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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 Ausztriában készült, az U12-es
csapat nemzetközi tornáján.
Hamisítatlan gólöröm!

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Pestszentimre - II. Kerület UFC 3-1(1-1)
Gólszerző: Molnár
Összeállítás: Farkasch - Molnár, Jobbágy, Horváth, Jámbor - Somogyi, Piedl
(Fábián) - Dolgener, Meszinger, Kölcze - Juhász
A mérkőzés első percétől próbáltuk magunkhoz ragadni a kezdeményezést és ez
sikerült is. Többször is megszerezhette volna csapatunk a vezetést, de nem
sikerült: hol a balszerencse, hol a bravúrral védő imrei hálóőr akadályozta meg. A
félidő közepén meg is bosszulta magát a sok kihagyott helyzet, ellenfelünk meg is
szerezte a vezetést. Ezt még egalizálni tudtuk a szünetig: egy gyors támadás után
Molnár talált a kapuba. A második félidőben is magunkhoz ragadtuk a
kezdeményezést, rengeteg helyzetet dolgoztuk ki, de ezek rendre ki is maradtak.
A 80. percben jött a feketeleves, jól kontrázó ellenfelünk ismét megszerezte a
vezetést. Erre már sajnos az akkor sérülések miatt kettővel kevesebben lévő
csapatunk nem tudott reagálni. A végeredményt az utolsó percben ismét egy
kontra után betaláló ellenfelünk állította be.
II. Kerület UFC - Vízművek 2-9 (0-2)
Gólszerzők Juhász (2)
Összeálítás: Berdefy - Piedl, Jobbágy, Hercik (Fábián), Bene - Meszinger,
Somogyi, - Romhányi, Kocsis (Dolgener), Kölcze - Juhász
Az első félidőben kiegyenlített játék volt a pályán, helyzetetek mindkét oldalon
adódtak. A fegyelmezettség és a koncentráció azonban az ellenfelünk javára
billentette az eredményt. Kimaradt helyzetek nálunk, két egyéni hibát
könyörtelenül kihasználás a másik oldalon. A második félidő elején Juhács Csongi
szépítő találata jelezte, hogy csapatunk nem adta fel a kűzdelmet. De sajnos a
gyorsan bekapott gólpl után hitehagyottá vált az egész csapat. Több ígéretes
támadást dolgoztunk ki, de ezeket nem tudtuk gólra váltani, a Vízművek továbbra
is gyorsan felépített kontrajátékából szerezte a góljait. Az utolsó percben még
Juhász egy szépségdíjas gólt szerzett, de a mai napon ez is kevés volt.
Szent István - II. Kerület UFC 6-3 (3-0)
Gólszerzők: Jobbágy, Kölcze, Bálint
Összeálítás: Berdefy - Molnár, Hercik (Jobbágy), Bene, Jámbor (Piedl) - Somogyi,
Romhányi (Juhász) - Dolgener, Bálint, Kocsis - Kölcze
Nagyon nagy kedvvel várta a csapat az összecsapást, mert a Szent István ellen
mindig is ment a csapatnak. Most is ennek megfelelően indult a találkozó, de ami
az első 10 percben történt, az leírta az egész tavaszunk történetét, öt 100%-os
ziccer maradt ki elöl, hátul meg három kapitális hibát vétettünk. A háromgólos
hátrány ellenére is maradtunk támadásban. Több ígéretes lehetőséget
dolgoztunk ki, amit sajnos figyelmetlenség miatt ki is hagytunk. A második
játékrész elejétől picit változtatva a taktikán próbáltunk ellenfelünket megzavarni ez össze is jött. Egy támadást követően Jobbágy talált a kapuba, 3 percre rá
Kölcze lövése is utat talált a kapuba.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Sajnos középkezdés után elaludt a védelem és szinte azonnal gólt szerzett
ellenfelünk, mi erre hasonlóképpen reagáltunk: Berci szólója végén talált a
kapuba (4-3). Több lehetőség is volt a fordításra, de sajnos nem tudtunk élni a
lehetőséggel, ellenfelünk még kétszer mattolta a védelmet, így beálítva a
végeredményt.
II. Kerület UFC- Kelen 2-5 (2-3)
Gólszerzők: Juhász, Dolgener
Összeálításunk: Berdefy - Molnár, Jobbágy, Hercik, Jámbor - Somogyi, Paulovits
Büki, Dolgener, Kocsis - Juhász
Jól indult a mérkőzés, sok kidolgozott lehetőség és vezető gól Juhász révén.
Magabiztos játék jellemzett minket a 30. percben bekapott gól ellenére, hiszen a
35. percben Dolgener szépen eltalált lövésével ismét vezettünk. Aztán három
érthetetlen játékvezetői ítéletet követően a Kelen mehetett előnnyel pihenni. Egy
tízméteres les, egy szándékos kéz az ő oldalukon, nálunk egy labdával fejberúgott
védő, amire 11-est kaptak... Dani bácsi összekapta a srácokat és ennek
megfelelően mindent megpróbáltak az egyelítésért, de sajnos ezen a napon a
százszázalékos ziccer sem volt elég. Az utolsó 8 percben a csere nélkül felálló és
a 70. perctől sérülés miatt emberhátrányban lévő csapatunkat kétszer
lekontrázták, ezzel beálítva a végeredményt.
Edzésen a hónap elején a négy védő együtt mozgása került előtérbe. A hónap
második felétől a rögzített szituációk, láberő fejlesztés, ívelések helyben és
mozgásban és ezekből a támadás felépítése került napirendre.

A rögzített szituációkat gyakoroltuk májusban
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1999/2000-ben születettek
Az esztendő ötödik hónapja elsősorban a 2000-esekről szólt, hiszen a ‘99eseknek a két hátralévő mérkőzésükön mindössze egy pontra volt szükségük a
biztos bajnoki címhez, miközben a 2000-esekre még több kemény mérkőzés és
egy nemzetközi torna is várt!
A ‘99-esek hamar meg is szerezték a szükséges legalább egy pontot, első májusi
mérkőzésüket Budakalászon játszották, egy időben a 2000-esek Újpest SC elleni
összecsapásával. Az első félidőben Bagyi és Traubi talált az ellenfél kapujába,
mindketten Molnár Soma beadását követően. A második félidőben szépített a
házigazda Budakalász, de a hajrában Spangli és Noel is betalált, így 4-1-es
győzelmet arattunk egy olyan mérkőzésen, ahol rengeteg helyzetet kihagytunk. A
győzelemmel megnyertük az 1999-es bajnokságot!
Ezalatt a 2000-esek a piros-fehér Újpesttel játszottak hazai pályán. Az első
félidőben Fló duplája mellett Papa és Zsombi is betalált, de a 4-0-ás előnyünk
ellenére nem volt ilyen sima a mérkőzés, ellenfelünk több nagy helyzetet is
kihagyott. A második félidő sokkal nagyobb fölényünket és jobb játékunkat hozta,
de rengeteg lehetőségünk kimaradt. Bernát két gólja mellett Kőszegi Kristóf is
betalált, míg a lefújás előtt egy perccel ellenfelünk megszerezte megérdemelt
szépítő gólját (7-1).
A 2000-eseknek ezzel a győzelemmel egy pont kellett a biztos bajnoki címhez,
amit hétközi mérkőzésen a Gloriett otthonában akartunk megszerezni.
Ellenfelünk legerősebb összeállításában kezdte a mérkőzést, amelyben a
hétvégén az NB I-ben legyőzte a Zalaegerszeg gárdáját. Az első félidőben az
ellenfél sokkal többet birtokolta a labdát, ugyanakkor nagy helyzeteket nem tudott
kialakítani. Mi viszont gólveszélyes ellentámadásokat vezettünk, amiből Bernát
kétszer is betalált, így kétgólos előnyben mehettünk pihenni. A második 40
percben sokkal többet birtokoltuk a labdát, ugyanakkor ellenfelünk hosszú
indításaival nem tudtunk mit kezdeni. A Gloriett 20 perc alatt megfordította a
mérkőzést, ám Fló és Tarkövi Ádi góljaival ismét mi vezettünk. Sajnos nem
sikerült megnyerni a meccset, a hosszabbításban egyenlített a Gloriett, így
igazságos 4-4-es döntetlen született. Hasznos mérkőzés volt és kijelenthető,
hogy ez a két csapat küzdött volna a bajnoki címért, ha ellenfelünk minden
mérkőzésen ebben a felállásban játszik. A döntetlen azonban nem zavart minket,
hiszen egy nappal a nemzetközi torna előtt bajnokok lettünk!
A 2000-esekre a nemzetközi torna utáni kedden is bajnoki várt, a második
helyezett Hegyvidéket fogadtuk. Az első 30 percben a vendégek játszottak
fölényben, de nagy helyzeteket nem tudtak kidolgozni, míg mi két nagy ziccert is
kihagytunk. Fél óra után átvettük a játék irányítását és nagy fölényben játszottunk,
azonban fáradt csapatunk rendre elrontotta a támadások befejezését. Ami nem
ment akcióból, ment pontrúgásból, a 69.percben Máté szögletét Boti fejelte a
hálóba, amivel meg is nyertük a meccset (1-0). Igaz, ehhez még kellett Benke
Andris óriási bravúrja is, amivel a vendégek egyetlen ziccerét a hosszabbításban
szögletre ütötte.
A hétközi mérkőzések sorát a 2000-esek májusban a Goldball ellen zárták. Jó
labdabirtoklásunk mellett sajnos a védekezésünk nem volt megfelelő, így 6-2-es
győzelmet arattunk. Bernát és Tarkövi Ádi duplázott, míg Czipó Ádi és Papa
egyszer-egyszer volt eredményes.
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Németországban jártunk.
Május közepén hosszú útnak indult U15-ös és U13-as csapatunk: szerda
reggel indultunk el Adlwangba, ahol két évvel ezelőtt nemzetközi tornán jártunk.
Itt mindkét csapatunk egy-egy edzőmérkőzést vívott, majd este együtt néztük
meg a BL-elődöntőt. Másnap újra útnak indultunk és meg sem álltunk
Németországig, ahol a XVII. Internationales Jugendturnier nemzetközi tornán
vettünk részt.

Földes Marci lő, a holland kapus bravúrral véd

A tornán mindkét csapatunk jól szerepelt, a 2000-esek megvédték az U13-ban
a legutolsó tornán szerzett címüket, míg a 2002-esek ezütséremmel térhettek
haza. A vendéglátás, a körülmények és a hangulat remek volt, a vasárnapi 11
órás hazautat pedig hősiesen viseltük.

A döntő előtt a 2000-esek
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2001/2002-ben születettek
Május hónap első mérkőzését csapatunk a Testvériség ellen játszotta idegenben.
Kezdőcsapatunk így nézett ki: Wein Z. - Dér B., Szölgyémy R., Fouilleul M. Werner A., Rozsondai T., Fülöp M., Belarbi I. - Nagy M. Cseréink: Rókusfalvy M.,
Földes M., Józsa M., Gólszerzőink: Fülöp 4, Nagy 2, Fouilleul, Dér, Földes. A
mérkőzést csapatunk végig dominálta, ellenfelünknek lehetőséget sem hagyva
támadásra. Végig szervezetten sikerült játszani, a nem megfelelő körülmények
között is. Szélső védőink remekül zárkóztak fel a támadásokhoz, így remek
mögékerüléseket lehetett látni a pályán. Sajnálatos, hogy helyzet kihasználásunk
ezen a mérkőzésen is szörnyű volt.
Következő mérkőzésünkön a Kelen csapatát fogadtuk hazai pályán.
Kezdőcsapatunk: Bori R. - Dér B., Nikléczy T., Somogyi M. - Herczenik Á.,
Görgényi Zs., Balás Á., Józsa M. - Földes M. Cseréink: Ormosy M., Fouilleul M.,
Szölgyémy R., Rozsondai T., Nagy M., Fülöp M., Belarbi I. Gólszerzők: Fülöp 3.
Érdekes első félidőt hozott a mérkőzés. A vendégek betömörültek kapujuk elé,
míg mi a felállt védelem előtt tettük-vettük a labdát. Sikerült helyzeteket
kialakítani, de gólra váltani sajnos nem. Egy-két veszélyes kontrát a vendégek is
vezettek. Az első félidei ötlettelen játék után a második félidőben beállt cserék
teljesen más színben tüntették fel a mérkőzést. Gyors, ötletes támadásokat
vezettünk és nem sokkal a kezdés után Fülöp megszerezte a vezetést. Gyors
egy-két érintéses támadásainkkal nem tudtak mit kezdeni a vendégek, így hamar
megvolt a második gól is. Ezután sajnos kicsit visszavettünk az iramból, de a
végén még egy harmadik gólra futotta.
Május hónap rangadót tartogatott számunkra, a 3. helyezett Budatétény
otthonában léptünk pályára. Kezdőcsapatunk: Wein Z. - Dér B., Szölgyémy R.,
Somogyi M. - Werner A., Görgényi Zs., Rozsondai T., Fülöp M. - Nagy M.
Cseréink: Belarbi I., Balás Á., Józsa M., Ormosy M., Rókusfalvy M., Földes M.
Gólszerző: Fülöp. Nehezített körülmények között kellett játszani, mivel az amúgy
is nagyon kicsi pályán a vendégek a 16-osra rakták a kaput, így csaknem négyzet
alakú pályán kellett játszanunk. Az ellenfél visszaállt saját kapuja elé és
kontrákkal próbálkozott veszélyt okozni. A labda nagyobb részben nálunk volt és
formás támadásokat sikerült vezetni. Helyzeteink után azonban csak kapufákig
jutottunk, míg ellenfelünknek nagy védelmi hibánkból egy kontra után sikerült
megszerezni a vezetést. A második félidőben ellenfelünk már meg sem próbált
játszani. Tömörültek és vagdalták előre a labdát, ami egy ekkora pályán igen
hatásos módszer. Kapufáig és helyzetig sikerült eljutnunk, de egyenlítő gólunkra
egészen a végéig várni kellett. Elégedett vagyok csapatom játékával, de sajnos a
3 pontot nem sikerült elhozni.
Május hónap utolsó bajnoki mérkőzésén otthon fogadtuk a Pestszentimre
csapatát. A végeredmény 22-0. Csapatunk: Ormosy M. - Dér B., Szölgyémy R.,
Fouilleul M. - Werner A., Görgényi Zs., Józsa M., Belarbi I. - Földes M., Cserék:
Wein Z., Váradi M., Pfisztner M., Rozsondai T., Rókusfalvy M., Fülöp M., Nagy M.
Gólszerzőink: Fülöp 6, Nagy 5, Földes 4, Józsa 2, Rozsondai 2, Fouilleul,
Szölgyémy, Werner.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A csapat Pünkösdkor Ausztriába utazott egy nemzetközi tornára, a Wolfsberg
Cup-ra. A tornával kapcsolatban Kirády Ábelt kérdezte a Lelátó.
- Ábi, mesélj valamit a tornáról, milyen volt, hogy szerepelt a csapat?
- Jól, elsők lettünk! A mi korosztályunkban 20 csapat vett részt a tornán, volt
osztrák, cseh, német, olasz, lengyel, dán és három magyar csapat is. Szombaton
az első mérkőzést még rendesen lejátszottuk és megnyertük, akkor még lehetett
játszani a pályán, a többi meccs már büntetőpárbajjal dőlt el.
- Ezt hogyan kell érteni?
- Annyira esett az eső, hogy a pálya hamar használhatatlan lett és ezek után a
meccsek eredményét büntetők döntötték el. Minden játékos rúghatott egyet a
másik csapat kapusának.
- Hány ilyen különleges mérkőzés volt?
- Három ilyen meccset játszottunk és mind a hármat megnyertük, ezzel
csoportelsőként jutottunk az elődöntőbe.
- Ez nem kis dolog! Neked hogy ment a büntetőrúgás?
- Mind a három párbajban rúgtam és mind a háromszor berúgtam!
- Ezzel Te lettél a csúcstartó, hiszen 100%-os mutatót senki sem produkált a
csapatból! Mi a titok, mi a taktikád?
- Előre eldöntöm, hova rúgom a labdát, a szélét célzom meg a kapunak és
félmagasan lövök. Egyébként mind a hármat ugyanoda rúgtam, a kapu jobb
oldalába.
- Nem is izgultál?
- Csak az első előtt, a többinél már nyugodt voltam.
- Vasárnap mi volt?
- Szerencsére vasárnapra elállt az eső, így rendes meccsek voltak. Az
elődöntőben nagyon magabiztosan nyertünk, a döntőben meg a Hegyvidéket
vertük meg egy büntetővel, amit Werner Bala rúgott be.
- Gratulálok, szép eredmény! A meccseken kívül milyen volt a torna?
- Az utazás nem jól kezdődött, mert rögtön az elején a buszban beesett az
útlevelem a “feneketlen kútba”...
- Mi volt az a “feneketlen kút”?
- A hátsó ülések között volt egy kis rés, ahova beestek dolgok egy nagyon mély
tartályba, amit nem lehetett kinyitni. Ez volt a feneketlen kút, ami elnyelt még egy
mobiltelefont és egy pénztárcát is. Ezeket csak az utazás végén tudtuk
visszakapni, egy kicsit szét kellett szerelni a busz hátulját hozzá.
- Milyen programok voltak még?
- Voltunk Drakula kastélyában, sétáltunk a belvárosban, voltunk többször is egy
játszótéren, ahol nagyokat fociztunk. Szombat este rémtörténeteket meséltünk,
vasárnap délelőtt felmentünk a hegyekbe, ahol egy legelőn néztünk állatokat, az
nagyon vicces volt. A döntő után pizzáztunk, este pedig szellemidézést tartottunk.
Ezen kívül sokat kerestük a kulcsos embert és állandóan szólt a Ha-Ha-Ha kórus
is.
- Akkor összességében a rossz idő ellenére is jó torna volt, nem?
- Igen, remélem jövőre is megyünk!
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2003/2004-ben születettek

Háromból három
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2005/2006-ban születettek
U10-es gárdánk májusáról Mayer Bencét kérdeztük.
“Csapatunk életében elékezett az év utolsó periódusa. Érezzük már az év
végének a hangulatát. Kicsit nehezebb ez az időszak, mint vártam, de
megbirkózunk vele.
Az elmúlt időszakban kétszer is sikerült igen magas teljesítményt nyújtani. A
Bozsik tornákon két alkalommal is nagyon elégedettek lehettünk a srácokkal.
Tudatos, jó játékot nyújtottak és nem mehetünk el szó nélkül azon, ami a
legnagyobb örömet jelentette, hogy igazi csapatként működtek együtt.
A tornák mellett csapatunk másik felénél az edzőmeccsek domináltak. Több
alkalommal sikerült nagyon jó meccset játszanunk a III.Kerület TVE csapatával.
Nagyon fontosnak tartom ezeket a mérkőzéseket, mivel itt tudják a legtöbbet
tanulni a gyerekek.
A hónap vége kicsit nehezebbre sikerült. Sok betegség és sérülés hátráltatta a
munkánkat és az év végi hangulat is nehézségeket okozott. Sajnos ez az utolsó
Bozsik tornánkon meglátszott, mivel egy visszaesés volt tapasztalható. Ennek
ellenére bizakodó vagyok és remélem a kitűzött céljainkat sikerül elérnünk.
A hónapban ki kell emelnem Regős Ákost. Kiemelkedő és stabil jó
teljesítményével csapata egyik legjobbja volt, gratulálok! Elkészült a hivatalos
csapatképünk is. Sok közös élményt remélek még a csapattal, aminek az első
komoly mérföldköve lehet ennek a képnek az elkészülte.”
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2007/2008-ban születettek
Az év ötödik hónapjában a 2007-2008-as csapatunk az eddig megszokott
mederben folytatta az edzéseket, amelyeket több izgalmas program is színesített.
Csapatunk először az UFC családi foci buli keretein belül játszott szórakoztató
mérkőzést az egyesületbe járó gyerekek anyuka-csapatával, a fiúknak mindig
nagy élmény, ha saját szüleikkel közösen sportolhatnak. Csatlakozott a
csapathoz Benedek Mór, aki az Újlaki iskolából érkezett hozzánk. A Bozsik-tornák
mellett részt vettünk egy tornán is, ahol a Bőrlabda, a Hegyvidék és a Kelen
csapataival játszottunk mérkőzéseket, a jó hangulatú bajnokságon remekül helyt
álltak fiaink. Az edzéseken a hónap során végéhez ért egy a labda nélküli
koordinációt fejlesztő rész, amely a kéz és láb mozgásainak összerendezését
szolgálta. A labdás technika folyamatos fejlesztése mellett előtérbe kerültek a
játékhelyzetek és azok megoldásai. Fontos, hogy a fiúk a fejüket is használják a
játék közben, megpróbálják kitalálni a másik gondolatait. A gyakorlásokon
előkerültek a labdahálók is, amelyek rövid idő alatt számtalan labdaérintést
biztosítanak a gyerekeknek. Az edzésre járási versenyt továbbra is Berci vezeti, őt
Barni és Seba követi. A kéthetente megrendezendő dekázó versenyben többen is
igen szép eredményeket érnek el, leginkább Kádár Miki, Lepp Olivér és Tőrös
Marci lehet büszke magára.

CSAPATAINK

Kölyök

Fent: csapatok a házi bajnokság után
Lent: Kende Marci vezeti rá Patrikra a labdát

CSAPATAINK

Lurkó

Fent: a fogójátékokat mindenki imádja!
Lent: a tesóktól örökölt retro mezben Róna Borisz és Gulyás Bálint
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Junior

Fent: Juniorok 2015 májusában
Lent: a kötény nagyon fáj...

CSAPATAINK

Felnőtt
Május első vasárnapján a középmezőny elejéhez tartozó Csep-Gól gárdáját
fogadtuk hazai környezetben. Az első félidőben több lehetőséget is kidolgoztunk,
miközben a vendégek enyhe, de meddő fölényben játszottak. Sajnos a tavaszi
szezonhoz hasonlóan helyzeteinkkel nem tudtunk élni, így gólnélküli
döntetlennel fordultak a csapatok. A második játékrészben ellenfelünk
fokozatosan egyre nagyobb fölénybe került, az utolsó 15-20 percben már nagy
nyomást helyeztek ránk, de igazi ziccert nem sikerült kialakítaniuk jól küzdő
csapatunkkal szemben, így a végén 0-0-ás döntetlennel zárult a találkozó. Az
egy pont egyik csapatnak sem volt jó. Ezen a mérkőzésen először játszott
kezdőként U16-os csapatunk játékosa, Hajnal Balázs.
UFC: Akay (Szalay) - Miklósi (Nagy), Zöld, Sárosi, Bede-Fazekas - Kocsis,
Hajnal - Kosik, Ráskai-Kiss (Németh), Székely (Lakatos) - Királyvölgyi
Csep-Gól: Matus - Szabella (Csendes), Révész, Nagy, Csányi (Szász) - Kiss
(Farkas), Ambruzs, Fodor, Körtvélyessy (Makó) - Róka, Pereszlényi (Hajdu)
Egy héttel később az Ikarus sporttelepen léphettünk pályára a
Rákosszentmihály vendégeként.Mindkét csapat a bennmaradásért küzdött, így
izgalmas találkozóra volt kilátás. Az első 20 percben óriási fölényben
játszottunk, több hatalmas lehetőségünk is kimaradt és a kapufát is eltaláltuk
egyszer. Sajnos ahogy telt-múlt az idő, úgy fásutunk és lassultunk bele egyre
jobban a meccsbe. Bő 30 perc játék után egy butaságunkat követően
szabadrúgáshoz jutott a házigazda, a sorfalról lepattanó labdát a hazaiak
szemfüles játékosa 6 méterről a kapunkba helyezte (1-0). Ennél is nagyobb
bajba a 41.percben kerültünk, amikor Padányi Bendit fegyelmezetlensége miatt
második sárga lappal kiállította a játékvezető. A második félidőben
emberhátrányunk ellenére óriási elánnal kezdtünk, ismét sorra jöttek a
beadások, Székely Szabi ziccert is hibázott, érett a gólunk. A 67.percben sikerült
betalálni, jobboldali akciót követően Székely Szabi második nagy lehetőségét
gólra váltotta (1-1). Sajnos az emberhátrány ezt követően éreztette hatását,
egyértelműen elfáradtunk és 5 perc alatt két gólt is kaptunk (3-1). A hajrában még
próbáltunk közelebb férkőzni a Rákosszentmihályhoz, de Királyvölgyi ragyogó
fejesgólját les miatt érvénytelenítette az elég indiszponált játékvezető, míg Kosik
ziccere a 86.percben kimaradt. Ezzel nagyon fontos kiesési rangadón újabb
vereséget szenvedtünk és szinte kilátástalan helyzetbe kerültünk.
Rákosszentmihály: Gerencsér - Balogh (Juharos majd Dévényi), Bakó, Wild,
Bükkerdő - Viandt, Varga, Csapó, Zakhar (Hazai) - Dabóczi (Bolla), Bodnár
UFC: Akay - Miklósi, Veégh, Zöld, Bede-Fazekas - Kocsis, Sárosi (Bene) Királyvölgyi, Padányi, Kosik - Ráskai-Kiss (Székely)
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Felnőtt
Május közepén újabb kiesési rangadó és a szó szoros értelmében utolsó esély
következett: a szintén a kiesés ellen harcoló Budatétény vendégei voltunk. Az
első félidőben ellenfelünk fölé nőttünk, ám ezúttal sikerült előnybe is kerülni, még
ha egy öngóllal is, de a 27.percben 1-0-ra vezettünk. Sajnos nem sikerült
megtartani az előnyt a szünetig, a 42.percben egy védelem mögé ívelt labda
találta meg Ducsai Donátot, aki egalizált (1-1). A második félidőben érthetetlen
módon visszaestünk, támadásainkban lényegesen kevesebb átütő erő volt, de a
házigazdák sem sziporkáztak. A 73.percben a ‘tétényiek rutinos csatára,
Galántai Zsolt kapott labdát és ziccerben nem hibázott, a hosszúba lőtt (2-1). A
hátralévő időben nem sikerült újítanunk, így az újabb vereség megpecsélte a
sorsunkat, a következő esztendőben ismét a harmadik osztályban kell
szerepelnünk.
Budatétény: Virág - Smidu, Nagy (Kanyó D.), Kreuz, Nemes - Varga, Kiss,
Borbély (Kanyó Á.), Polgár (Knebel) - Ducsai (Lovász), Galántai
UFC: Szalay - Miklósi, Veégh (Koltai), Zöld, Bede-Fazekas - Bene, Sárosi Németh (Székely), Kocsis, Kosik - Ráskai-Kiss
A pünkösdi hétvégén a Szabadkikötő gárdáját fogadtuk sajnos immár tétnélküli
meccsen. Célunk az első tavaszi győzelem és a sportemberhez méltó helytállás
volt. Az első félidő ismét a miénk volt, ám hiába dolgoztunk ki három nagy
lehetőséget, sem Kosik Gergő, sem Ráskai-Kiss Keve, sem Sárosi Márk nem
tudott a csepeliek kapujába találni. Nem úgy ellenfelünk, aki egy gyorsan
elvégzett szabadrúgásból a félidő felénél előnybe került (0-1). Hogy ne csak egy
gól legyen az előny, arról a mieink gondoskodtak: a 40.percben egy jobboldali
szabadrúgást fejelt ki védelmünk, ám a kipattanóra elfelejtettünk menni, amit 23
méterről Taskovicz rúgott a kapunk bal alsó sarkába (0-2). A második félidőben
minden mindegy alapon támadtunk, ám a legnagyobb helyzet sem volt elég, a
csereként beállt Juhász Csongor az ötösről a bevetődő védőbe lőtt. Az
ellentámadásból szabadrúgáshoz jutott a Szabadkikötő, a beívelt labdát az
ötösről a rövid sarokba fejelte Gráczki (0-3). A 66.percben a remekül futballozó
Kölcze Balázs beadását Juhász lőtte a hálóba, szépségdíjas találattal
csökkentve a különbséget (1-3). A 80.percben eldőlt a mérkőzés, szépen
végigvitt kontratámadás végén növelte a különbséget a vendégcsapat (1-4). A
84.percben a mesterhármast szerző Gráczki egy baloldali szögletet követően
beállította a végeredményt (1-5).
UFC: Akay (Szalay) - Miklósi, Veégh, Zöld (Juhász), Bede-Fazekas - Bene,
Sárosi - Németh (Székely), Kocsis, Kosik (Kölcze) - Ráskai-Kiss (Lakatos)
Szabadkikötő: Jánosi - Horváth (Juhász), Gráczki, Mihalik, Szabó - Ancsák,
Taskovics, Papp, Jász-Pap - Csontos (Baksa), Kiss (Marsi)

