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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 2003/2004-es gárdánk
edzőmérkőzésén készült, címe pedig
csapategység.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Mintha ott se lenne, csöndes, mégis szorgalmas. Akkor érezzük igazán a hiányát,
mikor nincs a pályán. Az elmúlt két évben meghatározó játékossá nőtte ki magát,
Dani bácsi szerint minden edző ilyen játékosokkal szeretne dolgozni, mint ő. A
Lelátó Bene Zoltánnal készített interjút.
- Mikor jöttél az UFC-be?
- Ha jól emlékszem, 8 éve már, hogy lejöttem Balázs bácsihoz.
- Mindenkinek megvan a története, emlékszel, hogy kerültél ide?
- Annak idején az osztálytársam volt Bodroghelyi Fülöp, ő hívott le. Azóta itt
ragadtam.
- Sok poszton játszottál az évek alatt. Te hol érzed a legjobban magad a pályán?
- Igazából a védekező középpályás posztot szeretem, szerintem ott tudom a
legtöbbet kihozni magamból.
- Mit gondolsz, mik az erősségeid a futballban?
- A labda megjátszása nagyon jól megy és szerintem gyorsan tudok védekezésből
támadásba fordulni.
- Mit gondolsz, miben kell még javítani a játékodban?
- A párharcok, a cselek és az 1-1 elleni játékban van még mit fejlődnöm.
- Hogyan értékeled az idei teljesítményed?
- Hullámzó a teljesítményem a saját értékelésem alapján. Szűrőben szerintem jól
teljesítettem az idény elején. Mióta középhátvédként szerepelek, azóta nem
érzem annyira jónak a teljesítményemet. Nem mindig jó a helyezkedésem azon a
poszton.
- Hogyan értékeled a csapat teljesítményét idén?
- A bajnokság kezdetén nagyon jól teljesítettünk, aztán volt egy megtorpanás és
azóta nem igazán jó szerintem a játékunk. Szerintem igazából senkinek nem
megy úgy a játék, ahogyan szeretné.
- Mik a tervek a jövőre nézve futball terén?
- A futball az életem része, szeretem ezt a sportot. De igazából nem tudom, hogy
mire lehetek képes. Szeretném majd kipróbálni magam, ha alkalmas vagyok,
hogy magasabb szinten játsszak, akkor továbblépnék. De a futballt
mindenképpen folytatnám felnőttként is. El tudom képzelni később magam az
UFC felnőtt csapatában.
- Szinte elképzelhetetlen, hogy valakivel rosszban legyél vagy akár csak mérges
is. Mivel lehet téged kihozni a sodrodból?
-Ez a helyzettől függ.De a mérges Zolitól még én is félek.
- Ki az, akivel a legjobb viszonyban vagy a csapatban?
- Mindenkivel jóban vagyok, de talán Robival (Herczik Róbert - a szerk.).
- Melyik a kedvenc csapatod és álmaid 11-e?
- A Barcelona és mindig ahogyan éppen pályára lépnek a meccsen.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Márciusban két hónap kemény munka után végre bajnoki mérkőzések vártak a
srácokra, mindkét bajnokságban közel négy hónap szünet után léphettünk újra
pályára. A hónap elején eldőlt, hogy Király Zsolt nálunk folytathatja, miután
megfelelt a próbajátékon a BKV Előrétől érkező játékos. Még a szezon kezdete
előtt érkezett két újabb próbajátékos, Mohamed Hossaini 2000-ben született és
partnerintézményükből, a Remetekertvárosi Általános Iskolából ajánlotta a
testnevelő. Moha meg is felelt, mivel afgán állampolgár, ezért csak nyáron tudjuk
átigazolni, addig is velünk fog edzeni. Régi-új játékosunk lehet Bognár György, aki
hosszas kihagyás után szerepel próbajátékon a hónap közepe óta.
A hónap első felében mindkét korosztályra egy-egy edzőmérkőzés várt még.
Hidegkúton, az új műfüves pályán mérkőztünk meg a Pilisvörösvár ‘99-es
gárdájával. A mérkőzést biztató játékkal 12-0-ra nyertük meg, gólszerzőink: Jean
P. 3, Kerezsi D., Lénárd A., Tóbiás M. 2-2, Szakács Á., Uray K., Vincze G. A ‘99esek felkészülten várhatták az Ikarus elleni szezonnyitó meccset.
Az egy évvel fiatalabbak utolsó edzőpartnere a Vasas volt. A piros-kékek ellen
fordulatos mérkőzést játszottunk, melyet végül 6-4-re megnyertünk. Játékunk
távolról sem volt gördülékeny, főleg védekezésünkkel és labdabirtoklásunkkal
voltak problémák. Gólszerzőink: Bacsek B., Kákosy M. 2-2, Vincze G.,
Cservenkai D.
Így érkeztünk meg az első “tétmérkőzéshez”, melyet a ‘99-es bajnokságban az
Ikarus ellen játszottunk. Rögtön rangadó várt ránk, a mátyásföldiek ellen mindig
izgalmas, kiélezett meccseket játszunk. Nem volt ez másképp most sem, hiába
játszottunk már az első félidőben fölényben, a meccset nem sikerült eldönteni,
mert egyetlen lehetőségünkkel sem tudtunk élni a sok közül. A második félidőben
is nagy fölényben játszottunk, az 54.percben Lénárd Andris tört meg a gólcsendet
(1-0). A félidő közepén egyenlíthetett volna az Ikarus, a keresztlécet is eltalálták
és Nagy Dani bravúrjára is szükség volt az előny megtartásához, meleg
pillanatokat éltünk át. A hajrában azonban eldöntöttük a meccset, előbb Bacsek
Bernát értékesített egy ziccert, majd Jean Peti duplájával állítottuk be a
végeredményt (4-0). Megérdemelt győzelmet arattunk, de a rossz
helyzetkihasználásunk miatt akár bajba is kerülhettünk volna.
Néhány nappal később kezdetét vette a tavaszi szezon a 2000-esek számára is,
ismét a Vasas érkezett otthonunkba, a ‘99-esekhez hasonlóan ez is rangadónak
számított. Remekül kezdtük a derbit, a 3.percben Uray Kristóf szögletét Bacsek
Bernát lőtte a hálóba (1-0). A 28.percben Tarkövi Ádám 15 méterről kirúgta a kapu
jobb alsó sarkát (2-0). A félidő zárásaként Kákosy Márk büntetőt hibázott. A
második félidőben ott folytattuk, ahol az elsőben abbahagytuk: alig telt el 4 perc a
félidőből, amikor Tarkövi Ádám szép cselsorozat végén a hálóba lőtt (3-0). A
mérkőzést öt perccel később döntöttük el, amikor Bacsek Bernát megverte egy az
egyben a védőjét, majd a kapus mellett a hosszú sarokba lőtt (4-0). Az utolsó 30
percre megváltozott a játék képe, teljesen átvette az irányítást a pasaréti gárda, a
hajrában pedig szépítettek is (4-1). A lefújás előtt a vendégek is kihagytak egy
büntetőt, az eredmény már nem változott. 50 perc jó játékkal megérdemelt
győzelmet arattunk.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Egy héttel később Telkiben, az MLSZ modern edzőcentrumában léphettünk
pályára az U16-os bajnokságban a Budakeszi vendégeként. Az őszi sima
győzelmet követően alaposan megszenvedtünk a Budakeszivel, nem tudtunk
alkalmazkodni ellenfelünk játékához. A szokottnál jóval kevesebb helyzetet
sikerült kialakítanunk, ám így is megnyerhettük volna a találkozót már az első
félidőben, de helyzeteink a 42.percig kimaradtak. Ekkor gyönyörű akció végén
szereztük meg a vezetést, Hajnal Balázs indította Jean Pétert, aki kicselezte a
védőt, majd az alapvonal közeléből élesen a kapu elé lőtt, az érkező Bacsek
Bernát közelről a hálóba helyezett (0-1). A második félidőben egy fokkal jobban
játszottunk, felőröltük ellenfelünket. Az 56.percben Peti játszott középre a
szögletzászlótól, Bernát remek átvétellel rögtön ziccerben találta magát, onnan
pedig már nem is hibázott (0-2). Az utolsó 20 percre csapatkapitányunk sérülése
miatt emberhátrányba kerültünk, a házigazdák átvették a játék irányítását, de
veszélyt ekkor sem jelentettek kapunkra. Két perccel a rendes játékidő letelte előtt
Tarkövi Ádi átverekedte magát két védőn, a jobb oldalról középre játszott, ahol az
érkező Bernát megszerezte önmaga és egyben csapatunk harmadik gólját (0-3).
Március utolsó hétvégéjén csak az idősebbek bajnokságában voltunk érdekeltek,
hiszen a 2000-es bajnokságban soros ellenfelünk, a Lőrinc United visszalépett a
küzdelmektől. A nagyobbak a Csep-Gólt fogadták a Kolozsvári Tamás utcában.
Ezúttal sikerült hamar eldöntenünk a meccset, a 12.percben Kövessy Noel remek
lövése indította a gólgyártást. A középkezdés után Lénárd Andris indította
remekül Bernátot, aki a léc alá lőtt (2-0). Fel sem ócsudtak a szigetlakók, amikor
alig két perccel később Peti száguldott el a jobbszélen, középre adott, ahol az
érkező Bernát elől a védő saját kapujába lőtte a labdát (3-0). A félidei eredményt
Andris újabb gólpassza után kapitányun, Jean Peti állította be (4-0). A második
félidőben temérdek lehetőséget hagytunk ki, újabb gólunkra a 73.percig kellett
várni, amikor Ábel passzát követően Kerezsi Doma 15 méterről a hosszú alsóba
bombázott (5-0). A végeredményt Bagyinszki Kristóf indításából Józsa Tomi
állította be (6-0). A második félidőben rengeteg gól a csapatban ragadt, ennek
ellenére játékunkat nem érhetette kritika.
Március második felétől április végéig támadásépítéssel, taktikai feladatokkal
foglalkozunk, így készülünk az áprilisban ránk váró kemény meccsekre. A ‘99-es
bajnokságban játszunk a Hegyvidékkel és az Újpesti Haladással is, míg a 2000esek a Budafokkal játszanak rangadót. Ezek a meccsek döntően befolyásolják
majd mindkét bajnokság végeredményét. Húsvétkor pedig nemzetközi tornára
utazunk Bécsbe, ahol az egy évvel idősebbek között szerepel majd csapatunk. A
nemzetközi torna - amit nagyon várnak a srácok - jó tapasztalatszerzés lesz a
következő szezonra, amikor országos bajnokságban szeretnénk indulni.
A hónap játékosa márciusban a mindkét bajnokságban kiemelkedően futballozó
Bacsek Bernát lett.
A hónap játékosai a szezonban: Kerezsi Dominik (augusztus), Tóbiás Marcell
(szeptember), Bagyinszki Kristóf (október), Benke András (november), Józsa
Tamás (december-január), Lénárd András (február), Bacsek Bernát (március).

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A 2001/2002-es csapatnak a fárasztó téli felkészülés után, márciusban végre
elkezdődtek a bajnoki mérkőzések. A hónap első hétvégéjén a 2002-ben született
játékosok a hazai pályán megrendezett Bozsik fesztiválon vettek részt. Az
Airnergy, Tabán, Csillaghegy és a Lőrinc United csapatai ellen mérkőztek meg, a
négy meccsen 16 gólt rúgva, és nullát kapva. Nagy örömünkre Veres Boti is
pályára lépett, aki igazi régi- új játékosa csapatunknak. A következő hétvégén
elindultak a tavaszi fordulók, a Gerrzo csapatát fogadtuk a Kolozsvári katlanban.
Végig domináltuk a mérkőzést, az első gólra a 14. percig kellet várni. Nagy Máté
szerzett labdát az ellenfél térfelén, majd két játékos lecselezése után lőtt a
kapuba. Még az első félidő 28. percében sikerült megduplázni előnyünket,
Szölgyémy Robi passzát követően ismételten Nagy M. volt eredményes. A
második félidőben bebiztosítottuk győzelmünket, Fülöp Marci kétszer volt
eredményes, először Dér Barni passzolt neki remek szóló után, majd Földes
Marci tett így. Utolsó gólunkat az utolsó percben lőttük, Ibrahimmal szemben
szabálytalankodott az ellenfél játékosa a büntető területen belül, ami Nagy M.
mesterhármasát jelentette. A következő hétvégén az Ikarus csapata fogadott
minket. Nehezen indult a mérkőzés, ugyanis 5 játékos késett minimum 25percet a
város járhatatlansága miatt. Szerencsére így is feltudott pörögni a kijelölt 8
mezőnyjátékos kellőképpen a meccsre, így az első perctől kezünkbe vettük a
kezdeményezést. Sikerült helyzeteket kialakítani, és már a 4. percben Földes
Marci megszerezte a vezetést. A félidő innentől arról szólt, hogy voltak a játékosok
akik próbálnak okosan játszani, és voltak akik öncélúan csak gólt akartak lőni. A
második félidőben a változtatások után játékosabb lett a csapat, és megint 3 perc
kellett az első gólhoz, ezt Nagy Máté szerezte. A mérkőzés során Nagy M. és
Földes M. még egy-egy gólt vállalt így kialakítva 4-0-s végeredményt. Következő
mérkőzésünket az Angyalföld csapata ellen játsszuk, remélhetőleg folytatva a jó
sorozatot.

Mátyásföldön jártunk az Ikarus otthonában

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A Lelátó Földi Andrással, csapatunk egyik kapusával beszélgetett márciusban.
- Andris, van vagy volt valamilyen beceneved?
- Bandi.
- Ezt így ritkán hallom, az edzéseken általában azért inkább „Földiandris” vagy.
Mióta focizol az UFC-ben?
- Második osztályos koromtól. Először még nem a kiemelt csapatban voltam,
később kerültem csak ide.
- Veled kapcsolatban mindig eszembe jut, amikor pár éve, az egyik tornán volt az
a nagy mondásod. Emlékszel?
- Igen…
- Szóval, amikor az egyik mérkőzés után az edzői értékelés volt és mondtunk
neked is valami kritikát, akkor kicsit sértődötten, kicsit mérgesen azt válaszoltad
vissza nekünk, hogy: „Jó, hát nem lehet mindenki tökéletes!” És tulajdonképpen
teljesen igazad volt, nem is tudtunk mit mondani rá…Egyébként mindig kapus
akartál lenni? Voltál mezőnyjátékos is?
- Nem voltam mindig kapus, kezdetben hátvédet játszottam.
- Kik a csapatból a legjobb barátaid?
- Nonó, Tímár Bálint, Dani, Ágó, Zoltán.
- Igen, ez a Törökvészes légió, mind egy suliba jártok, illetve most már csak
jártatok, mert sokan iskolát váltottatok. Kedvencek a fociban?
- Real Madrid, Bayern München, Neuer és Mezőkövesd.
- A focin kívül milyen hobbid van még?
- Szeretek olvasni, szeretem az állatvilágot, a kémiát, fizikát…
- Állatvilág? Milyen állatok érdekelnek, van valamilyen állatod?
- Mongol futóegereim vannak.
- Ez jó, sokan nagyon undorodnak a rágcsálóktól. Nem büdösek? Mit csinálnak?
Gyorsan futnak?
- Nem büdösek, mert van szagelszívó. Egyébként nagyon gyorsak, nem lehet
őket utolérni. Ki szoktam venni őket a terráriumból, és akkor tudnak futni a
szobámban, az ágyamon.
- Mennyi van belőlük?
- 13.
- Nem kevés, mindegyiknek van neve, megismered őket?
- Duracell, Fekete 1, Fekete2, Szürke1, Szürke2…..Kezdetben csak ketten
voltak, két fiút vettünk, pontosabban két fiút akartunk venni.
(Folytatás a következő oldalon.)
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2003/2004-ben születettek
- De, akkor gyanítom, ez valahogy nem sikerült.
- Igen, amikor elkezdtek szaporodni, akkor jöttünk rá, hogy az állatkereskedő
elhibázta, nem két fiút adott el nekünk.
- Tudod, nem lehet mindenki tökéletes. Mit üzensz az olvasóknak?
- Semmit. Mindenki magának dönti el, hogy mit gondol, mit csinál, így nem üzenek
semmit.
- Rendben. Átadom.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Megmérettetünk magunkat mindkét korosztályunkkal a Fehérvári Főnix tornákon.
Mindkét csapatunkkal elégedettek lehetünk, mivel az u10-es csapat 5.helyen
végzett, míg a u9-es 7.helyezett lett.
A hónap elején a bozsik tornák is elkezdődtek. A félév célkitűzéseként
megfogalmaztuk, hogy az eddigi 1-2 győzelem helyett legalább 3szor jöjjünk le a
pályáról győztesként. Tartom magam természetesen ahhoz, hogy az eredmény
nem a legfontosabb de meg kell tanulniuk a gyerekeknek győzni és ezért
megtenni mindent. Ebben sokat kell még fejlődnünk, így némileg számít most az
eredmény is.
A márciusban lejátszott meccseken még nem értük el a 3 győzelmet de bíztató
jeleket figyelhettünk meg. Bizakodó vagyok és remélem egyre jobban felfogjuk
venni a versenyt az idősebbekkel.
Az edzéseken folytattuk a technikai elemek gyakorlását. Meglátásom szerint
addig nem léphetünk tovább ameddig az alapok nem tökéletesek. Ezeket a
megkerülhetetlen elemeket gyakoroljuk természetesen a változatosságot szem
előtt tartva.
Sikeresnek értékelem a márciust de remélem azért lesz még ennél jobb
hónapunk.
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2007/2008-ban születettek
Március hónapban rengeteg esemény történt a 2007-2008-as korosztály
csapatával, most ezekről adunk rövid beszámolót. Örömteli hír, hogy csatlakozott
a kerethez Ombódi Olivér és Pácza Olivér, akik eddig a Szabó Lőrinc iskolában
Gábor bácsi kezei alatt pallérozódtak. Így kiemelt csapatunkban már 6 főre bővült
a Szabó Lőrinces különítmény. A csoporthoz a focisuli csoportokból 2009-es
születésű fiúk is csatlakoztak, akik áprilistól a hétfői és szerdai napokon Kass
László edző vezetésével sajátíthatják el a labdarúgás alapjait. A sátorbontás
következtében visszaálltak az eredeti edzésidőpontok, így hétfőn és szerdán
ismét másfél óra áll az edzők és a fiúk rendelkezésére. A gyakorlások során az
átadások és az átvételek kerültek előtérbe. Az edzésrejárás versenyben Oláh
Barni új rekordot állított fel azzal, hogy a Lelátó megjelenéséig zsinórban 37
edzésen vett részt, a szám persze folyamatosan növekedik! Az összesített
versenyben így Triz Bercivel fej-fej mellett haladnak (71-70). A hónap közepén a
Bőrlabda csapatát láttuk vendégül, a jó hangulatú edzőmérkőzésen külön
játszottak a 2008-as és a 2007-es születésűek. Ez alkalommal debütált a
csapatban Lukács Máté, akinek ezúton is gratulálunk. Sok gól, sikeres csel és
szép összjáték színesítette a meccseket, ami jól szolgálta a gyerekek fejlődését. A
hónap végén folytatódnak a Bozsik-tornák. Az őszhöz hasonlóan tavasszal is
négy alkalom lesz, ahol lemérhetjük, hogy a gyerekek hol tartanak a fejlődésben a
környék utánpótlás nevelő csapataihoz képest.

Edzőmérkőzés a Bőrlabda ellen
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Kölyök
A Kölyök csapat játékosai március hónap közepe óta végre újra szabad ég alatt
edzenek. A jó levegő hatására megugrott az edzésre járók létszáma - legnagyobb
örömünkre. A hónapban ezidáig elsősorban kapuralövésekkel és 2-1 elleni
szituációkkal foglalkoztunk, amiben sikerült is előrelépni. A hónap közepe felé
érkezett hozzánk egy új játékos, Juszuf, vele készítettünk interjút.
- Már két hete lassan ide jársz hozzánk edzésre, sikerült már barátságokat kötni?
- Szerintem mindenkivel jól kijövök, nagyon befogadóak a srácok. Khaleddel és a
Kristófokkal vagyok a legjobb viszonyban talán.
- Ismertél valakit a csapatból? Honnan hallottál az egyesületünkről?
- Az iskolában láttam a toborzó lapot. Előtte a TUE-ben voltam, de ott
folyamatosan piszkáltak több dologgal is. Itt szerencsére semmi ilyesmi nincsen.
- Minden edzésen a játék alatt a kapuban állsz. Hogy jött pont ez a poszt?
- Imádok vetődni és hátulról irányítani a többieket.
- Ki a kedvenc kapusod?
- Manuel Neuer. Hihetetlen kapus!
- Melyik a kedvenc csapatod?
- A Real Madrid. Ronaldo a kedvenc mezőnyjátékosom. A legjobb csapat és ő a
legjobb játékos.
- Kinek szurkolnál egy Real-Bayern meccsen? Spanyol győzelem, de szép Neuer
védések?
- Nem-nem! Kiütéses Real győzelem!

Balra új játékosunk, Juszuf. Fent egy napos,
lent egy borús tavaszi edzés életképe látható.
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Lurkó
A Lelátó riportere a Lurkó csapat edzésére látogatott, ahol Nagy Ágostonnal
készített rövid interjút. Ágoston 2005-ben született és az Andor Ilona Ének - Zenei
Általános Iskolába jár.
- Hol kezdtél focizni?
- A Baráti Bőrlabda csapatában, de az a csapat megszűnt és ezért jöttem az UFCbe.
- Úgy tudom, hogy először a kiemelt csapatban voltál és utána kerültél a
Lurkókhoz. Szeretsz ebben a csapatban focizni?
- Igen, nagyon jól érzem itt magam és sok barátom is van a csapattársak között.
- Kik ők? Mondanál néhány nevet?
- Barni, Dávid, Levente és Ábel, akivel együtt kerültünk a Lurkó csapathoz.
- Van kedvenc gyakorlatod a foglalkozásokon?
- Nagyon szeretem a kapuralövéseket, de az igazi kedvenceim azok a
mérkőzések, amelyeket az edzéseken játszunk.
- Melyik poszton szoktál szerepelni ezeken a derbiken?
- Mindig csatár vagyok és sok gólt lövök!
- Ebből arra következtetek, hogy a kedvenc játékosod is csatár lehet. Ki ő és
melyik csapatban focizik?
- Lionel Messi és a Barcelonában játszik.
- Zenei iskolába jársz. Játszol valamilyen hangszeren?
- Még nem, de nagyon szeretnék majd gitározni.
- Már csupán egyetlen kérdésem maradt. Mi leszel, ha nagy leszel?
- Természetesen focista leszek és a Barcelonában fogok focizni.
- Gondolom 10-es mezben Messi helyén...
- Naná!

Junior
Kicsit hóbortos, de nagyon technikás játékos. A csapat legrégebbi tagja. A Lelátó
S z t r u h á r R i c s i v e l k é s z í t e t t i n t e r j ú t .
- Mióta focizól az UFC-ben?
- Kisebb megszakításokkal már négy éve.
- Hogyan kerültél ide az UFC-be?
- Annak idején a Bőrlabdába fociztam, de onnan kiöregedtem. Mivel ide jártam a
pálya melletti újlaki iskolába, ezért lejöttem ide és egyből megtetszett a közeg.
- Kik a legjobb barátaid a csapatban?
- Igazából mindenkivel jóban vagyok, talán a legjobb barátaim Ádám, a Szabó
testvérek, Szili, Tomi.
- Ha valakit le akarnál hívni, milyen szöveggel hívnád le a csapathoz?
- Nagyon jó a hangulat, nagyon jók az edzések, remek barátokra találhatsz és egy
igazán jó délutáni időtöltés.
(Folytatás a következő oldalon.)
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Junior
- Tudom, hogy a tanulás nem mindig ment a legjobban, De azt is tudom, hogy
iskolát váltottál. Melyik iskolában jársz az idén?
- A Hunfalvy János Kéttannyelvű Szakközépiskolába járok.
- Ez egy nagyon nehéz iskola, mik a céljaid hosszútávon?
- Igazából a gazdasági terület érdekel nagyon. Azért is tanulok franciául, mert
szeretnék bekerülni a Sorbonne-ra gazdasági szakra.
- Ezek nagyon nagy célok. Mi ösztönzött erre?
- Amellett, hogy a gazdaság nagyon érdekel a barátnőm is félig francia és vele
közös célunk, hogy bekerüljünk erre az egyetemre és Franciaországba
elhelyezkedjünk.
- Kívánom, hogy sikerüljenek ezek a célok. Utolsó kérdésem, kedvenc csapatod
és az álom tizenegyed?
- Kedvencem a Bayern München. Álomcsapatom: Kahn - Lahm, Beckenbauer,
Koeman, Alaba - Zidane, Iniesta, Schweinsteiger - Ronaldinho, Ronaldo, C.
Ronaldo.

Kedvence a kapuralövés

Egyesületünk
legfiatalabb
korosztálya, a
2009/2010-es
s z ü l e t é s ű
gyerekekből álló
csapatunk 2015
tavaszán áll össze, a
közös munka április
1-én kezdődik.
Egyesületünk a
korosztály leendő
edzőjével, Kass
Lászlóval február
közepén állapodott
meg, április 1-től ő
vezeti majd a
legkisebb edzését. A
2009-es születésű
játékosok addig is a
2007/2008-asokkal
együtt edzenek Ábel
és Kristóf bácsi kezei
alatt. Következő
s z á m u n k b a n
beszámolunk az új
csapatról is!
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Felnőtt
A budapesti II.osztályban szereplő felnőtt gárdánk a Közterület elleni februári
vereséget követően első márciusi bajnokiján, az Újbuda TC ellen hazai
környezetben szeretett volna javítani. Vendégeink az NB III-as első csapatukból
érkező játékosokkal megerősítve léptek pályára a Kolozsvári Tamás utcában, így
nehéz dolgunk volt. A vezetést mégis a mieink szerezték meg a 26.percben
Királyvölgyi Krisztián találatával, ám a szünetre mégis 3-2-es vendég vezetés
mellett vonultak a csapatok. Második gólunkat Ráskai-Kiss Keve szerezte. A
második játékrészben újabb két góllal már-már eldöntötte a meccset az Újbuda,
de Kárpáti Peti és Padányi Bendi góljaival a hajrára mindössze egygólosra
csökkent hátrányunk. Bátran rohamoztunk, ám a szerencse nem állt mellénk és
a 90.percben a vendégek bevitték a kegyelemdöfést is (4-6). A vendégek
győzelmükkel elszakadtak tőlünk.
UFC: Akay - Zöld (Nagy), Papp, Veégh, Bede-Fazekas - Emődi (Tóth), Kocsis Padányi, Ráskai-Kiss (Kosik), Lakatos (Sárosi) - Királyvölgyi (Kárpáti).
ÚTC: Tóth - Gulyás, Fodor, Szilasi, Seres (Molnár) - Turi, Laki, Kiss (Jézsó),
Barabási - Hanák, Németh (Kainer).
Egy héttel később Pesterzsébetre utazott gárdánk, a szintén NB III-as ESMTK
tartalékcsapatával mérkőztünk meg. Első csapatunk történetének legsúlyosabb
vereséget szenvedte el a Zodony utcában, a hazaiak 9-1-es győzelmével
végződő találkozón gólunkat a csereként mezőnyben pályára lépő kapusunk,
Szalay Renátó szerezte. Súlyosbítva gondjainkat Padányi Bendi 4-0-ás állásnál
kiállította a játékvezető.
ESMTK: Szabadics - Rakonczay, Vaskó, Szabó N., Katona Ró. - Sándor,
Turbucz (Demcsó), Szűcs (Németh), Szabó Z. - Darai (Hoffmann), Pálházi
(Katona Ro.).
UFC: Akay - Zöld, Sárosi, Veégh, Bede-Fazekas - Emődi, Kocsis - Padányi,
Ráskai-Kiss (Székely), Nagy (Szalay) - Kárpáti.
A mérkőzést követően az egyesület vezetése és Jaskó András edző közös
megegyezéssel szerződést bontottak. A mérkőzés után két nappal az egyesület
vezetése a szezonból hátralévő három hónapra szakmai stábot nevezett kia
gárda élére. A háromtagú stáb vezetője Moldován Tibor, segítői Roller Dániel és
Vidéki Gábor. Az egyesület célja a másodosztályú tagság megtartása, hogy a
jövőben is legalább a BLSZ II.osztályban szerepeljen az UFC.
Az edzőváltással érkeztünk el március harmadik hétvégéjéhez, amikor az
Újbudához és az ESMTK-hoz hasonlóan közvetlen riválisunkat számító
Csillaghegy gárdáját fogadtuk. A mieink helyzetét nehezítette, hogy a korábban
megsérülő Ráskai-Kiss Keve hetekig kidőlt, rutinos védőnk, Papp Bandi a tavasz
folyamán már nem léphet pályára bokasérülése miatt. Padányi Bendi egy
mérkőzésre szóló eltiltást kapott.
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Felnőtt
A meccset a mieink kezdték jobban, de Királyvölgyi és Kosik helyzete is
kimaradt. Ami nem ment akcióból, sikerült pontrúgásból, a 14.percben Sárosi
Márk szögletére Veégh Szabi érkezett remekül és közelről a hálóba bombázott
(1-0). Sajnos örömünk nem tarthatott sokáig, a 28.percben egyenlítettek a
vendégek. Hat perccel a szünet előtt a vendégek emberhátrányba kerültek,
miután Monost kiállította a játékvezető. A második félidőben azonban a remekül
kontrázó vendégek három gólt szereztek és eldöntötték a meccset, a mieink
tompa és teljesen meddő mezőnyfölénye nem jelentett veszélyt az óbudaiak
kapujára (1-4). A mérkőzés szomorú folyománya még, hogy Királyvölgyi
Krisztián megsérült. Így néhány napot neki is ki kell hagynia.
UFC: Szalay - Koltai (Székely), Veégh, Sárosi, Zöld - Emődi, Kocsis - Kosik,
Varga, Lakatos (Nagy) - Királyvölgyi (Tóth).
Csillaghegy: Bózsik - Molnár, Gonda, Weitzinger Zs., Drozdz - Balogh (Vass),
Imre (Németh), Craveró, Mikó (Erdész) - Moré (Weitzinger I.), Monos.

Sárosi Márk (9) szerez labdát a CSMTE ellen
A Csillaghegy elleni derbit követően edzésbe állt korábbi játékosunk, Miklósi
Gergő is, aki az UFC-ben nevelkedett, utoljára pedig Piliscsabán játszott.
Várhatóan április közepén már ő is pályára léphet csapatunkban.
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Felnőtt
Az utolsó márciusi bajnokin a MAFC vendégei voltunk.Az első 15 percben
teljesen elaludtak a mieink, már a 6.percben megszerezték a vezetést a pirosfeketék, majd Akay Bence hálóőrünk kétszer is bravúrral védett. Negyedóra után
feltámadtunk és a következő 30 percben régen látott jó játékkal rukkoltunk elő.
Vendéglátóink gyakorlatilag nem tudtak kijönni térfelükről, sorra rúgtuk a
szabadrúgásokat és szögleteket, míg végül a 28.percben Sárosi szögletét
követően a hazai védőről pattant a kapuba a labda, ezzel egyenlítettünk (1-1). A
szünetre így döntetlen állással és biztató játékkal vonulhattunk. Sajnos a
második félidő elején balszerencsés góllal hátrányba kerültünk: egy 19 méteres,
gyenge szabadrúgásba Veégh Szabi tette bele a lábát, amely pechünkre a
kapunkba gurult (2-1). A gól érezhetően megfogott minket, a mezőnyben
egymást gyűrték a csapatok, a kapu előtt csak két MAFC szöglet után alakult ki
veszély, az első kísérletet Akay bravúrral hárította, a másodikat viszont a
63.percben már ő sem tudta kivédeni, így máris kétgólos hátrányban voltunk. A
hátralévő majd’ 30 percben mindent megtettünk a felzárkózás érdekében, több
nagy gólhelyzetünk is kimaradt, így kétgólos vereséget szenvedtünk (3-1).
MAFC: Tóth - Pásztor, Ozsváth, Deák, Batki, Nkagosso (Fazekas) - Gallatz,
Hauber, Bácskai (Csiszér), Szalay (Márczy) - Poór (Fodor).
UFC: Akay - Koltai, Sárosi, Veégh (Tóth), Bede-Fazekas - Kocsis, Zöld - Padányi
(Lakatos), Varga (Emődi), Székely (Nagy) - Németh.

Padányi Bendi
(15) fedezi a
labdát

