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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, U17, U15) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe Óbudán készült az U13-as Bozsik
tornán. Pedig nem volt bolondok
napja....

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Csak épüljön fel mindenki. Valahogyan a szerencsével az egészség terén
hadilábon áll a csapat. Szinte minden héten egy játékost leaprítanak az
ellenfeleink. A hónap elején a jó erőkből álló Dabas csapatát láttuk
vendégül. Nagyon jól indult számunkra a találkozó, mert a 2 nagyobb
helyzetünkből a 10. percben gól született Yann révén. Ez volt játékosunk
első gólja a csapat színeiben. Sajnos a folytatásban nem követték további
gólok, pedig a helyzetek meg voltak és nem túlzás azt mondani, hogy az
első fél órában eldönthettük volna a 3 pont sorsát. De nem így történt és a
kihagyott helyzeteknek meg is lett az eredménye. A 40. percben egy
szabadrúgást követően egy elkerülhető gólt kaptunk. A második félidőben
is nálunk volt többet a labda a helyzetek is megvoltak, de sajnos a
befejezésnél mindig rossz döntések születtek. A 75. percben egy egyéni
hibát követően. Kontrából betalált az ellenfelünk. Az utolsó 15 percben a
védekezést is feladva támadtunk az egyenlítésért, de minden helyzet
kimaradt így ellenfelünk elvitte a 3 pontot. Egy héttel később az RKSK
vendégei voltunk. A nagy múltú csapatnak jelenleg is nb3-as a felnőtt
csapata sajnos a körülmények, nem ehhez méltók az utánpótlásba. A
mérkőzés első perceiben látszott, hogy a hajnali felkelés hétvégén nem
tett jót igazán. Az első 20 percben beszorultunk a saját térfelünkre csak két
veszélyes kontrával hívtuk fel magunkra a figyelmet, sajnos hiába volt
mindkettő ordító helyzet nem tudtunk élni vele. Amikor kezdtünk volna fel
lélegezni akkor az ellenfelünk kontrája után a menteni igyekvő Fábi a
felpattanó labdát szerencsétlenül találta el és az védhetetlenül vágódott a
kapunkba. A gól után azonnal magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést.
De a kapuba a több helyzet ellenére sem sikerült betalálni. A második
félidő elején egy hasonló eset alakult ki, mint a kapott gólunknál csak most
Horváth Norbi nyúlt szerencsétlenül a labdába (0-2). A 60. percben jött a
szépítés Juhász Csongi ugratta ki Yann-t aki a helyzetet higgadtan gólra is
váltotta. Ezután hiába próbálkoztunk az egyenlítéssel nem jött össze
pedig a helyzetek meg voltak a mérkőzés végéig. A végeredményt a 75.
percben egy védelmi hibát követően egy szépségdíjas góllal állította be
ellenfelünk (0-3). Egy hétre rá Veresegyházáról érkezett otthonunkba az
ellenfelünk. A mérkőzés eleje nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna 3
nagy helyzetet puskáztunk el az első 10 percben míg ellenfelünk szerzett
egy gól és egyszer a saját kapunkba találtunk. Ilyen nehéz helyzetben
sem esett össze a csapat. Hanem tovább folytatta a rohamokat az ellenfél
kapujára. A 40. percben a sokadik helyzetből meg is lett az eredménye
Yann talált a kapuba. Fordulás után egy jogos büntetőt ítélt a játékvezető
nekünk, amit Somogyi Kevin értékesített is ezzel egalizálva az eredményt.
5 percre rá egy szöglet után már meg is szereztük a vezetést Yann bólintott
a hálóba.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek

Közelről rosszabb volt....
Három percre rá kihasználva ellenfelünk megingását egy visszagurított
labdából 20 méterről kapásból Somogyi Kevin talált a kapuba. A
végeredményt Yann állította be miután egy lecsorgó labdát ballal a felső
sarokba lőtt (5-2). Yann a mérkőzésen ezzel egy klasszikus
mesterhármast ért el. Sajnálatosan a mérkőzésen súlyos sérülést
szenvedett Dolgener Fábi aki ősszel már nagy valószínűséggel nem lép
pályára. Mielőbbi gyógyulást kívánunk neki. A hónap utolsó hétvégéjén az
első “nagy” túráját tette meg a csapat Pásztóra látogatott. Három kocsival
sikerült megtenni a jó hangulatú utazást.
A faluban picit extrém körülmények fogadták a csapatunkat, de
igyekeztünk ezzel megbirkózni. Sajnos ezen a mérkőzésen kijött az
egész idény gyengesége, minden helyzetet kihagytunk, és nem tudtuk
ellenfelünk keménységét felvenni a pálya egyes részein. Három
figyelmetlenségből adódó gólt kaptunk. Az ellenfelünk megérdemelten
nyert. Sajnálatos dolog Romhányi Csongor sérülése és Juhász Csongor
piros lapja ami egy kicsit szigorú ítélet volt. A hónap végére egy jó hír Bene
Zoltán újra edz még ha könnyített munkát is végez jó újra látni a tavalyi év
legjobb játékosát aki augusztusban sérült meg. Novemberben sem vár
könnyű feladat az ifikre. Rögtön az első hétvégén egy kötelező győzelmet
kell majd abszolválni.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Október - szokásához híven - rengeteg mérkőzést hozott, így az őszi szünetre
már képet kaphattunk az erőviszonyokról. Az országos bajnokságban az
Újpesttel harcolunk a bajnoki címért, a budapesti bajnokságban pedig a LevegőEnergia első helye - ellenünk elszenvedett veresége ellenére - biztosnak látszik,
így itt a dobogóért küzdünk meg a Hegyvidékkel, Újpesti Haladással,
Mátyásfölddel és a Csep-Góllal.
Október első hétvégéjén a mátyásföldi MLTC-t fogadtuk. A két veretlen csapat
rangadója döntetlen lett, a fordulatos mérkőzésen kétszer mi, egyszer a
vendégek vezettek és a mérkőzés összképét tekintve igazságos eredmény
született (3-3). Okosabb játékkal, az ellenfélhez jobban alkalmazkodva a
győzelem is elérhető lett volna. Kelemen Zsombi és Kákosy Márk is gyönyörű gólt
rúgott, Zsombi kétszer is eredményes volt.
Ezt követte az országos bajnokságban a Dabas elleni fellépésünk, ahol
helyenként jó játékot bemutatva 8-0-ás győzelmet arattunk az egyébként a
mezőny első feléhez tartozó vendégek ellen. Gólszerzők: Bacsek B. 3,
Böszörményi Á. 2, Katona M., Szakács Á., Tóbiás M.
A következő hétvégén két csapatunk egy időben játszott és rengeteg hiányzó is
nehezített a dolgunkat. A budapesti bajnokságban a Csep-Gól otthonában
léptünk pályára és sajnos gyenge játékkal 2-0-ás vereséget szenvedtünk. A
támadójátékunk különösen gyenge volt. Ezen a mérkőzésen mutatkozott be
csapatunk Király Levi, akit Érdről igazoltunk. A 2000-es születésű, jó alkatú
védőjátékos sajnos azóta sérüléssel bajlódik.
Ezzel egy időben rangadót játszottunk a veretlen RKSK otthonában az NB II-ben.
Az első félidőben a rossz pálya ellenére szezonbeli egyik legjobb
teljesítményünkkel eldöntöttük a meccset az egyébként jó értelemben véve
játszani akaró, szimpatikus házigazdák ellen. Több gyönyörű gólt szereztünk,
Matyi “bödedanisan” erőből kirúgta a rövid felső sarkot, Zeid 35 méteres emelése
pedig kivételes játékintelligenciról tanúskodott. A második félidőben rengeteg
helyzetet kihagytunk, ám eggyel így is növeltük előnyünket (0-6). Gólszerzők:
Bacsek B. 2, Katona M., Kerezsi D., Tóbiás M., Mohamed Z. A meccs az őszi
szezon egyik fénypontja volt a sok szurkolóval, akik a második félidőben
görögtűzzel dobták fel az amúgy is jó hangulatot.
A következő hétvégén a budapesti bajnokságban néztünk nehezebb ellenféllel
szemben, a bajnokság listavezetőjét, a Levegő-Energiát fogadtuk. Ellenfelünk
ugyanezzel a csapattal az NB II Közép A csoportjában a 2.helyet foglalja el.
Ezúttal megerősített csapattal léptünk pályára, hogy felvehessük a versenyt a
vendégekkel. Ez olyanannyira jól sikerült, hogy 2-1-es győzelmet arattunk Tóbiás
Marci duplájával erős, szervezett, ám nem túl kreatív ellenfelünkkel szemben.
Védekezésünk szervezett volt, egymást rendre jól segítettük ki, ezért
mindenképpen dicséret illeti a csapatot.
Másnap a Veresegyház gárdáját láttuk vendégül az NB II-ben. Vendégeink
próbáltak előre védekezni és nem akarták hagyni, hogy kibontakozzunk, amit az
első félidőben nagyon jól csináltak. Az első 45 percben ezért teljesen meddő
labdabirtoklási fölényben voltunk és csak a félidő második felétől kezdve volt
benne a gól a játékunkban.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek

Hibátlan pálya Pásztón
A félidő végén Zeid góljával szereztünk vezetést, ami megnyugtatta a csapatot. A
második játékrészben jobban alkalmazkodtunk ellenfelünk játékához, akik el is
fáradtak, így végül sima győzelmet arattunk (4-0). Gólszerzők: Mohamed Z. 2,
Katona M., Bacsek B.
Nemzeti ünnepünk hétvégéjén mindkét csapat “vidéken” lépett pályára, már ha a
II.kerülettől mindössze néhány percre lévő Pomázt vidéknek lehet tekinteni.
Rengeteg hiányzónk volt az őszi szünet miatt. Az országos bajnokságban
Pásztóra utaztunk, ahol borzasztó pályán az első félidőben remek játékot
bemutatva hétgólos előnybe kerültünk. A második félidőben ehhez még hármat
tettünk hozzá (0-10). Gólszerzők: Lénárd A. 4. Bagyinszki K. 3, Katona M. 2,
Kövessy N.
Délután a budapesti bajnokságban a Pomáz fogadott minket szépen felújított
műfüves pályáján. Az első félidőben Kelemen Zsombi álompasszát Dolgener Fló
a hálóba lőtte, így vezettünk. Sajnos a második félidő hajrájában ellenfelünk
megfordította a meccset, így egy döntetlenszagú mérkőzésen vereséget
szenvedtünk (2-1). Több volt a meccsben, amely sok-sok hiányosságunkra is
rávilágított.
A hónap játékosa októberben Katona Matyi lett, aki júliusban csatlakozott
együttesünkhöz és az eltelt idő alatt maradéktalanul beilleszkedett, amit az
edzéseken és meccseken mutatott teljesítménye tökéletesen bizonyít.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
U15: Budatétény - UFC 1-2 (1-1). Nehéz mérkőzésen egy szervezetten játszó
Budatétény ellen sikerült kiharcolni a győzelmet. Tavaly is nehéz meccseket
játszottunk velük, ez most sem volt máshogy. A labda többnyire a mieinknél volt,
de ellenfelünk nagyon veszélyes kontrákat tudott vezetni. Bár a mérkőzés elején
mi kerültünk hátrányba, még az első félidőben sikerült Fülöp Marcinak büntetőből
egyenlítenie. A második félidő elején Rozsondai lőtt gyönyörű szabadrúgás gólt,
amire a hazaiak már nem tudtak válaszolni.
U14: UFC - Grund 3-0 (2-0). Végig hazai mezőnyfölény mutatkozott a
mérkőzésen, ám a helyzetkihasználásunk borzasztó volt, főleg a második
félidőben. A csapat nagyon szép támadásokat vezetett, elsősorban a pálya
közepén alakultak ki háromszög játékok. Fizikális fölényünket kihasználva
minden 1-1 elleni szituációt nyertünk a mérkőzésen és ebből is nagyon sok
helyzet alakult ki.
U15: Hegyvidék - UFC 4-1 (3-1). Egy fizikálisan masszív, gyors csapat ellen
játszottunk, amely elsősorban cselezésre építi játékát. Ezzel nekünk meggyűlt a
bajunk, mivel gyorsabbak és erősebbek voltak a pálya minden területén, így
amikor passz játékunkat próbáltuk érvényesíteni, többnyire azt is felőrölték.
Megérdemelten nyert a hazai csapat, mi pedig bízunk benne, hogy majd
tavasszal visszavághatunk.
U14: Hegyvidék - UFC 0-6 (0-2). A hazai csapat visszaállt saját térfelére
védekezni az elején, amit nagyon nehezen sikerült feltörnünk, sokszor úgy tűnt,
nem is tudunk ezzel mit kezdeni. Végül Ákost sikerült kiugratni, aki miután
kicselezte a kapust, higgadtan a kapuba gurított. Ezután kinyílt a hazai csapat, így
nagyobb területek alakultak ki, melyeket gyors játékosaink kihasználtak. A
második félidőben már nemcsak mezőnyfölényben mutatkozott meg a két csapat
közti különbség.
U15: UFC - Kőbányáért 2-0 (2-0). A vendégcsapat visszaállt saját térfelére és
előrevágott labdákból próbált kontrákat kialakítani, amivel nekünk most is
meggyűlt a bajunk. Nehezen játszunk visszaállt csapatok ellen, de az első
félidőben két Rozsondai indítást követően a két sprinterünk egy-egy gólt lőtt. A
második félidő a kihagyott helyzetekről szólt. A kicsit fellazult vendég védelem
mögé sokszor sikerült kerülni, de vagy a kapusuk tudott védeni vagy a kaput
kerülték el lövéseink. A második félidőben voltak nagyon szép támadásai
csapatunknak, így elégedettek lehetünk a teljesítményükkel.
U14: Ikarus- UFC 0-2 (0-1). A mieink szempontjából talán az ősz leggyengébb
mérkőzése volt. Nagyon pontatlanul játszottunk a pálya minden területén, sok
helyezkedési hibánk volt és a párharcokat se úgy vívtuk meg, ahogyan kéne.
Persze voltak most is jó teljesítmények, Herczenik Ádi és Tóth Ábra például
remekül játszott. Gyenge játékunk ellenére is sok helyzetet tudtunk kialakítani, de
első gólunk mégsem így alakult ki. Földes Marci egy csel után távoli bombával
vette be a jobb alsó sarkot. Előnyünket pedig a második félidőben Kristóf tudta
megnövelni, így végül magabiztosnak mondható győzelmet arattunk.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
- Dávid, van beceneved?
- Van, Bíródávid.
- És tényleg mindenki így hív, így egybemondva. Mesélj valamit magadról,
melyik iskolába jársz, mióta focizol?
- A Fillér iskolába járok, 2. osztályos koromtól fociztam az iskolai Focisuliban,
az ottani edző, Bence bácsi választott ki az UFC-be, ahol két éve focizom már.
- Tanulás hogy megy, az iskolában milyen a magatartásod?
Jól megy a tanulás, a magatartásom négyes.
- Na, ez érdekel, miért csak négyes, mi rosszat csinálsz?
- Nem vagyok annyira jó gyerek, például egyszer bementem a szünetben az
osztályba.
- Hát ez szörnyű…
- Nem szabad, mert korábban volt egy verekedés az osztályban, és azóta a
szünetben mindenkinek ki kell mennie a teremből.
- Értem. Mit gondolsz, mik az erősségeid és a gyengéid a fociban?
- Gyors vagyok, de gondolkodásban fejlődnöm kell.
- Melyik csapatnak szurkolsz, kik a kedvenceid?
Bayern München, Barcelona, Müller és Messi.
- Mi a kedvenc posztod?
- …tessék?
- Melyik poszton szeretsz játszani, hátvéd, csatár?
- Ja, úgy poszt! Védőt szeretek játszani.
- Te kaptad a legutóbbi Bozsik Tornán a különdíjat. Miért?
- Mert Csaba bácsi és Norbi bácsi nekem adta.
- Na jó, de miért?
- Mert jól védekeztem a mérkőzéseken.
- Mi volt a különdíj, mit kaptál?
- Kaptam egy emléklapot és egy nagy óriási tábla Milka Oreo-t.
. Mi lett a sorsa a csokinak?
- Megvan még, bekerült a csokik közé a csokis dobozba.
- Van a szobádban egy csokis dobozod?
- Igen, van egy csokis doboz, abból szoktam falatozni, ha Anyu engedi,
mondjuk, vacsora előtt nem ehetek belőle.
- Az helyes. Meg szoktad dézsmálni?
- Nem az én szobámban van, hanem a nappaliban egy magas szekrény
tetején, amit nem érek el. Gyerekbiztos hely.
- És akkor alulról, vágyakozva szoktad nézni a dobozt?
- Nem, mert van egy sámlim is….

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Csapatunk életében egy kevésbé mozgalmas hónap telt el. A Bozsik tornákon
hétről hétre jó teljesítményt nyújtanak a srácok. Az edzéseken pedig ennek az
időszaknak megfelelően zajlik a munka. Igyekszünk folyamatos játéklehetőséget
biztosítani mindenkinek. Edzőmeccseket szervezünk és forgatjuk a csapatot a
tornákon is.
Kialakult a végleges keret. 3 játékosunk egy időre felhagyott a focival. Valkai Zoltán
és Levente féléves pihenőre kényszerült, míg Makovinyi Marci külföldön
tartózkodik. Kovács Máté sajnos eligazolt csapatunkból lakhelyváltozás miatt.
Érkező játékosok is voltak Bene Attila és Feczkó Illés személyében.
A csapat jó úton halad a kitűzött célok felé. Kisebb hullámvölgy figyelhető meg a
játékosok teljesítményében, de ezt teljesen normálisnak tartom. Véleményem
szerint ebben a korban nem lehet töretlen fejlődést produkálni és minden jó
időszakot követ egy kevésbé jó. Csapatunk jelenleg ebben a kevésbé jó
időszakában van, de mivel mindenki nagyon motivált és lelkes biztos vagyok
benne, hogy hamarosan újra csúcsformában lesznek a srácok.
Terveink közt van komoly csapatokkal edzőmérkőzést játszani. Felvettük már a
kapcsolatot a Honvéd, Fradi és a Dinamo Star csapataival de szeretnénk minél
több erős csapattal játszani.

Csapatképünk a 2006-osok Bozsik tornáján készült, még a hideg beköszöntét
megelőzően.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Október hónapban csapatunk élete rengeteg focizással telt, az edzések mellett
rengeteg versenyen vettek részt a gyerekek. A gyakorlások nagy részét továbbra
is az átadások és átvételek teszik ki, melyben mindenki sokat fejlődött.
Csatlakozott a csapathoz Papp Benjámin, aki a Pitypang iskolából érkezett
hozzánk és a diákolimpián nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet. A
hónap során két Bozsik-tornán is részt vettünk, ahol élvezetes mérkőzéseket
játszott a csapat a Vasas és a III. Kerületi TVE ellen. Megrendezésre került a
csapaton belüli dekázóverseny, amelyen Kádár Miki továbbra is verhetetlen volt
(102), második helyen Tőrös Marci, a harmadikon pedig Pácza Olivér végzett, a
gyakorlások során sokan egyéni csúcsot döntöttek. Eleget tettünk egy diósdi
tornameghívásnak is, ahol csapatunk a Diósd, a Bőrlabda, a Voyage és a
Margitsziget csapataival is megmérkőzhetett. A meccsek nagyon jó minőségű
füves pályán kerültek megrendezésre, remek lehetőség volt, hogy
megtapasztaljuk, miként gurul-pattan a labda ezen a talajon. Az
edzéslátogatottság továbbra is magas, ami a szülőket is dicséri, hiszen esős
időben is 20 feletti volt a létszám. Megrendezésre került a kerületi futóverseny is,
melyen csapatunkból többen is kiváló eredményt értek el. A versenyt Tőrös Marci
nyerte, Cseh Domi pedig a harmadik lett, de az első 10-ben végzett Balázs Bálint
és Lukács Máté is, gratulálunk nekik!

-

Diósdon jártunk

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Október hónapban rutinos fesztiválra járókká váltunk, hiszen 4-én és 18-án is
futball fesztiválon voltunk a már szeptemberben megismert III. kerületi pályán.
Az első alkalommal tapasztalt problémákat a szervezők kiküszöbölték, így két
remek, érdekes és eredményes vasárnap délelőttöt töltöttünk a pályán. Mindkét
alkalommal 6-6 játékos tudott eljönni az eseményre, de nem mindig ugyanazok.
Így aztán a hónap végére 11 játékosunk is megismerkedett ezekkel a foci
ünnepekkel. A szervezők jóvoltából a csoki mellett focikártyákat is kaptunk
ajándékba, ezzel is emlékezetesek maradtak az októberi fesztiválok.
November 8-án lesz az utolsó ilyen jellegű rendezvény ezen a pályán ebben az
évben, erre is készülünk! Ami pedig ennél is izgalmasabbnak ígérkezik, az a
november 28-i III. Pék Pont Utánpótlás Torna, ahova mi is beneveztünk. itt
játszunk majd először más egyesületek csapataival, reméljük, hogy jó kis torna
lesz számunkra is.
Nagyon jó dolog, hogy a mi fesztiváljaink egy időben és egy helyen vannak az
UFC 2007/2008-as csapatéval. Így látjuk, hogy sok munkával mi is lehetünk olyan
ügyesek és eredményesek, mint ők.
Októberi edzéseinken leginkább a labdavezetést és a kapura lövéseket
gyakoroltuk. Ettől a héttől pedig elkezdtük a párharcokat is gyakorolni. Kicsit
megzavarta az edzések menetét a hosszan tartó esős időszak, de hamarosan
beköltözünk a sátorba. Csapatunk időközben 23 fősre gyarapodott, új játékosaink
István, Kevin és Dávid.

CSAPATAINK

Lurkó

Fent: Szénási Bence repülni is tud
Lent: Nagy Ábel Ronaldonak passzol :)

CSAPATAINK

Lurkó

Fent: A “nagylurkók” új igazolása Lionel Messi
Lent: Hudacsek Csabi megint leszereli az ellenfelet

CSAPATAINK

Kölyök

Fent: Nagyot előre!
Lent: Szép lövés - nagy védés

A rangadót a narancsok nyerték

CSAPATAINK

Junior

Fent: Nagy védés után nagy öröm
Lent: Egy finom bokacsel

CSAPATAINK

Felnőtt
A 8.fordulóban a Csillaghegy otthonában léptünk pályára.
Csillaghegy - UFC 0-0 (0-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Papp E., Vidéki G. - Kocsis M., Tóth M. Matus L., Királyvölgyi K., Kovács P. - Ráskai-Kiss K.
Cserék: Vida G., Lesti B., Padányi B.
Moldován Tibor edző: “Egy játékra alkalmatlan pályán láttunk két szenvedő
csapatot, akiket még a bírói döntések is akadályoztak a futballban. Ritkán jön el
az ember úgy meccs után, hogy csak negatív gondolatok keringenek a fejében,
ez most olyan volt.”
A bajnokság 9.játéknapján kerületi rangadót játszottunk, a Pénzügyőr második
csapatát fogadtuk hazai pályán.
UFC - Pénzügyőr II. 3-3 (2-3)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Veégh Sz., Vidéki G. - Tóth M., Kocsis M. Lesti B., Padányi B., Kovács P. - Királyvölgyi K.
Cserék: Papp E., Ráskai-Kiss K., Vida G., Matus L., Lakatos P.
Gólszerzők: Királyvölgyi K. 2, Ráskai-Kiss K.
Moldován Tibor edző: “Buta játék és hatalmas helyezkedési hibák előzték meg a
góljaikat. Minél többet gondolkodom a meccsen, annál inkább arra jutok, hogy
nagyon sokat segítettünk nekik abban, hogy pontot szerezzenek. El kell kezdeni
bátran, önbizalommal telve futballozni, mert ha nem így lesz, szenvedni fogunk.
Többeknek oda kell figyelnie, hogy a játék hevében sem lehet össze-vissza
rohangálni és érzelmi alapon buta döntéseket hozni. Nyugodt és okos
döntésekre van szükség.”
Október közepén Budatétényben léptünk pályára, ahol a pálya adottságai miatt
minden csapat megszenved.
Budatétény - UFC 3-3 (2-1)
UFC: Nagy D. - Miklósi G., Szabó D., Veégh Sz., Papp E. - Gallatz K., Kocsis M. Kovács P., Ráskai-Kiss K., Lakatos P. - Királyvölgyi K.
Cserék: Cserti B., Matus L., Petrányi M., Jobbágy D., Molnár E.
Gólszerzők: Kovács P.. Királyvölgyi K., Öngól
Moldován Tibor edző: “A három rúgott gól ellenére támadásban nem voltunk az
igaziak sajnos. Bosszantó, hogy az ellenfé az utolsó pillanatban egyenlített.”
A 11.fordulóban az élmezőnyhöz tartozó Nagytétényt fogadtuk a Kolozsvári
Tamás utcában.
UFC - Nagytétény 4-1 (1-1)
UFC: Nagy D. - Miklósi G., Veégh Sz., Vidéki G., Jobbágy D. - Szabó D., Padányi
B. - Kovács P., Ráskai-Kiss K., Cserti B. - Királyvölgyi K.
Cserék: Gallatz K., Lesti B., Matus L., Molnár E.
Gólszerzők: Veégh Sz., Ráskai-Kiss K., Padányi B., Cserti B.
Moldován Tibor edző: “A második 45 perc volt idei legjobb játékunk. Ebből kell a
következő fordulókra meríteni! Gratulálok mindenkinek!”

