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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 a Lurkó csapat edzésén készült.
Alig férnek rá a képre!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Ez a hónap sem telt eseménytelenűl az ifik életében. Rögtön az első hétvégén a
Ferencváros látogatott a Kolozsvári Tamás utcába. Több hiányzója is volt
csapatunknak. De Dani bácsi így is optimizmussal nézett a nyári időjárásban
lejátszott mérkőzés elé. Az első félidőben több nagyobb helyzetet is
kialakítottunk, de ezeket rendre ki is hagytuk így a szünetben 0-0 volt az
eredmény. Szünetben elhangzott, hogy bátrabban fel kell vállalni az 1-1 elleni
szituációkat. Szünet után egy sokkal feltüzeltebb társaság volt a pályán, hamar
meg is lett az eredménye: az 53. percben Kölcze remek passza után Juhász
Csongi megverte védőjét és a kapuba lőtt. Húsz perc múlva lölcsön kenyér vissza
jár alapon Juhász tálalt Kölcze elé, aki nem hibázott (2-0). Sajnos jött egy
ötperces rövidzárlat, ezt ellenfelünk egy szép szabadrúgásból és egy büntetőből
ki is használta (2-2). De a csapat erejét mutatja, hogy ezután sem zuhantunk
össze. Két percre rá meg is volt a válasz, Horváth Norbi szabadrúgása után
Kölcze Balu a kapust átemelve szép gólt szerzett (3-2). Három percre rá Szakács
Ábel ment el a szélen, középre tekert, ahol Juhász Csongi érkezett és talált a
kapuba, ezzel eldöntve a mérkőzést (4-2).
Egy hétre rá a Vecsés halasztást kért pályagondokra hivatkozva, így ezt a
mérkőzést november végén játsszuk le. Így két hét szünet után a Somos SE
csapatát láttuk vendégül. A rossz előjelek sajnos be is igazolódtak. A mérkőzésen
a 16.percben emberhátrányba kerültünk. Ennek ellenére döntetlen szagú
mérkőzés volt, a 80.percben egy elkerülhető gólt kaptunk, a nagyon szigorú
játékvezetés egy kétes szituáció után ismét piros lappal és egy büntetővel sújtott
bennünket. Ellenfelünk ezzel a lehetőséggel élt is, így elvitték a 3 pontot
otthonunkból (0-2).
Szeptember utolsó hétvégéjén az egykoron szebb napokat látott Csepelen
vendégeskedtünk. Az előző napokban a pálya talaját megedzette a csapadék, így
még ezzel is meg kellett küzdeni mindkét csapat játékosainak. A mérkőzést
ellenfelünk kezdte jobban, egy kontra után meg is szerezték a vezetést (1-0).
Ezután is kevés lehetőségünk adódott, jobbára csak egy-egy lövés. A 30.percben
a debütáló Yann került ordító ziccerbe, de sajnos nem tudott élni az adódó
lehetőséggel. A 37. percben Lénárd ugratta ki Juhász Csongit, aki a kapus mellett
is eltolta a labdát és a védő mellett a kapuba passzolt (1-1). Öt percre rá már a
vezetést is megszereztük: Lénárd ugratta ki a jobb szélen Kovács Attilát, aki
futtából egyből tekert középre az érkező Juhász elé, aki a kapuba lőtt a vetődő
kapus mellett (1-2). Jobban kezdtük a második félidőt ellenfelünknél, ez
helyzetekben is megmutatkozott. Sajnos nem tudtunk élni a lehetőséggel, míg
ellenfelünk az egyetlen nagy hibánkat megbüntette: egy szöglet utáni lecsorgó
labdát szépen lőtt a csepeli srác a kapuba (2-2). Ekkor 10 perc volt még hátra,
amikor csapatunk nagyon elfáradt az iramban, ezt kihasználva ellenfelünk
megszerezte a vezetést (3-2). A végén még két lehetőségünk is adódott az
egyenlítésre, de ezúttal nem jött össze. A mérkőzés végén egy baleset is történt,
mielőbbi felépülést kívánunk Yannak.
Októberben nehéz feladatok várnak a csapatra, rögtön jövőhéten a Dabas
csapata látogat hozzánk.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek

Csepelen beköszöntött az ősz
Csepelen a körülmények az elmúlt évtizedekben nem változtak, sajnos a
nagymúltú létesítmény, ahol rengeteg elsőosztályú meccset játszottak az
elmúlt évszázadban, borzasztóan elhanyagolt állapotban van. Bár a sporttelep
a három füves és egy rossz műfüves pályával az egyik legnagyobb sporttelep a
fővárosban, a kiszolgáló létesítményekhez sajnos hosszú évek óta nem
nyúltak, így azok szomorú képet festenek. Reméljük egyszer az itt sportolók
fontosak lesznek valakinek és jut pénzt a felújításra.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A csonka augusztust követően szeptemberben beindult a nagyüzem, mindkét
bajnokságban, az országosban és a budapestiben is hétről hétre pályára léptünk.
A sok mérkőzés mellett a csapat ebben a hónap kiemelkedő edzéslátogatottságot
produkált, ami a folyamatos fejlődés alapköve. Ebben a hónapban is érkeztek
próbajátékosok a csapathoz, Futó Marci 1999-ben született, korábban a
Hegyvidékben játszott. Az apró termetű, ballábas középpályás könnyen
beilleszkedett a csapatba. Szeptember utolsó napjaiban érkezett Érdről Király
Levente, aki 2000-ben született. A jó alkatú jobblábas védőt az átigazolási időszak
utolsó napján igazoltuk le, reméljük ő is hamar a közösség része lesz.
Az első hétvégén a Hegyvidéket fogadtuk a budapesti bajnokságban, akik tavaly
második helyen végeztek a mieink mögött. Ezúttal is kiélezett mérkőzést vívtunk,
ahol Kelemen Zsombi mesterhármast rúgott, Tarkövi Ádi duplázott, valamint
Porst Beni és Kőszegi Kris is betalált, így 7-4-es győzelemnek örülhettünk. Az
országos bajnokságban sima győzelmet arattunk a Fenomenon FC ellen (12-0).
Gólszerzőink: Böszörmény Áron 3, Bacsek Bernát, Kákosy Márk, Kövessy Noel,
Tóbiás Marci 2-2, Katona Matyi.
A következő hétvégén csak a fővárosi bajnokságban léptünk pályára, ahol
nagyon izgalmas mérkőzést vívtunk a KISE gárdájával. Végül elhoztuk a három
pontot Kőbányáról Kelemen Zsombi második félidőben szerzett góljával (0-1). Az
országos bajnokságban szerdán léptünk pályára Vecsésen. Sima, ám
nyögvenyelős győzelemet arattunk: az első félidőben Bacsek Bernát góljával
kerültünk előnybe. A második félidőben Tóbiás Marci és Mohamed Zeid góljaival
növeltük az előnyünket, a végeredményt Bacsek Bernát állította be (0-4).

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek

Játékra alkalmas!
Néhány nappal később ismét teljes hétvége következett. A fővárosi bajnokságban
8-2-es győzelmet arattunk a becsületesen küzdő RTK ellen. Gólszerzőink:
Dolgener Flórián, Tarkövi Ádám 3-3, Bagyinszki Kris, Czipó Ádám. Az országos
bajnokságban eddig legerősebb ellenfelünkkel találkoztunk, a Somos SE
érkezett a Kolozsvári Tamás utcába. A salgótarjániak ellen lüktető, jó iramú
mérkőzésen az első félidőben Katona Matyi átlövésével szereztünk vezetést. A
29.percben Tóbiás Marci rúgott nagy gólt, ezzel máris két gól volt az előnyünk. A
42.percben Tóbi hatalmas szabadrúgásgóljával megnyugtató előnnyel
mehettünk a szünetre. A második félidőben Kövessy Noel okos góljával növeltük
tovább az előnyünket, majd Tóbi megint betalált kétszer, beállítva ezzel a
végeredményt (6-0). Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem volt ekkora
különbség a csapatok között, ám ez nem csökkenti jól játszó csapatunk érdemeit.
Szeptember utolsó hétvégéjén a budapesti meccsünk a nagy rivális Újpesti
Haladás ellen az időjárás miatt elmaradt. Másnapra viszont megkönyörült az ég,
Csepelen az NB II-es bajnokságban lejátszottuk 5.mérkőzésünket. Az első
félidőben életlenek, tompák voltunk, bár a játékunk nem volt rossz, a kapu előtt a
tompaság miatt nem voltunk veszélyesek. A 41.percben Zeid harcolt ki büntetőt,
amit Hajnal Balázs üggyel-bajjal a hálóba juttatott, így ismét az első félidőben
megszereztük a vezetést. A második félidőben jóval figyelmesebb játékkal hamar
eldöntöttük a meccset, Tóbiás Marci ismét duplázott, a végén pedig Kákosy Márk
szép góllal tette fel az i-re a pontot (0-4).

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Szeptember hónapban folytatódott a bajnokság U14 és U15-ös brigádunknak is.
Mindkét csapat hozta mérkőzéseit, így hiba nélkül áll a bajnokságban. U15
mérkőzései: Ikarus csapatát fogadtuk hazai pályán, ami egy jó iramú mérkőzést
hozott, ám végkimenetelében könnyű siker a hazaiak számára. Keret: Kiss,
Fouilleul, Leskó, Szölgyémy, Belarbi, Werner, Rozsondai, Valkó, Józsa, Fülöp,
Nagy, Wein. Gólszerzőink: Rozsondai 3, Nagy 2, Werner. Következő hétvégén a
Ferencváros FC otthonába látogattuk ahol könnyű mérkőzésen sikerült nagy
arányú győzelmet szerezni. Az első perctől az FFC térfelén folyt a játék, egy
percig sem volt kérdés a 3 pont sorsa. Keret: Wein, Fouilleul, Leskó, Szölgyémy,
Somogyi, Werner, Rozsondai, valkó, Fülöp, Józsa, Nagy, Váradi, Kiss, Belarbi.
Gólszerzőink: Fülöp6, Nagy2, Rozsondai, Valkó, Józsa. Szeptember hónap
végén az Újpesti Haladás csapatát fogadttuk hazai pályán, ami egy izgalmas, jó
mérkőzést hozott. Csapatunk jól játszott, sikerült az ellenfél térfelén tartani a
labdát, ám az ellenfél tizenhatosa környékén játékunk lelassult, és kreativitásunk
elfogyott. Az ellenfél előre vágott labdákkal próbált előre játszani, és egyik
fölvágott labdával csatáruk helyzetbe is tudott kerülni amit nem hibázott el. A
félidőre maradt az 1-0-s vendég vezetés. Második félidőben folytattuk támadó
játékunkat, és végül a nagy mezőnyfölény meghozta a gyümölcsét. Fülöp
Marcinak sikerült kétszer bevennie ellenfelünk hálóját, így végül sikerült mind 3
pontot otthon tartani. Keret: Kiss, Wein, Fouilleul,Váradi, Somogyi, Kőszegi,
Werner, Rozsondai, Valkó, Fülöp, Belarbi, Nagy. Gólszerző: Fülöp2. U14
mérkőzései: A Gloriett csapata ellen folytatta gárdánk a menetelését, esős napon
játszhattunk egy remek füves pályán, így a körülmények tökéletesek voltak egy jó
mérkőzéshez. A 2003-as születésű Gloriette csapata nem tudott mit kezdeni
fizikai fölényünkkel, futószagon jöttek az UFC lehetőségek. A gólok nagy részét
Földes vállalta, aki 5x talált a hálóba, de a többiek is kivették részüket a
gólzáporban. A meccs végeredménye 11-0. Keret: Tóth, Dér, Váradi, Veres,
Hegedűs, Szabó, Görgényi, Rókusfalvy, Földes, Feiner. Gólszerzőink: Földes 5,
Józsa2, Hegedűs, Szabó, Váradi, Dér. A BVSC és a Reac elleni mérkőzés is
könnyű sikert hozott. BVSC-UFC 0-20. Keret: Tóth, Tóth, Dér, Balás, Földes,
Görgényi, Herczenik, Rókusfalvy, Szabó, Váradi, Veres, Hegedűs. Gólszerzőink:
Földes 12, Balás-Szabó 3, Hegedűs, Rókusfalvy.Reac- UFC 1-16. Keret: Tóth,
Feiner, Sándorfi, Veres, Herczenik, Rókusfalvy, Görgényi, Hegedűs, Józsa,
Balás, Földes, Szabó. Gólszerzőink: Földes 5, Szabó 4, Józsa 3, Hegedűs 2,
Görgényi, Balás. Izgalmas meccset hozott azonban hazai pályán az ASI ellen
vívott összecsapás. Ellenfelünk is 2002-ben született játékosokból állt, és támadó
játékra volt berendezkedve. A mérkőzést nagyobb iramban sikerült kezdenünk,
és egy szabadrúgásból Földes szerezte meg a vezetést. Utána ellenfelünk
kitámadott, és egy hátsó zavarunk után sikerült megszereznie az egyenlítő gólt. A
következő találatra a második félidőig kellett várni, ekkor Földes ugratta ki
Görgényit, aki a kapus lábai közt juttatta a labdát a hálóba. 5 perccel később
Földes büntetőből növelhette volna előnyünket, de sajnos a kapu mellé lőtte a
labdát. 3 perccel később azonban megrúgta ziccerből második gólját is.
Ellenfelünk a vége előtt 8 perccel megrúgta második gólját is, így izgalmassá téve
az utolsó perceket. Ehhez azonban az is kellett, hogy a bíró Herczenik gólja után
kirúgást adott, ugyanis a „háló szaggató” találatot a játékvezető nem látta.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Szeptemberben Fejes Kristóffal, a csapat egyik kapusával készült mini interjú.
- Gyuszi, mondjál valamit magadról. Hol tanulsz, mikor és hogyan kerültél az
UFC-be?
- A Zugligeti Általános Iskolába járok, egy évvel ezelőtt jöttem a csapathoz, a nyári
napközis focitáborban választottak ki, és kapus vagyok.
- Kedvenc kapusod van?
- Dibusz. Nem, nem, inkább Király.
- Miért vagy Gyuszi? Mivel ezt mindig sokan kérdezik, leplezzük most le.
- Mert egyszer rajzoltam egy Gyuszit a kezemre. Gyuszit sétabottal és
kalapban….
- És én az edzésen megkérdeztem, hogy mi van a kezeden. Te meg röviden és
egyszerűen azt válaszoltad, hogy Gyuszi... De miért Gyuszi a neve?
- Az egy nagyon jó név, tetszik nekem.
- Igazi jó barátok voltatok… Mi történt vele?
- Véletlenül lezuhanyoztam. Nem figyeltem rá, beszappanoztam, és kész, vége
lett.
- Egyszer azt mondtad nekem, megírod a kalandjait. Hogyan állsz vele?
- Megírtam, nyolc része elkészült.
- Füzetbe írod?
- Nem, papír zsebkendőkre, az egyedibb. A zsebkendő tetején van a fejezet címe,
és az, hogy: „Írta: Bíró István.”
- Ki az a Bíró István?
- Az én művésznevem. Ha kihajtjuk a zsebkendőt, akkor belül van maga az írás, a
történet, és egy rajz illusztráció. A zsebkendő hátán meg, hogy: izgalmas mesék
mese-mese.hu
- Én most már mindenképpen szeretnék belőle egy példányt. A balatoni
focitáborban is készült egy Gyuszi feldolgozás, de végül le akartad tiltatni.
- A nyugi szobával adtuk volna elő, de nagyon béna lett az egész, nem tetszett….
- Pedig még egy video felvétel is készült a főpróbáról. Van valami hobbid a focin
kívül?
- Leckét írok. Nem, nem, vicceltem. Olvasni szoktam.
- Mit szoktál olvasni?
- Gyuszi kalandjait….

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek

Végre elkezdődött az igazi szezon. Kialakultak a Bozsik tornák és meghatároztuk
az irányelveket. A csapat létszáma és játékos állománya is kialakult. Lassan
lezárul az átigazolási időszak és kezdődhet a csapat taktikájának pontos
kivitelezése. Sok távozónk volt. Vannak akik sajnos sérülés miatt nem lehetnek
csapatunk tagjai egy ideig, van aki külföldön tölti 2015 hátralevő részét de sajnos
akad olyan aki családi okok miatt nem lehet velünk tovább. Viszont érkezett két új
játékos (Bene Attila és Feczkó Illés) akik 2006-os csapatunkat fogják erősíteni. Túl
vagyunk 3 tornán ahol minden két korosztályunk szépen helytállt, egyéni és
csapat szinten is tudtunk sikereket elérni. Az első Bozsik torna nem hozta meg a
várt szintet. Sajnos nem elég erős a csoportunk, de nem panaszkodunk, ebből a
helyzetből hozzuk ki a legtöbbet. Terveink között van rengeteg edzőmérkőzés
szervezése és igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani, hogy meg tudják
magukat méretni a gyerekek.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
A 2007-2008-as születésűek csapata szeptemberben a tavalyi évhez hasonlóan a
kispályákon kezdet meg az edzéseket a hétfői, szerdai és pénteki napokon. Az
edzéslétszám 25 körüli, szerencsére mindenki épségben érkezett vissza a nyári
pihenésből. Csatlakozott a csapathoz Jávor Máté, aki a Szent Angélából érkezett
egyesületünkhöz. Az edzéseken az egyéni technika fejlesztése mellett előtérbe
került az átvételek és átadások gyakorlása. Szeptemberben megrendezésre
került az első Bozsik-torna, ahol új helyszínnel, a III. Kerületi TVE sporttelepével
ismerkedhettünk meg. Idén a változó helyszín következtében más csapatokkal is
találkoztunk, így a Vasas, a Gázművek és a vendéglátó III. Kerületi TVE
csapataival mérkőzhettünk meg. Az iskolával párhuzamosan megkezdődtek a
diákolimpia küzdelmei, több, az egyesületünkbe járó gyermek is meghívót kapott
az iskolai focicsapatba. A mérkőzések közben Josa (Herczegh József - a szerk.)
adott rövid interjút a Lelátó riporterének.
Szia Josa, hogy álltok, hogy megy a játék?
- Jól, eddig egy döntetlenünk van, a többit megnyertük.
- Láttam más fiúkat is a csapatból, kikkel találkoztál eddig?
- A Budenzből többen is vannak Ati, Boldi, Olivér és Bence, a Fillérből meg Balázs
Bálint és Zézé.
- Melyik meccs tetszett a legjobban?
- Amelyiken sok gólt lőttünk.
- Fogsz még gólt lőni?
- Hát, ha beállít az edző...
- Köszönöm és további sok sikert!

-

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Csapatunk életében fontos lépcsőfokhoz érkeztünk szeptember 20-án. Először
vehettünk részt Bozsik-fesztiválon! Az eseményt a III. Kerület TVE pályáján
rendezték egy esősnek induló, de végül napos vasárnap. A mi kis csapatunkból 6
játékos tudott ezen részt venni, így ők ismerkedhettek meg először a foci
fesztivállal. A menetrendnek megfelelően 10 órakor a 6 egyesülettől érkezett ifjú
játékosokat 3-4 fős csapatokká osztották a rendezők. Így teremtve meg annak a
lehetőségét, hogy összeismerkedjenek a labdarúgó palánták egymással. A
fesztiválokon nem az egyesületek csapatai játszanak egymás ellen és az
eredményeket sem számolják. A cél az, hogy élményt szerezzenek a játékosok és
részévé váljanak a foci hazai rendszerének. Ezek a célok még akkor is teljesültek,
ha szóvá kellett tenni azt, hogy a 2009-2010-es korosztály játékosai közé 2006-os
és 2007-es fiúkat is beengedtek. A szóbeli értékelések alapján csapatunkból
Majek Ábel és Váradi Szabolcs nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Ők az
idősebbekkel szemben is megállták a helyüket. A következő fesztiválra, ami
október 4-én lesz ugyanitt, még nagyobb csapattal készülünk, hiszen időközben
elkészülnek a többiek igazolásai és orvosi papírjai is! Mérföldkő volt az edzések
menetében szeptember 21. is. Ezen a napon voltunk először több mint 20-an az
edzésen! Szeptember végén elköszönt a csapattól Moseley Nicholas, aki
külföldre költözés miatt máshol folytatja az edzéseket.

Fesztiválon jártunk!
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Lurkó

CSAPATAINK

Kölyök

Kezdődik a rangadó!

Dani vajon felül a biciklire?

CSAPATAINK

Junior

Fent: “A” csapatfotó!
Lent: A szeptemberi 2-2 elleni bajnokság győztes párosa

CSAPATAINK

Felnőtt
A 4.fordulóban Pestszentimrén léptünk pályára.
Pestszentimre - UFC 0-2 (0-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Veégh Sz., Papp E. - Kocsis M., Fabiny M.
- Vida G., Padányi B., Kovács P. - Ráskai-Kiss K.
Cserék: Kiácz M., Vidéki G., Jobbágy D., Cserti B., Herendi D.
Gólszerző: Ráskai-Kiss K. 2
Moldován Tibor edző: “Az első 20-25 percben beszorultunk a kapunk elé, de nem
kaptunk gólt. Ezt követően támadásban a kiváló egyéni teljesítményeknek
köszönhetően előnybe kerültünk, amit a második félidőben még tovább
növelhettünk volna, ám csak egy további gólt lőttünk.”

Az 5.fordulóban a Csep-Gólt fogadtuk hazai pályán.
UFC - Csep-Gól 3-2 (1-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Veégh Sz., Vidéki G. - Tóth M., Kocsis
M. - Királyvölgyi K., Padányi B., Kovács P. - Ráskai-Kiss K.
Cserék: Cserti B., Jobbágy D., Gallatz K., Kiácz M., Vida G.
Gólszerzők: Kovács P., Szabó D., Cserti B.
Moldován Tibor edző: “Nagyon nehéz mérkőzésen, kevés játékkal de sok
brusztolással sikerült megszerezni a nagyon fontos 3 pontot. Akkor igazán jó egy
csapat, ha amikor a játék is rosszul megy, akarással, küzdéssel kitudja vívni
magának a győzelmet. Mi ezt tettük. Az utolsó percig hajtott mindenki és bár
kétszer kerültünk hátrányba, nem tört meg a hitünk.

CSAPATAINK

Felnőtt
Az első félidőben megint sok helyzet maradt kihasználatlanul, bár amennyiszer
kombinatív játékkal próbáltunk meg építkezni, sikerült, mégis inkább az
ívelgetést választottuk. Az utolsó 20 percben egyre többször próbáltunk meg
hátulról felépített támadásokat vezetni és ha nem is közvetlenül ilyen
támadásokból, de két gólt is sikerült szereznünk.”
A 6.fordulóban Mátyásföldön a Rákosszentmihály vendégei voltunk.
Rákosszentmihály - UFC 0-3 (0-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Vidéki G., Zöld P. - Kocsis M., Gallatz K. Királyvölgyi K., Tóth M., Cserti B. - Kovács P.
Cserék: Jobbágy D., Vida G., Herendi D., Kiácz M., Matus L.
Gólszerzők: Vida G., Kiácz M., Matus L.
Moldován Tibor edző: “Egész mérkőzésen dominálni tudtunk, mezőnyfölényünk
végig megmutatkozott. Azonban eddigi problémánk ezen a mérkőzésen is
előjött: helyzetkihasználásunk borzalmas volt, egyik kidolgozott lehetőséget
hagytuk ki a másik után. A 83. percben sikerült Vidának egy 20 méteres
bombával megszüntetnie a gólcsendet, majd két perccel később Kiácz
biztosította be a győzelmet. A ráadás a 90. percben érkezett, Jobbágy beadását
Matus lőtte a hálóba.”
A 7.fordulóban a mieink elszenvedték első hazai vereségüket.
UFC - Közterület 2-3 (1-2)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Papp E., Zöld P. - Kocsis M., Tóth M. Királyvölgyi K., Padányi B., Kovács P. - Ráskai-Kiss K.
Cserék: Jobbágy D., Herendi D., Kiácz M., Matus L., Cserti B.
Gólszerzők: Királyvölgyi K., Cserti B.
Moldován Tibor edző: “A tábla alján elhelyezkedő Közterület csapatát vártuk
hazai pályán nyilván bizakodva, ám ellenfelünk hamar elrontotta kedvünket.
Szabó belépőjét ítélte a játékvezető szabálytalannak és büntetőhöz jutott a
vendég csapat. Utána Kovács Lehel és Papp Endre nem értették meg egymást,
a végén leindítottuk az ellenfél támadóját, máris kettővel “égtünk”. A félidő vége
előtt sikerült büntetőből Királyvölgyinek szépítenie. A második félidő közepén
Csertinek sikerült kiegyenlítenie, tehát maradt mintegy 25 percünk a győztes gól
megszerzésére is. Ez azonban elmaradt, sőt a véghajrában a Közterület
csapatának sikerült megszereznie a 3 pontot érő gólt. Sajnálatunkra Csertit
kiállították két sárga lappal, így következő mérkőzéseinken nem vehet részt.”
Következő mérkőzéseink:
Október 3.szombat 11:00 Csillaghegy - UFC (III.kerület, Márton utca)
Október 11.vasárnap 11:00 UFC - Pénzügyőr
Október 17.szombat 14:00 Budatétény - UFC (XXII.kerület, Jókai Mór utca)
Október 25.vasárnap 11:00 UFC - Nagytétény
Október 31.szombat 11:00 Hidegkút - UFC (II.kerület, Szabadság út)

