltál elég kövér.
-Nem hiszem, de a büfében is állandóan nagy sor volt. Álltak sorban a gyerekek
és közben cheetost ropogtattak.
- A sorban állás közben is ettek? Megvették, majd rögtön beálltak a sorba, hogy
mire elfogy, újra sorra kerüljenek... Milyen cheetost ettek?
- A pizzás volt a kedvencük.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Április hónapban folytattuk a munkát amit szezon elején elkezdtünk. Kis
változások történtek mindössze. Az eddigi száraz technikai edzéseket kezdik
felváltani a párharcokra épülő foglalkozások. Elkezdtünk egy olyan időszakot
amiben az eddig megtanult technikai elemeket megpróbáljuk beépíteni a játékba.
2-3 játékos kapcsolatát próbáljuk kihangsúlyozni a játékunkban.
Bozsik tornákon ebben a hónapban is részt vettünk. A kezdeti nehézségek
ellenére egyre biztatóbb teljesítményt nyújtanak a srácok. A hónap fénypontja az
Április 25.-én lejátszott bozsik torna volt. Nagyon elégedett voltam minden
pályára lépő játékossal. Viszontláttam tőlük azokat az elemeket amiket edzésen
gyakorlunk és harcosan, bátran küzdöttek minden mérkőzésen.
A következő hónapokban tervben van edzőmérkőzések leszervezése és
természetesen a boszik tornákon is folytatjuk szereplésünket. Az edzéseken
továbbra is a párharcokat és a csapatrészek közti együttműködést fogjuk
gyakorolni. Sok dolgunk van még ebben a szezonban amiket remélem
maradéktalanul meg fogunk tudni csinálni.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Áprilisban több apró, de fontos esemény történt a csapat életében. Eldőlt, hogy
idén először vehetnek részt a csapat tagjai Balatoni focitáborban (Balatongyörök,
július 5-11). A táborozás remek alkalmat biztosít a gyerekeknek a
kikapcsolódáshoz, a szabadidő közösségben való eltöltéséhez, rengeteg
mókához és új élmények gyűjtéséhez. További hír, hogy a 2009-es születésűk
Laci bácsi vezetésével leváltak, így ők már külön foglalkozásokon vesznek részt.
Csatlakozott a csapathoz Kővári Olivér, aki a Budenz iskola focisuli csoportjából
érkezett. Az edzésen sok ismerős arccal találkozott, ő már a hatodik „budenzes” a
korosztályban. A hónap során folytatódtak a Bozsik-rendezvények, amelyen a
kisebbek egy, a nagyobbak két csapattal vettek részt a fesztiválon. A
körülményekre nem lehetett panasz, a remek időjárás mellett új műfüves pálya
fogadta a fiúkat. A torna mérkőzésein fiaink rengeteg sikeres cselt mutattak be
néhol pedig összjátékokkal próbáltak túljárni az ellenfél eszén. A hónap során az
edzéseken a labdavezetések és a cselezések gyakorlása kerül előtérbe; örömteli,
hogy ezeket a mozdulatokat egyre gyakrabban láthatjuk viszont mérkőzések
során is. A Bozsik-torna mellett edzőmeccsek is színesítették az áprilisi
programot, a 2007-es csapat márciushoz hasonlóan ismét a Bőrlabda, míg a
2008-as korosztály a Kelen SC csapata ellen mérkőzött meg.
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Kölyök
A Kölyök csapatnál a jó idő beálltával az edzés létszám is megemelkedett,
átlagosan 25-30 gyerek fejleszti tudását a heti háromszor 1,5 órában. Ennek
Dávid bácsival nagyon örülünk hiszen így mindkét térfelet megtöltjük és hatalmas
bajnokságokat tudunk rendezni, ami a gyerekeket is rendkívül motiválja.
Megrendezésre került április hónapban az eddigi legrangosabb bajnokságunk, 6
csapattal, két 3 csapatos csoportban. A csoport mérkőzések után a 3. helyezetek
játszottak egymás ellen, a két második egymás ellen, és a két első helyezet
játszhatta a döntőt. Nagyon élvezte mindenki a már-már „vérre” menő küzdelmet,
ahol a győztes csapat játékosai focis kártyákat kaptak nyereményül. Két ügyes
játékossal is bővült a keretünk Maróth Marci és Mező Ádám személyében. Előbbi
az U14-es csapatunk kapitányának ajánlására jött az egyesületünkhöz, hoki
szerelését cserélte stoplis cipőre.

Nem maradhat el a rúgóverseny
Idén tavasszal egyesületünk
csatlakozott az MLSZ Bozsik
Intézményi Programjához, mely
az egyesületekhez kapcsolódó
óvodák és iskolák sportolását
hivatott elősegíteni. Először a
kerületünkben velünk
együttműködő óvodákkal léptünk
be a programba, melynek keretein
belül április 18-án nagyszabású
focifesztivált rendeztünk több, mint 100 ovis fiúnak és lánynak.
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Lurkó
Hosszú és hideg hónapokon van túl a Lurkó csapat, de végre itt a jó idő! Ez
természetesen meglátszik az edzéseken résztvevő gyerekek létszámán is.
Visszatértek az eddig a hűvösebb idő miatt távolmaradók is, így az edzéseken
a létszám nemegyszer a negyven főt is eléri.
A csapatból jelenleg a legtöbb gyerek az Újlaki iskolába jár, de nagy létszámban
képviselteti magát az Babérligeti Iskola is.
Nagyszerű hír, hogy a csapatnak egyre több a 2007-ben, vagy 2008-ban született
tagja. Lassan végbe megy egy "generáció váltás". Az előző idény végén a 2003ban született gyerekek felkerültek a Kölyök csapatba, idén pedig a 2004-esek
fogják követni őket.
Természetesen a kisebbek becsatlakozásával egy picit módosul az edzések
szerkezete, mert így a technikai gyakorlásra kevesebb hangsúlyt lehet fektetni. Ez
azonban az idősebb korosztály fejlődését nem befolyásolja, mert Ők Márk
bácsival továbbra is szorgosan gyakorolják az átadásokat és átvételeket.
A tavasz folyamán megrendezésre kerül egy edzőmérkőzés a Francia Iskola
csapatával, amelyet már nagyon várnak a srácok, de addig még van mit
gyakorolni. Továbbra is sokszor előkerülnek az edzéseken a párharcok és kapura
lövések, mert ezek adják a foci sava-borsát, na meg persze a két kapus játék,
amelyben rengeteget fejlődtek a gyerekek.

Junior
Megjött a jó idő, így ebben a hónapban már hűsítő folyadékok kerültek a
kulacsokba a langyos italok helyett. A jó hangulatú edzéseken ebben a hónapban
a hétfői edzéseken az átadások átvételek kerültek előtérbe. Mind földről mind
levegőből. Az ívelésekkel gyakorlásával, tanulásával is jól halad a társaság. A
szerdai edzésen a cselek voltak a középpontban mind a pályán, mind támadás
befejezés után. Pénteken újra előkerült a labdanélküli koordináció után a
robbanékonyság fejlesztés. Emellett persze nem maradhatnak el a mérkőzések,
de nemcsak nagyobb létszámban, hanem kevesebben is sokat játszunk egymás
között. Annál is inkább, mivel a közel 20 csapattag nem feltétlenül egyidős és így
más termetűek is. A kisebb létszámú játékokban azonban az azonos életkorú vagy
termetű játékosok küzdenek meg egymással, így sokkal kiélezetebb,
izgalmasabb meccsek kerekednek ki. Nagyon élvezték a srácok az idei hónapban
is megrendezendő 2-2 elleni bajnokságot. Jövő hónapban tervben van egy
edzőmérkőzés a csapatnak, az ellenfél egyelőre meglepetés.
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2009/2010-ben születettek
Április elején kezdetét vette egyesületünk legfiatalabb csapatának története,
ugyanis Kass László edző vezetésével elkezdődtek a 2009/2010-esek edzései.
Az első hetekről Laci bácsi számolt be a Lelátónak.
“Az én feladatom, hogy elkezdjem kialakítani az új csapatot és a folyamatosan
bővülő létszámból igazi összetartó közösséget kovácsoljak. A csapat magja már
korábban itt focizott Kristóf és Ábel bácsi kezei alatt az idősebbek között, így új
játékosaink hozzájuk csatlakoztak. Bálint és Nikoval izgatottan vártuk a többiek
érkezését, az első alkalommal Ábel, Dömötör és Márk, másodjára már Bánk és
Levente is csatlakozott hozzánk. A hónap közepén jött Farkas és Marcell, velük
együtt vagyunk már majdnem 10-en. Az első edzést többször félbeszakította a
hózápor, de így is az egyik játékos edzés utáni első mondata ragadt meg bennem:
Anya, ez nagyon jó volt, ide eljövök mindig!”

Egyesületünk idén tavasszal is megrendezi az UFC Családi Focibulit, amire sok
szeretettel várjuk az UFC-s gyerekeket és szüleiket! Május 8-án, pénteken 16:0019:00 között a Kolozsvári Tamás utcában az alábbi programokkal várjuk az UFC
család tagjait:
- 2001/2002-es csapat - Apuka válogatott mérkőzés
- 2007/2008-as és Lurkó csapat - Anyuka válogatott mérkőzés
- büntetőrúgó bajnokság több korcsoportban
- UFC Hűségérmek átadása a legalább 5 éve nálunk sportolóknak
- tombola
Minden kedves szülőt és gyereket vendégül lát az UFC büfé!
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Felnőtt
Felnőtt csapatunk április hónap elején a Kolozsvári Tamás utcában fogadta
vendégül a bajnokságot torony magasan vezetőd Inter CDF csapatát. A
mérkőzést a vendég csapat kezdte jobban, az UFC csapat teljesen a kapuja elé
szorult. Sajnos nem tudtunk a nyomásnak sokáig megfelelni, 7 perc után
megszerezték a vezető gólt. A 16. percben már 3-0-ra vezetett a vendégek, és a
félidőben 5 gólos különbséggel vonultak a csapatok az öltözőbe. A második
félidőben máshogy nézett ki a meccs. A listavezetők kicsit visszavettek, így több
területhez jutott a hazai csapat és sikerült egészen formás támadások felépíteni,
az egyikből pedig a bemutatkozó Juhász Csongi gólt tudott szerezni. A mérkőzés
végeredménye: 1-7.
UFC: Akay (Szalay) - Koltai, Sárosi (Horváth), Zöld, Bene - Emődi, Kocsis Kosik, Nagy (Tóth), Székely (Juhász) - Németh.
Inter: Enefiok - John, Madufor, Antem, Johnbull - Aigbekaen, Giwa (Samson) Lunzitisa (Nnuji), Gbo (Iyiegbu), Odia - Zámbó (Ikele).
Egy héttel később a Sújtás utcába látogattunk, ahol a második helyen álló
Gázgyár vendégei voltunk. Ezen a mérkőzésen összeszedetten, helyenként jól
is játszottunk. Az első félidőben több apróbb helyzetet is kidolgoztunk, de igazi
ziccerünk nem volt. A házigazdák első nagy helyzetüket a 42.percben gólra
váltották, így a félidőre minimális hátrány tudatában vonultunk. A második
játékrészben támadásban jóval kevesebbet nyújtottunk, ugyanakkor továbbra is
masszívan, szervezetten játszottunk. A hajrához érkezve Bede-Fazekas Lőrinc
szabálytalanul állította meg a gólhelyzetben kitörő csatárt, így emberhátrányban
folytattuk, amit a 80.percben ki is használt a Gázgyár, ezzel bebiztosítva a
győzelmüket (2-0).
ASR Gázgyár: Baksa - Sebestyén (Hostyisovszki), Bodon (Dékány), Fehér
(Török), Mihut (Sármány) - Kaltenekker, Balogh (Horváth), Kovács, Fehér Mankó, Ivancsó.
UFC: Akay - Koltai (Emődi), Zöld (Székely), Veégh, Bede-Fazekas - Bene
(Kocsis A.), Kocsis M. - Padányi, Királyvölgyi (Nagy), Kosik - Németh
(Juhász).
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Felnőtt
Április 19-én a BVSC csapatát fogatuk hazai pályán nagy reményekkel a
pontszerzésre. A játékosokban láthatóan égett a bizonyítási vágy, amit azonban
már az első percben kioltott a vendégek gólja. Hátulról egy eladott labda után 20
méterről bombázott a vendégek csatára a felső sarokba. A gól után szerencsére
nem estünk össze és kezünkbe vettük a mérkőzés irányítását. Szép
támadásokat vezettünk és sikerült helyzeteket is kialakítani. A 10. percben egy
gyönyörű akció végén Veégh nyeste középre a labdát, és Királyvölgyi fejelhetett
kapura. A kapus már vert helyzetben volt de a labda sajnos nem talált kaput.
Mezőny fölényünk ellenére a BVSC-nek sikerült növelnie előnyét, majd a 38.
percben egy büntető révén háromra emelkedett a különbség. A második félidőt
ismét lendülettel kezdtük, de egy újabb ki nem kényszerített hiba után jött a
negyedik vendég gól. Az utolsó 10 percben két pontrúgás révén sikerült
Királyvölgyinek és Veéghnek betalálnia, de sajnos nem tudtuk a meccset
szorossá tenni.
UFC: Akay - Koltai, Veégh, Bene (Nagy), Kosik- Kocsis, Sárosi - Székely
(Emődi), Bálint, Királyvölgyi - Németh (Lakatos).
BVSC: Károlyi - Szabó, Földesi, Király, Balázsi (Hosszú) - Sebők (Pató), Bánik
(Sokalopulos) - Erdő-Lahner, Bódizs (Turcsán), Zsigmond (Simon) Leinweber.
Április utolsó hétvégéjén Pestszentlőrincen az utolsó szalmaszálba készültünk
belekapaszkodni az 5.helyezett SZAC otthonában. Az elmúlt két mérkőzésen
már érezhetően előreléptünk, a 2.és 4.helyezett ellen ez azonban még kevésnek
bizonyult. Az első félidőben jól játszottunk és több nagy gólhelyzetet is
kialakítottunk, míg végül a 42.percben Királyvölgyi Krisztián a hálóba talált
Ráskai-Kiss Keve átadásából (0-1). Hiába örülhettünk végre a vezető gólnak,
örömünk hamar elillant, hiszen egy perccel később máris egyenlített a SZAC (11). A második félidőben eleinte hasonló folyt a mérkőzés, szervezett
védekezésünknek nem találták az ellenszerét a házigazdák, míg szórványos
ellentámadásaink veszélyesek voltak. Sajnos bő 60 perc után elfáradtunk és egy
roppant kritikus 15 perc következett, rengeteg hazai szöglettel és lehetőséggel,
ezeket azonban szerencsésen kivédekeztük, így a hajrára a győzelem
reményével érkeztünk. Az utolsó 10 percben mindkét csapat eltalálta a kapufát, a
86.percben pedig Veégh Szabi megkapta második sárgáját, így az utolsó
pillanatokban 10 emberrel álltuk a sarat. A hármas sípszó 10 vesztes mérkőzés
után végre ismét pontszerzést jelentett, ami egyrészt létfontosságú volt,
másrészt teljesen megérdemelt, hiszen óriásit dolgoztak érte a srácok.
SZAC: Mészáros - Kovács Z. (Szelényi), Kovács G. (Szatmári), Koritár, Horváth
B. - Papp, Horváth B. (Megyeri), Jordáki, Trizna - Gálvölgyi, Ódor.
UFC: Akay - Koltai, Zöld, Sárosi, Bede-Fazekas - Bene (Veégh), Kocsis Székely (Németh majd helyette Hajnal), Királyvölgyi, Kosik - Ráskai-Kiss
(Nagy).

