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CSAPATAINK

2001-2004-ben születettek
Interjú Lurdzsóval
Ebben a hónapban a csapat egyik közönség kedvenc tagjával beszélgettünk,
múltról, jövőről.
Hogy is kapta a becenevét. Lurdzsó, azaz Fazekas Antal Márton.
Ú.I. : Mondhatni, kis túlzással, beceneved egybeforr egy szabadidősport
csapatával.
De ne rohanjunk előre, kezdjük az elején, hogy is kerültél az UFC-be?
Lurdzsó: 2011 őszén egy osztálytársam ajánlotta a csapatot, hiszen a suliban is
rúgtam már a bőrt és mindig is célom volt egy egyesületben játszani. Akkoriban
még csak ismerkedtem a sporttal, a lelkesedésem mindig nagyobb volt, mint a
tehetségem, viszont tudtam már akkor is, hogy jó focista lehetek, ha teszek érte,
és így is tettem. Az UFC-s karrierem a Lurkók közt kezdődött, még ebben az
évben.
Ú.I. : Akkor innen ered a név is?
Hogyan kerültél a kiemelt csapatba?
Lurdzsó: Igen, a Lurdzsó nevet anno Csaba bá adta nekem, hiszen a kiemelt
csapatban velem együtt volt vagy öt másik Marci is, ezért kellett egy név, amivel
meg tudnak engem is különböztetni. A kiemelt csapatba való bekerülés 8 éve
történt, 1 hónapon keresztül voltam próbajátékon, ahol sikerült kivívni a

Lurdzsi kapuratör
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helyemet. Tudtam, hogy ez egy nagy esély, hogy versenyszerűen tudjak sportolni,
ezért odatettem magam, és sikerült megragadni itt, és ennek nagyon örülök a
mai napig. Sokáig hiányoztak a lurkós barátaim, de szerencsére itt is megtaláltam
a számításaimat és már életre szóló barátságokat tudok magaménak.
Ú.I. : Egy jó példa vagy minden Lurkós gyerek számára, hogy szorgalommal és
munkával meg tudtál ragadni a kiemelt csapatban .
Mi az amit az erősségednek érzel?
Lurdzsó: Én egy intelligens embernek tartom magam, tudtam, hogy szintet lépek.
A legfontosabb a türelem volt nekem, és az, hogy alázatosan dolgoztam.
Emberileg is sokat fejlődtem emiatt, megtanultam, hogy ki kell vívni az edzők, a
csapattársak bizalmát, de még talán magamról is el kellett hinnem, hogy én ide
tartozom. Ezután sikerült igazán beilleszkedni, és egyre gyorsabban fejlődni. A
pályán a játékintelligenciám az, ami a legnagyobb erősségem. Jól látok át
szituációkat, és képes vagyok segíteni csapattársakat a kommunikációmmal. A
beszéd amúgy is nagyon fontos. Sokkal könnyebb úgy játszani, ha a csapattársak
segítenek, így a döntéshozatal egyszerűbb folyamat. Csatárként szintén fontos,
hogy jól és erősen lőjek. A közelmúltban ebben fejlődtem a legtöbbet.
Ú.I. : Eddigi nagypályás pályafutásod során 72 meccsen 14 gólt szereztél, de talán
idén valami gát átszakadt, megszületett az első mesterhármasod.
Fontos gólt szereztél az Issimo ellen.
Hogyan élted meg ezeket mérkőzéseket belülről?
Lurdzsó: Nos, az egyéni statisztikával talán idén vagyok először úgy igazán
elégedett, de igyekszem ezzel keveset foglalkozni. Én csapatjátékos vagyok, egy
gólpassznak is ugyanúgy tudok örülni, ha úgy alakul. Örülök a góloknak, motivál,
hogy tartsam a szintet, de az az első, hogy csapatként szerezzünk több gólt, mint

Idén a gólok is összejönnek
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az ellenfél. A tavaszi mérkőzéseink összességében jól sikerültek, harcban
vagyunk a bajnoki címért, szóval nincs okunk panaszra. Ebben a bajnokságban az
dönt, ki hogyan fókuszál az adott feladatra. Ha koncentrálunk a hármas sípszóig
és odatesszük magunkat, akkor a jövőben is a 3 pontokat be fogjuk gyűjteni.
Ú.I. : Csapatjátékos és nagy elmélkedő is vagy.
Sokáig volt egy oldalad, ahol a futball hírekkel foglalkoztál.
Mi lett vele?
Illetve mi a hosszabb távú terved futball és az élet tekintetében?
Lurdzsó: Ó, igen. Volt egy focis oldalam, de igazából azt azért kezdtem, hogy
belekóstoljak a blogolás világába...egy jó ideig nagy erőkkel üzemelt, de az iskola
és az edzések mellett inkább jegelni kezdtem, egyszerűen nem tudtam vele
annyit foglalkozni, amennyit szerettem volna. Ennek ellenére jó tapasztalat volt
kilépni ezzel a komfort zónámból, az a tervem, hogy majd sport újságíróként
fogok elhelyezkedni a tanulmányaim után. Jó megerősítés volt, hogy van
érzékem ehhez.
Ú.I. : Újságíróként és sportolóként van
mindenkinek példaképe és kedvence.
Neked melyik csapat, és játékosok lettek a
kedvencek? Miért rájuk esett a választás?
Lurdzsó: Itthon a Honvéd a kedvenc
csapatom, nagybátyám fanatizmusát
vettem át én is. Hatalmas élmény volt,
amikor 2017-ben Kispestre került a bajnoki
trófea. Külföldön egyértelműen a Bayern
München az a csapat, amelyik már
kisgyerek korom óta kedvenc. Itt rengeteg
aktív és már visszavonult játékos van, akik
Párharcokban is erős
közül szinte lehetetlen választani: Robben, Lahm, Schweinsteiger, Neuer,
Kimmich, Lewandowski, Müller...Ha mégis választanom kéne, akkor az Thomas
Müller. Imádom, hogy egy egyéniség, és hogy él-hal a csapatáért. Ráadásul
miatta választottam az UFC-ben a 25-ös mezszámot.
Ú.I. : Köszönöm szépen az interjút .
Sikeres tavaszi szezont kívánunk a csapattal és sok sikeres szezont még a pályán.
Roller Dániel
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BL mérkőzésen jártunk
Március ellentétesre sikerült, ami a bajnokságokat illeti. Amíg a 2006-osoknál
sorra jöttek a mérkőzések, sőt több rangadó is, addig a 2005-ösöknél az
ellenfelek sorra lemondták a hétvégi meccseket a járvány miatt. Az U16-os
bajnokságban így 2021-ben még nem játszottunk tétmérkőzést. Reméljük,
áprilisban már kideríthetjük, mennyit fejlődtünk az elmúlt hónapokban!
A gyerekek a nehéz körülmények ellenére hihetetlenül motiváltak. Az edzéseken
átlagosan 35-en vesznek részt. Sajnos van néhány játékosunk, aki a járvány miatt
hetekig nem tudott edzésre jönni. Őket mielőbb visszavárjuk!
Nagy megtiszteltetésben volt része néhány játékosunknak: a Magyar Labdarúgószövetség ugyanis felkért minket, hogy a budapesti Manchester City-Borussia
Mönchengladbach Bajnokok Ligája-meccsre küldjünk labdaszedőket. Sorsolás
után Csukárdi Barni, Magyar Bulcsú, Elek Jancsi, Ludvig Bende, Solti Szabi és Józsa
Luki lett a szerencsés.

BL-meccsen jártunk
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Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Bene Attila, Csukárdi Barnabás, Elek
János, Illyés Márk, Józsa Lukács, Keleti Zsombor, Kovács Benedek, Lázár Péter,
Lekli Lénárd, Magyar Bulcsú, Pados Márton, Quell Botond, Szabó Márk,
Szentiványi Dávid, Szikorszky Dániel, Wittmann Norbert.
Havi mérkőzéseink:
MLSZ U15, KÖZÉP B-CSOPORT
16. FORDULÓ
Goldball 94 FC–II. Kerület UFC 0–6 (0–3)
UFC: Solti (Illyés, a szünetben) – Lekli (Fazakas, a szünetben), Wittmann, Szabó
(Szentiványi, 16.), Lázár – Bélai Ba. – Fehér, Bene – Pados – Quell, Hidi
Gól: öngól (20.), Pados (33., 77.), Wittmann (36.), Bélai Ba. (44., 68.)
Gólpassz: Quell (20., 68.), Bélai Ba. (33., 36.), Bene (44.)
17. FORDULÓ
II. Kerület UFC–REAC SISE 1–1 (0–0)
UFC: Solti (Illyés, 58.) – Lekli, Wittmann, Szabó, Lázár – Bene – Fazakas (Quell,
58.), Bélai Ba. – Szentiványi – Krant, Hidi
Gól: Quell (68.)
18. FORDULÓ
ESMTK–II. Kerület UFC 1–3 (0–2)
UFC: Illyés (Solti, a szünetben) – Lekli (Szalóky, 50.), Wittmann, Szabó, Lázár –
Pados – Bene, Bélai Ba. – Szentiványi (Krant, a szünetben) – Quell (Fazakas, 50.),
Hidi
Gól: Hidi (8.), Bélai Ba. (24., 46.)
Gólpassz: Hidi (24.), Bene (46.)

Pontot mentettünk a REAC ellen
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19. FORDULÓ
II. Kerület UFC–Dunakanyar SE-Szentendre 2–0 (0–0)
Illyés – Lekli, Wittmann, Szabó, Lázár – Pados – Bene, Hidi – Szentiványi (Fazakas,
60.) – Quell (Tőrös, 50.), Krant
Gól: Wittmann (48. – 11-esből), Hidi (80+4.)
Gólpassz: Bene (80+4)
Sárga lap: Krant (66.)
15. FORDULÓ
II. Kerület UFC–KISE 4–1 (3–1)
UFC: Illyés (Solti, 60.) – Lekli, Wittmann, Szabó, Lázár – Pados – Bene, Hidi
(Gonda, 60.) – Szentiványi (Fazakas, a szünetben) – Quell, Krant (Conrad, 60.)
Gól: Quell (3.), Pados (6.), Krant (40.), Wittmann (66.)
Gólpassz: Szabó (3.), Quell (40.)
EDZŐMECCS
II. Kerület UFC–Pestszentimrei SK
UFC: Kovács (Illyés, a szünetben) – Papp, Petki, Pados (Jehle, 55.), Keleti Zs. –
Ludvig – Gödölle (Józsa, a szünetben), Szikorszky – Rodríguez (Conrad, 55.) – Elek
(Kővágó, a szünetben), Hatvany
Ritz Balázs

Megnyertük a Dunakanyar elleni rangadót
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Veretlen március
Srácaink parádés hónapon vannak túl. Ha csupán a számokat nézzük, az utolsó
hétvége előtti 4 hetet, akkor csapatunk olyan periódust produkált, amit eddig
még nem, mióta elkezdtük a nagypályás szezont.

A Gólgyáros bevetésre vár (34)

A kép csalóka - nem vetődött XD
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Mindkét bajnokságban hibátlanok voltunk, amiben benne van egy REAC elleni
mérkőzés is!
Tavaly ősszel az Országos bajnokság egyik esélyesénél kezdtük meg első
szezonunkat. Mérkőzés előtt azt mondtam a srácoknak, hogy – itt a lehetőség
lemérni azt, hogy az elvégzett munka , befektetett energia mire is lehet elég majd
tavasszal. Bizonyítottuk, hogy kellő alázattal, munkával, koncentrációval fel
tudjuk venni a versenyt a dobogóért küzdő csapatokkal is.

Annyi a dolgunk, hogy győzünk

Bernát bá és a csipet-csapat
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Az edzéseken belementünk kicsit a taktikai elemek gyakorlásába is,
belekóstoltunk 1-2 rögzített szituáció megoldásába is. Hansúlyt kapott az elmúlt
hetekben az átadás-átvétel gyakorlása és az ehhez köthető terület kiürítése, a
kompenzáló játék, ezeknek a területnek a bejátszása. Igyekszünk Bernát bával
szép lassan még több szabadságot adni a pályán, bíztatva arra Őket, hogy bátran
játszanak, hibázzanak, folyamatosan törekedjenek arra, hogy jobbak legyenek,
hogy adott mérkőzés szituációban minél több megoldás legyen a lábukban.
Az edzéseken a Covid-helyzet eddig, szerencsére nem érezteti hatását. Továbbra
is szép létszámmal vagyunk jelen minden mozgáson.
Banka László

Má’ megint fényképez Laci bá

A hónap képe - Máté és a mandarin XD
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Értékes tapasztalat
Márciusban a labdabirtoklás közbeni támogató játékot, illetve az átmeneteket
gyakoroltuk. Továbbá elkezdtük a 9 a 9 elleni játék gyakorlását, egyéni feladatok
megismertetésével, oktatásával.
A vírushelyzet súlyosbodása miatt ebben a hónapban nem játszottunk más
egyesületekkel edzőmérkőzést. Kivétel a hó eleji Téli liga utolsó fordulóját. Ez a
mérkőzés döntött a bajnokság 3.-4. helyéről. Sajnos nagyon beleszaladtunk a
késbe és nagy arányú vereséget szenvedtünk. Az ellenfél fizikálisan sokkal
felkészültebb volt, az egy az egy elleni játékokban sorra felülmúltak minket. Mi
nem tudtunk elég gyorsan létszámfölényt teremteni a labda körül, sem
támadásban, sem védekezésben, így végig az ellenfél akarata érvényesült.
Összegzésül, számos értékes tapasztalattal gazdagodtunk. Találkoztunk erősebb
és gyengébb képességű ellenfelekkel is. Megtörtént, hogy nagy előnyről
veszítettünk mérkőzést, de olyan is előfordult, hogy hátrányból kellett felálljunk
és nyerni, amit abszolvált is a csapat. Számomra a fő cél a minél több mérkőzés
tapasztalat gyűjtése a játékosaim számára. Azt gondolom, hogy ez teljesült,
hiszen ahogy említettem, sokféle mérkőzésen vagyunk túl, melyből mind-mind
lehet tanulni és a későbbiekben a hasznunkra válhat.
Végül a nyolc csapatos bajnokság negyedik helyén végeztünk. Érdekesség, hogy
az első három helyet a Mészöly FS csapatai foglalták el.

A mindent eldöntő büntető
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Ezen felül játszottunk egy gyakorló mérkőzést „házon belül” háromnegyed
pályán, 9 a 9 ellen. Ennek egyik oka, hogy jövőre a 2010-es születésűek is ilyen
létszámban játszák majd a mérkőzéseiket – bár a Bozsikban ennél kisebb
területen, továbbá a 2021/22-es idényben elindulunk egy csapattal a BLSZ U14es bajnokságában is, ahol már csökkentett nagypályán játszanak a gyerekek.
Téli Liga U11, II Kerület UFC –Mészüly FS kék csapat, 2021.03.06.
Keret: Kecskés Ádám, Kézdi-Kovács Boldizsár, Lehőcz Bálint, Lendvai Bátor,
Lombard-Eszes Benedek, Kapa Hunor, Onodi Mirkó, Pados Máté, Serestey Olivér,
Varga Samu
Eredmény: II. Kerület UFC – Mészöly FS kék csapat 0:16
II. Kerület UFC – gyakorló mérkőzés csapaton belül 2021.03.21
Keret: Albert Noé, Váradi Szabolcs, Varga Miron, Dajka Mihály, Varga Sámuel,
Fehér Ádám, Ferenczi András, Geresdi-Horváth Donát, Lendvai Bátor, GeresdiHorváth Zalán, Dulai Tibor, Kecskés Ádám, Kassai Szabolcs, Lehőcz Bálint,
Lombard-Eszes Benedek, Martin Hajdu Péter, Madzin Zalán, Onodi Mirkó,
Serestey Olivér, Pados Máté, Rados Martin, Szabóki Bende, Vörös Ciprián, SamuNagy Ábrahám, Szentgyörgyi Ádám, Teimer Lázár.
Kovács Viktor

Az utolsó bajnoki után
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Jobb, mint a Bozsik program!
Felfüggesztett versenyek
„Következzen március és az első Bozsik tornák az évben! Már nagyon várja a
csapat!” Pontosan ezzel a sorral zártam a Februári Fociláz címet viselő cikkemet.
Senki sem tudathatta, nem is számított rá, hogy mást tartogat az élet. Február
legvégén határozatlan időre beszüntették a Bozsik programot. Azt a
versenyrendszert, ami a mi korosztályainknak a tavaszi szezont jelentette.
Mérhetetlen szomorúsággal töltött el a gondolat, hogy elmaradnak a Bozsik
Fesztiválok, a Bozsik Tornák és a Kiemelt C szintű tornák, amire több hónapig
készült a csapatunk lelkesen. Mint később kiderült, jobban is jártunk ezzel.
Felmerülhet a kedves olvasóban a kérdés, jogosan, hogyan jutottam el erre az
álláspontra, ha eleinte ez jelentett mindent, ami mérkőzés? A következő
írásomból kiderül, de kezdjük az elején.
Február hónap utolsó edzésén a III. Kerületi TVE csapatával játszottunk
edzőmérkőzést. Remek alkalom volt a sikertelen letámadásból védekezésbe való
visszazárásának való gyakorlására, illetve a levegőben való játék, mint ívelt
indítások elleni védekezés, helyezkedés, légi párharcok gyakorlására!
A mérkőzésen pályára léptek: Kókány Benedek, Kőnig Tamás, Srankó Zsombor,
Juhász Nándor, Victora Rodrigo János, Indra Péter, Kapovits Áron, Bereczk
Benjámin, Farkas Gergő, Jensen-Bajai Milán, Zubor Péter, Mohácsy Domonkos,
Kapa Csongor, Domonyik Lőrinc, Csere Márton, Gaál Benedek, Göblös Dániel.

Minden szem a labdán
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Újabb kirándulás a Népligetbe
Aki figyelemmel követte egyesületünk életét, tudja, hogy előbb utánpótlás
partneregyesületi megállapodást kötöttünk a Ferencvárosi TC klubbal, majd pár
héttel később a kisebb korosztályaink barátságos találkozókat játszottak ellenük
a Népligetben (U8-U9). Most a nagyobbakon a sor, hogy megmutathassák
magukat, tesztelhessék a tudásukat az FTC U10- es csapata ellen. Február 27-én,
szombaton került sor a mérkőzésre, ragyogó időben futkároztak a fiatalok.
Látszott, hogy az FTC ebben a korosztályban előrébb tart, hiszen tudatosan csak
lapos átadásokkal játszottak, sőt több betanult figurát is láthattunk tőlük a
rögzített helyzeteknél. Nagyon tanulságos nap volt számunkra, mivel pontosan
látjuk hová lehet még fejlődnünk hosszú és kitartó gyakorlással.
A II. Kerület UFC U10-es kerete az FTC ellen:
Kezdő: Kókány Benedek (kapus), Victora Rodrigo János (C), Juhász Nándor, Farkas
Gergő, Kapovits Áron, Jensen-Bajai Milán, Mohácsy Domonkos.
Csere: Srankó Zsombor, Bereczk Benjámin, Zubor Péter.
Nem szabad elmenni szó nélkül amellett, hogy Jensen Milán, Roberto Carlosra
emlékeztető rakétát zúdított ellenfelünk kapuja felé, amit védeni nem tudott a
kapus. Persze gólokból ebben a korosztályban sok esik egy-egy mérkőzésen, de
15-17 méteres bombákból azért elég kevés. Egy visszapattanó labdát remekül
vett át maga elé Milán, majd helyes lövő technikával, lefeszített lábfejjel,
cipőfűzővel óriási erővel rúgta ki a hosszú sarkot. Emelem kalapom előtte, én
sem csináltam volna szebben! Bravó Milán!

Fradi elleni közös csapatkép
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Nem félünk a nagyobbaktól!
Még csak most kezdődött a március, de már újabb mérkőzésen lépünk pályára.
Ahogy a mi korosztályunktól megszokhatták, szeretettel játszunk idősebb
csapatok ellen, ugyanis a nagyobbaktól nem félni kell, hanem tanulni, ellesni
ügyes megoldásokat, avagy felnőni a játékukhoz! Március elsején, hétfőn az UFC
2010-es születésű csapatával játszottunk barátságos mérkőzést. Alig egy hónap
telt el az előző meccsünk óta ellenük (2021.02.01.), de a játékunkban látható volt
a fejlődés. Gyakoroltuk és megtanultuk a szélességi játék előnyét, odafigyeltünk
a több „hullámos” érkezésre a mezőnyben, illetve sokat fejlesztettünk a
letámadásunkon és ennek hatékonyságán, aminek meg is lett az eredménye.
Oda-vissza remek gólokat hozott a találkozó, aminek a végén természetesen a
nagyobbak nyertek 2-3 góllal. Azonban az elszántságunk nemhogy alábbhagyott
volna, erősödött.
A barátságos felkészülési mérkőzésen pályára lépett: Kókány Benedek, Kőnig
Tamás, Victora Rodrigo, Bana László, Csere Márton, Srankó Zsombor, Gaál Benő,
Juhász Nándor, Göblös Dániel, Jensen-Bajai Milán, Farkas Gergő, Mohácsy
Domonkos, Zubor Péter, Kapa Csongor, Kapovits Áron, Domonyik Lőrinc.
Smart kurzus
A 2009/2010-es korosztályunk után, idén tavasszal nálunk is elrajtolt a Smart
football kurzus. 18 jelentkezővel vágtunk bele a smart foci világába, ahol
domináns célkitűzésünk fejleszteni 2-3 játékos együttműködését támadásban,
védekezésben, labdával és labda nélkül. Másodlagos célkitűzésként pedig a
taktikai és játékintelligencia fejlesztést határoztuk meg, kisjátékokon keresztül. A
külön foglalkozásokra csütörtökönként kerül sor.

Napfényes időben játszottunk
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Barátság a szomszédokkal
Március nyolcadikán, vasárnap a szomszédjainkhoz látogattunk vendégjátékra. A
Hegyvidék-Gerrzo U10-es brigádja ellen léphettünk műfűre. Két találkozót
játszottunk két külön kerettel. "Nagyon szimpatikus olyan csapatok ellen
meccselni, akik játszani akarnak. Nem elrugdosni a lasztit, nem birkózni, focizni!"
– értékeltem vezetőedzőként a csapatnak a mérkőzés után. Valóban így
gondoltam, végre egy olyan társaság akikkel partiba voltunk. Mert az sem jó, ha
valaki 10-20 gólokkal elversz és az sem, ha ennyivel kikapsz. A Gerrzo egy remek
ellenfél, nem foglalkozik mással csak a labdával. Látványos játékot játszottak,
ugyanis parádés cselek sorozatát tudták bemutatni egy-egy támadás alatt. Mi
sem szégyenkeztünk, felbukkantak egyérintős háromszögelések, összjátékok
amivel a mi kedvünkre tudtuk formálni a játékot. Az egyik pályán döntetlent, a
másikon 1 gólos vereséget szenvedett a csapatunk.
UFC „A”: Kezdő: Kókány Benedek (kapus), Victora Rodrigo János (C), Juhász
Nándi, Göblös Dániel, Farkas Gergő, Jensen-Bajai Milán, Mohácsy Domonkos.
Csere: Csere Márton, Domonyik Lőrinc, Zubor Péter.
UFC „B”: Kezdő: Bíró Attila (kapus), Srankó Zsombor, Kovács Kristóf, Kapa
Csongor, Fábián Gellért, Gaál Benedek, Tóth Ádám. Csere: Gábora Dorián,
Bassarov Suleyman.
Főbb érdekességek a mérkőzés kapcsán:
- Szuli góllal debütál első „nagypályás” 6+1-es mérkőzésén.
- Rodriguez félpályáról, sarokkal ad gólpasszt.
- Csongi órási futómennyiséget tesz le az asztalra, felszántotta a pályát!
- Farkas Geri még az oldalvonal mellől is tud gólt lőni!
A mérkőzés mindkét félnek tetszett, így megbeszéltük a visszavágó időpontját is,
amire majd áprilisban kerül sor.

Hegyvidék elleni csapatkép
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II. BlazePod Cup
Az Oktoberfest után ismét Csepelen járt a csapatunk. A kisebb korosztályunk,
azaz a 2012-es születésű fiatal labdarúgó növendékeink az októberi ezüstérem
után látogattak vissza a Csep Gól pályára, igaz most a II. BlazePod Cup keretein
belül. A 6 csapatos minitornára az egyik egyesület végül nem érkezett meg,
emiatt 5 csapattal, körmérkőzéses rendszerben játszottak egymással a
gyermekek.
Az UFC két csapatot is delegált a rangos tornára. A II. Kerület "B" csapata a
Soroksár brigádjával kezdett. Sárga színben tündöklő ellenfelünk kihasználva egy
védelmi hibánkat, már a mérkőzés elején megszerezte magának a vezetést. Jó
volt látni, hogy a fiatalok nem adták fel, minden erejükkel mentek tovább,
dolgoztak az egyenlítésért, ám ennek ismét a védelem látta kárát, ami már
kétgólos hátrányt jelentett számunkra. Az U8-as csapatból a keretbe kerülő Tóth
Máté és Lovas Brúnó beállásával új lendületet hozott a zöld-fehér-feketék játéka.
Egyszer csak Brúnó gondolt egyet, Matteo átadásából megindult a kapu felé és
okosan elgurítva a hálóőr mellett szépített. Az izgalmak még nem értek véget. Az
utolsó percben járva már-már egy kapuzott a Soroksárral az UFC kisebb csapata,
majd egy remekül eltalált Pálfi Marci rakéta utat talált a jobb felsőbe, amivel 9
másodperccel a hármas sípszó előtt egyenlíteni tudtak fiaink. Óriási öröm!
A Soroksár után az RKSK együttesével mérkőztünk meg, ahol a kékek bizonyultak
jobbnak. Majd ezt egyből követte a Mészöly Focisuli elleni összecsapás, ami előtt
már tudtuk, hogy ellenfelünk 100%-os, nagyon nehéz mérkőzésre kell
számítanunk. Összességében nem vallottunk kudarcot, bár nyert a Mészöly
nekünk is meg voltak a helyzeteink. A mezőnyben partiban voltunk
ellenfelünkkel, akik megérdemelten nyerték meg végül a találkozót. Tóth Máté és
Lovas Brúnó lendületes játéka mellett mindenképpen dicséretet érdemel Pálfi
Marci és Juhász Kende párosa is, akik nagyon sokat dolgoztak a mezőnyben,
mind a védekezésből, mind a támadásból egyaránt kivették a részüket, aktívak
voltak.
A II. Kerület „A” csapata ugyanazt a sorsolást kapta (sorrendet nézve) mint a
második csapatunk. Igazából, ez lehetett volna a taktikánk része is, hogy ők
kifárasztották a csapatunk másik felének az ellenfeleket, akik learatták utánuk a
babérokat. Az első körben a Soroksár csapatával játszottunk egy nagyon sima, 4
rúgott gólos mérkőzést. Csere Marci itt már megmutatta a szervezőknek, hogy
ráhajt a torna legjobbja címre. Előbb szöglet rúgásból vette be az ellenfele
kapuját, majd egy ügyes összjátékot követően rá jött ki a lépés. Végül Márton
három góllal zárt, mellette Kapa Csongor is betalált. A csapat magabiztos, jó
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játékkal kezdte a tornát. Következett az RKSK csapata, akik 3-4 gólos
különbséggel múlták felül másik csapatunkat. Elérkezett a visszavágás ideje. A
csapat ismét beindult, Csere Marci ismét hármat, Ababou Mouloud kettőt
vágott az ellenfélnek. A vége itt is sima, 5 gólos győzelem. Talán a torna legszebb
gólja volt, amikor Rodrigo János egy esernyő-csel után továbbadta a játékszert
Mártonnak, aki egy testcsel után felhúzta köténybe az ellenfelét, majd
felhelyezte a lasztit a jobb felső sarokba. Ezért hívjuk ezt látványsportnak. Az
ilyen megoldásokért érdemes csinálni! A gyerekek kreativitását sohasem szabad
„kiölni”.
Az utolsó előtti mérkőzésünkhöz érve mindkét csapat játékosai tudták, ez lesz a
döntő! A Mészöly Focisuli és a mi „A” csapatunk is 100%-os mérleggel
rendelkezett az összecsapás előtt. A Mészöllyel játszottunk az Oktoberfest
döntőjét, amit 2:1 arányban elvesztettünk ellenük, így maradt nekünk ősszel az
ezüstérem. Januárban két felkészülési mérkőzést is játszottunk ellenük, ahol
viszont mi jöttünk ki győztesen a hármas sípszót követően. Mondhatjuk, ez a
mérkőzés mindenképp döntő! A csapatunk a König – Göblös – Victora – Kapa –
Csere ötösfogattal kezdte a találkozót. Egy kicsit passzív játékot mutatott mindkét
csapat, valószínűleg egyik sem akart kockáztatni, vagy épp a hiányzók névsora is
mindkét oldalon meghatározó volt. A passzív focinak végül az egyéni
megmozdulások vetettek véget, ellenfelünk centere a gyors és lendületes
cseleivel próbálta összezavarni Göblös Danit hátul, vagy éppen távoli lövésekkel
operáltak Kőnig Tomi ellen, ám a kapuját nem sikerült bevenni. Márton és

BlazePod kupán jártunk
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Csongor többször is ziccerbe került, de a kapussal szemben nem sikerült a portás
mellett ellőni a játékszert, így maradt a 0:0. Viszont, jött Rodrigo és ha már ott
volt, nyert is. Victora Rodrigo János, aki eddig inkább asszisztokkal jeleskedett a
tornán most elvállalt egy távoli szabadrúgást. A vezetőedző biztatására kapura
lövés volt a cél, nem indítás, beadás, vagy átadás. Rodrigo ennek eleget is tett
azzal, hogy irgalmatlan erővel bebombázta a zsugát szorosan a felsőléc alá! 1:0. A
hátralévő időben nem csak a passzív játékstílus maradt változatlan, hanem az
eredményt is. Megnyertük a döntőt! Óriási csatakiáltással jeleztük a környéken
sétáló embereknek, kilátogató „szurkolóknak” (akik a sporttelepen kívül voltak),
az UFC visszavágott az őszi tornáért és megnyerte a döntőt!
Az utolsó mérkőzést a két csapatunk egymás ellen játszotta, ám itt már eldőlt
minden. Ha a Mészöly pontszámban be is érne minket, az egymás elleni
eredmény számít, ami nekünk kedvez. Az utolsó egymás közti mérkőzésünkön
igazi fesztivál hangulatot, örömfocit csináltunk. A kapusok játszották a centert, a
csatár volt a kapus és így tovább. Pálfi Marci olyan sok védést, megannyi bravúrt
bemutatott ezen a mérkőzésen, hogy akár a torna kapusa is lehetne, ha nem
lenne a riválisa Kőnig Tamás. Bravó Marci! Az eredményhirdetés és az utána lévő
örömtánc felejthetetlen pillanat volt mindenki számára. A II. BlazePod Cup
bajnok csapata a II. Kerület UFC!

Egymás ellen
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UFC „A”: Kezdő: Kőnig Tamás (kapus), Victora Rodrigo János (C), Göblös Dániel,
Kapa Csongor, Csere Márton. Csere: Ababou Mouloud, Gaál Benedek.
UFC „B”: Kezdő: Bíró Attila (kapus), Jászi Ádám, Vadas Félix, Juhász Kende, Pálfi
Marci. Csere: Lovas Brúnó, Tóth Máté – mindketten U8-as korosztályból
feljátszva!
A torna gólkirálya: Csere Márton, 8 találatot jegyezve!
A torna legjobb kapusa: Kőnig Tamás.
Bár a gyakorlatban nem Ő kapta meg a rangos elismerést, a számok nem
hazudnak. A kollégája, aki végül elnyerte a torna legjobb kapusa díjat, a harmadik
helyen végzett csapatával, akinek Márton becsavarta szögletrúgásból, akik
kaptak tőlünk 5 gólt, akik összesen 14 kapott góllal végeztek. Ő lett a torna
kapusa... Kőnig Tomi egy darab gólt sem kapott az egész torna alatt, az összes
kapura tartó lövést hárítani tudta. A döntőben óriási higgadtsággal bebőrözte a
rátámadó Mészöly játékost, bizonyítva, hogy Ő nem vonalkapus, lábbal is
egyaránt jó játékos. Az én szememben Tamás lett a torna kapusa, a tények
makacs dolgok, nem hazudnak. Összegezve, a II. Kerület UFC „A” csapata 100%os mérleggel, 18:0-s gólkülönséggel, bajnoki címet szerzett a II. PlazePod kupán!
Interjú alanyunk, Csere Marci, aki válaszolt a
tornával kapcsolatos kérdéseimre:
Hogyan értékeled a csapat szombaton
mutatott játékát? Mennyire vagy elégedett az
eredménnyel?
CSM: Szerintem a csapat nagyon jó formáját
mutatta a mérkőzéseken, elégedett vagyok a
csapat játékával és az eredményekkel. A torna
legvégéig maximálisan koncentráltunk és
igyekeztünk a legjobbat kihozni magunkból.
Gratulálok a gólkirályi címhez! Milyen érzés
hosszú kihagyás után egy ilyen egyéni
elismeréssel visszatérni a pályára?
CSM: Engem nagyon Ajó érzés töltött el, mert
ilyen hosszú kihagyás után nagyon jó érzés,
hogy ennyi góllal tudtam segíteni a csapatot!
Melyik volt a kedvenc mérkőzésed, a kedvenc
pillanatod a szombati BlazePod kupán?
A gólkirály
CSM: Nekem az volt a kedvenc pillanatom,
amikor betekertem szögletrúgásból, erre sokáig emlékezni fogok!
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Négyes minitorna
Kiemelt csapatunk másik fele, a 2011-es születésű labdarúgó palánták vasárnap
csillogtathatták meg tudásukat egy négyes minitorna keretein belül. Az UFC itt is
két csapatot tudott kiállítani, ellenfeleink pedig a Városgazda U11-es és a
Hidegkút U10-es csapatai voltak!
Az UFC U10-es „II.”-es csapat a Hidegkút együttesével nézett farkasszemet az
első fordulóban. A kék fehérek gyorsan kétgólos vezetést szereztek, de a
zöldeknek sikerült felállni a padlóról és kiegyenlíteni. A 30 perces mérkőzés
végére már kicsit látszódtak a fáradság jelei rajtunk, cserék nélkül, így a Hidegkút
csapata ismét el tudott húzni 2 góllal. Végül ekkora különbséggel, meg is nyerte a
találkozót. Tóth Ádám szenzációs játékával duplázni tudott, remek teljesítmény a
kis gólvágótól! A második körben a Városgazda csapata ellen játszottunk, akik
egy picit idősebbek is voltak, de mint korábban már írtam: Nem félünk az
idősebbektől, tanulunk tőlük! Várható volt, a fáradt zöldeket több gólos
különbséggel verték el a sárga-kék. Látható volt, hogy hová kell még fejlődjünk a
labdakihozatalokban, a labdajáratásban és a támadó térfélen való összjátékban.
De a legszembetűnőbb, hogy a sok hiányzóval felálló csapatunk nagyon elfáradt
cserék nélkül, amiért nem is lehet haragudni senkire. Ezen látszik, hogy szívüket
lelküket kitették a pályán.
Az első csapatunk épp fordítva meccselt az ellenfelekkel, azaz a Városgazda U11es brigádjával kezdtünk. Erőteljes kezdésünk után gyorsan magunkhoz ragadtuk
a vezetést Farkas Gergő fejes góljának hála. A szögletből beérkező labdát
középen az ellenfél kapujába bólintotta. Ritkaság ebben a korosztályban, hogy
valaki fejes gólt szerez. Ezúton is gratulálunk a fáradhatatlan szélsőnknek! Nem
sokkal ezután fordítani tudott a Városgazda csapata, egy távoli lövéssel és egy
megpattanó becsorgó lasztival. A mérkőzés második felében Bereczk Benjámin
duplájának köszönhetően mi fordítottunk, ám itt még nem lett vége, mert a
találkozó utolsó utáni támadását góllal koronázták meg a vendégek (3:3). Így
alakult ki az igazságos döntetlen. A mérkőzés egészét tekintve elmondható, hogy
tudatosan és éretten futballoztunk, ám ez nem mindig párosul győzelemmel. Ki is
kell emelni, hogy egy U11-es keret ellen sikerült szép játékkal egy X-et elérnünk.
A következő mérkőzésen a kerületi nagy rivális Hidegkút csapatával játszottunk.
Öröm volt látni, hogy nem kapkodtunk, magabiztosan járattuk és megtartottuk a
labdát, kerestük a lehetőségeinket. A lehetőségek pedig jöttek is. A találkozó
elején még „gól-gólra” elv alapján hol az egyik, hol a másik fél csalhatott mosolyt
edzői arcára egy szép akció góllal. Az összecsapás végére viszont lett eredménye a
dominanciánknak a pályán, két gólós sikert könyvelhettünk el a hármas sípszó
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után. Ezzel a sikerrel a négyes minitorna keretein belül a csapatunk az I. Helyezést
szerezte meg. Egy hétvége alatt, két nap leforgása alatt, mindkét korosztályunk
két különböző tornán is első helyezettként térhetett haza.
UFC „A”: Kókány Benedek (kapus), Srankó Zsombor, Hégely Máté, Jensen-Bajai
Milán, Kapovits Áron, Farkas Gergő, Bereczk Benjámin, Zubor Péter.
UFC „B”: Pataki Benedek Bubu, Menyhért-Vitay Alex, Kovács Kristóf, Gábora
Dorián, Bassarov Suleyman, Tóth Ádám, Szabó-Sájer Bende.
A négyes minitorna után mindkét csapatunkból megszólal 1-1 játékosunk:
Farkas Gergő, aki fejes gólja után biztos emlékezni fog erre a napra egy ideig.
Hogyan értékeled a csapatod vasárnapi teljesítményét a Városgazda, illetve a
Hidegkút
elleni mérkőzéseken?
FG: Szép passzok és jó cselek voltak, erősek voltak a támadások, a csapattagok jól
teljesítettek a saját posztjukon. A helyzeteket jobban ki lehetett volna használni.
Szerinted mi a játékod erőssége? Mi az, amit leginkább szeretsz csinálni a
pályán?
FG: Kitartó vagyok, szeretek és tudok gyorsan futni, így tudom támogatni a
csapatot, helyzetbe tudok kerülni. A kedvenc posztom a jobb szél, és szeretek a
szögletekre érkezni.
Ha bárkit választhatnál, mi lenne az „álomcsapatod”? Avagy mi szerinted a
legerősebb kezdő felállás, amivel ki tudunk állni egy mérkőzésre?
FG: A vasárnapi csapatfelálláson nem változtatnék, ha támadni akarunk, akkor a
2-3-1es felállást tartom jónak.

U10-es minitorna

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Gábora Stefán Dorián, aki a pályán igazi vezére volt a csapatának:
Hogyan értékeled a csapatod vasárnapi teljesítményét a Városgazda, illetve a
Hidegkút
elleni mérkőzéseken?
GSD: Szerintem nagyon jók voltunk, sokat passzoltunk és sok kényszerítő is
sikerült. Szépen játszottunk össze.
Mi a csapat gyengesége és a legnagyobb erőssége?
GSD: Az erősségünk a lövés, a helyzeteinket sikerült lövésekkel lezárnunk. A
gyengeségünk a labdakihozatal, ott többször hibázunk.
Hogyan értékelnéd a saját játékodat, melyik a kedvenc pozíciód?
GSD: A bal szélső középpályás. Próbáltam a lehető legtöbbet beleadni, szerintem
ez közepesen sikerült is.
Keretes szerkezet
Az előző hónap utolsó mérkőzését is a TVE ellen játszottuk, s így tettünk most is.
Írásom végéhez közeledve márciusi utolsó ellenfelünk a III. Kerület TVE csapata.
A találkozó előtt még volt egy hétfői edzésünk, ahol kifejezetten az elmozgásos és
a helycserés labdakihozatalokat gyakoroltuk, nem hiába! Március 23-án kedden
a Kalap utcába látogattunk vendégjátékra az U10-es kerettel. Kipróbálhattuk egy
picit nagyobb pályán milyen érzés játszani, mivel nem Bozsikos szabvány pályán,
hanem 60x40 méteres pályán mozogtak a fiatalok. A találkozón Kókány Beni
előtt a Hégely – Juhász duó kezdett a védelem közepén. Előtte játszott a Jensen –
Kapovits – Farkas trió míg legelöl Zubor Petivel kezdtünk. A mérkőzés első
felében két dologra igyekeztünk odafigyelni, hogy mikor, honnan és hogyan
indítjuk meg a védekezésünket az ellenfél térfelén, illetve milyen módokon
tudjuk kihozni a labdát a saját térfelünkről, hogyan tudjuk felépíteni a játékunkat.
Mivel a gyakorlás volt a cél sokan új pozíciót is kipróbálhattak a mai nap
folyamán. Az első negyed után 1:1, a második negyed után 3:3 volt a mérkőzés
állása, ezen is látszik, hogy két remek csapat mérte össze a tudását egy szoros
mérkőzésen. Ellenfelünk remekül tartotta magánál a játékszert és gyakran járatta
a labdát oldalról oldalra. Nagyon labdabiztos játékosokkal voltak tele, így nem
estek kétségbe, amikor feljebb merészkedtünk labdát szerezni. Idővel viszont a
mi játékunk is kiteljesedett, parádés gólokkal. A harmadik negyedben 5:3-ra is
elhúztunk ellenfelünktől (ekkora különbség ezelőtt még nem alakult ki a
mérkőzésen), amikor az új pozícióknak hála kissé szétesett a védekezésünk és a
labda nélküli játékunk. Ezt gyorsan kihasználta az ellenfelünk, mert alig 5-6 perc
leforgása alatt gyorsan vágott négyet. A szünetben visszaálltunk az eredeti
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klasszikus felállásunkhoz, ami többé kevésbé sikert is hozott. Bár sikerült 7:5-ről
8:7-re megfordítanunk az eredményt, a mérkőzés legvégére már – már teljesen
elfáradva nem bírtuk a tempót és a 80 perces találkozó utolsó minutumaiban
megfordította a TVE az állást, amivel beállították a végeredményt.
Nem mehetünk el szó nélkül a mutatott parádés teljesítmények mellett! Victora
Rordigo ismét szabadrúgásból vette be az ellenfél kapuját egy gyönyörű lövéssel.
Hégely Máté nem cifrázza a dolgokat, félpályáról tüzel és óriási gólt akaszt a
sarokba. Farkas Gergő szenzációsan játszotta el a centert a találkozó közepén.
Rodrigo és Gergő a tegnapi gyakorlás után végrehajtott egy olyan helycserés
labdakihozatalt, amit eddig összesen csupán egyszer gyakoroltunk edzésen!
Csodálatos és emlékezetes pillanatokat hozott a mai nap. Láthattunk bravúros
védéseket, bomba gólokat és remek teljesítményeket mindenki részéről!
A II. Kerület UFC kerete: Kezdő: Kókány Benedek, Juhász Nándor, Hégely Máté,
Kapovits Áron, Jensen-Bajai Milán, Farkas Gergő, Zubor Péter. Csere: Indra Péter,
Göblös Dániel, Bereczk Benjámin és Victora Rordigo János.
A mérkőzés után Bereczk Benjámin állt a sajtó munkatársai elé és válaszolt
örömmel kérdéseikre:
Hogyan értékeled a csapat mai teljesítményét, a III. Kerület TVE ellen?
BB: Szerintem jók voltunk. Megtettünk mindent azért, hogy nyerjünk a TVE ellen,
de sajnos nem sikerült. Ennek ellenére elégedett vagyok a csapat
teljesítményével. Talán egy kis szerencse hiányzott. Ha hamarabb letámadunk,
akkor nyerhettünk volna mi is.

Közös csapatkép a TVE elleni mérkőzés után
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Szép gólokat szereztél, mit gondolsz a saját játékodról a mai mérkőzésen?
BB: A mai teljesítményemmel elégedett vagyok, de talán jobban is beoszthattam
volna ma az erőmet és akkor a védekezésben is tudtam volna többet segíteni a
csapatomnak. Több csapattársammal is jó az összjátékunk és érezzük, hogy mit
akar a másik.
Szerinted mi a csapatunk gyenge pontja, illetve legnagyobb erőssége a pályán?
BB: A csapatunk gyenge pontja talán a labdakihozatalban van. Ebből többször
kapunk gólokat. Erősségnek pedig azt gondolom, hogy igazi csapat vagyunk.
Főként az egymásért való küzdés kiemelkedő. Néha az összjáték végén gyönyörű
gólokat lövünk.
A hónap játékosa: Kapovits Áron, a mágus
Játéka meghatározza az egész csapat
játékát. A motor, az ész és a szív, ami a
pálya egész területén azon dolgozik, hogy a
csapat jól játsszon. Az ő intenzitása
határozza meg a csapat lendületét, az ő
helyezkedése a mérvadó a többieknek. Ott
bukkan fel, ahol éppen kell. Nem csak
kimagasló technikai tudása miatt
gondolok rá, sokkal inkább az a
játékintelligencia, amivel olvasni tudja a
játékot, szenzációs ebben a korosztályban.
Áron ősszel is jól játszott, de az elmúlt
időben nagyon sokat fejlődött a játéka.
A mágus
M á rc i u s b a n tö b b m é r kőzé s e n i s
bizonyította, ő a karmester, aki lát és varázsol. Lát a pályán és a társak bíznak
benne. Varázsol, mert lehetetlen szituációkból is kihozza a labdát, mint egy
zsonglőr. Ha az kell, hátraviszi és eldugja a labdát az ellenfél elől, de ha a
csapatnak művészre van szüksége, zseniálisan tudja forgatni a csapat játékát,
mint egy virtuóz. Igazi csapatjátékos, mindenkivel össze tud játszani és keresi is
ezekhez a társakat a pályán. Öröm nézni a játékát. Áron a mágus, folytasd!
Miért jobb?
Írásom végéhez érve magyarázattal tartozom a kedves olvasóimnak. Az első
bekezdésben, sőt a címben is hangoztattam megállapításomat, jobb, mint a
Bozsik program. Itt elsősorban arra gondolok, hogy a programban mindenféle
csapattal találkozunk, többnyire olyan csapatokkal is, akiket gólzáporral verünk
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el. Az „új” edzőmeccs rendszerben viszont, hétről hétre olyan ellenfeleket
hívhatok el meccselni, akikkel az utolsó utáni pillanatig is partiban vagyunk. Ezért
jobb, mint a Bozsik. A gyerekek is jobban élvezik, mivel szenzációs érzés egy
szoros és izgalmas mérkőzés után győztesen levonulni a pályáról. Keserűbb a
szájíz, nem élvezed annyira a játékot és nem is annyira izgalmas, ha minden
második héten, minden második meccseden 12-15 góllal nyersz. Szakmailag is
több értelme van, hiszen minden játékosom, minden csapatom a saját szintjén
játszhat, így több örömét is leli a játékban. Gyakorolni meg mindig kiváló
lehetőség. Mi szeretünk erősebb, idősebb és jó csapatok ellen mérkőzni, hiszen
ezeken a meccseken még többet tanulunk. Az edzőmeccs rendszer márciusban
debütált a versenysorozat helyén, egy hónap alatt bizonyította, hogy jobb, mint a
Bozsik program. Minden szempontból!
Boros Ádám

Megy a bolondozás az edzéseken

A megérdemelt kupa
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Sok játék
A jelenlegi pandémiás helyzet következményei a legkisebb korosztályoknál
ütközik ki leginkább. Létszámunk meglehetősen megcsappant emiatt, ráadásul
felfüggesztésre került a Bozsik program. A már megszervezett Kelen elleni
edzőmérkőzést sem tudtuk így vállalni, de mindenképpen bepótoljuk.
Azonban, mint minden másból, ebből is próbáltunk előnyt kovácsolni. Hiszen a
kisebb létszám lehetőséget adott arra, hogy még inkább tudjuk egyénileg
támogatni a gyermekeket. Így márciusban a rengeteg izgalmas foci meccs mellett
az egyéni támadójáték és a kapura lövés gyakorlása volt a kiemelt célunk.
Két 2013-as születésű játékosunk, Lovas Brúnó és Tóth Máté lehetőséget kapott,
hogy az U9-es csapatunkkal szerepeljen a Blaze Pod Cup-on. A különleges
lehetőség után interjú formájában kérdeztük őket tapasztalataikról, érzéseikről.

Máté kényelmes ülőhelyet talált magának

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Hogy érezted magad, milyen volt a nagyobbak közt játszani?
B: Nagyon jó volt. Ha ügyesebbek a többiek, könnyebb velük játszani.
M: Könnyű velük játszani, csak az ellenfél is erősebb, mint máskor.
Mi az, ami más, mint a saját csapatodban? Nehezebb volt játszani idősebbek
között?
B: Nagyobbat tudnak lőni, több cselt ismernek és gyorsabban játszanak.
M: Kicsit nehezebb volt idősebekkel játszani. Többet, hamarabb passzolnak.
Mi az, ami a legjobban tetszett a tornán?
B: Sikerült két gólt rúgnom, ennek nagyon örültem. Sok ellenfelet ki tudtam
cselezni.
M: Tetszett, hogy jobban összejátszunk és, hogy több kapura lövés volt. Jó
indításokat tudtam adni Brunónak és a többieknek is.
Mi volt a nap pillanata, mi a legjobb emléked a tornáról?
B: A két gólom közül nem tudok választani.
M: Jó volt a csapatunk játéka. Brunónak félpályáról adtam egy gólpasszt.
Krár Edina

Brúnó és Máté
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Tankolás

Junior

Ellenfelek , nem ellenségek
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Kölyök

Csani bomba gólja

Máté megnyerte a hat karikás játékot
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Lurkó

Na, ezeket hogy verjük meg?

Sok kis lurkó kis helyen is elfér!
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Manó

Tavaszias időben

Katica

A dekázó verseny bajnokai
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Felnőtt
Nehéz hónap
Nehéz hónap van a csapat mögött. Ismét felerősödött a COVID járvány és emiatt
nem csak bajnoki mérkőzésünk maradt el, de több játékosunk is kidőlt a sorból.
Ami pozitív, hogy szerencsére komolyabb tünetek nélkül estek át a víruson és a
csapat többi tagja folytathatta a munkát, tudtunk edzéseket tartani és zárt kapus
meccsek is voltak. Nyilván egy csapat életében vannak jó és rossz periódusok, ez
nálunk sincs máshogyan, mint ahogy az is teljesen normális, hogy egy rosszul
sikerült meccs után nem törvényszerű, hogy ki kell kapni és ismét rosszul kell
játszani. Ebben a hónapban voltunk nagyon mélyen és nagyon magasan is!
Örülök, hogy ennyire jó mentalitású játékosaink vannak, mert igazán az ilyen
helyzetekben látszik meg, hogy ki, milyen sportember. A Nimród elleni
mérkőzésen kifejezetten bátor és jó focit játszott a csapat. Nagyon büszkék
lehettünk a fiúkra és ők is saját magukra, mert előző hétvégén egy igen gyenge
teljesítmény után valahogy így kell megmutatni, hogy igenis sokkal többre
hivatott a társaság. Csapatként és egyénileg is remek munkát végeztek.
Az edzésre járás továbbra is rendben van, szépen dolgoznak a srácok és ismét
bemutatkozott a felnőtt csapatunkban egy U19-es játékos, aki néhány hónapja
heti rendszerességgel edz a csapattal. Tóth István Ábrisnak ezúton is gratulálunk,
hogy az első felnőtt mérkőzésén csereként beállva 2 gólt szerzett és hasznosan
focizott. Szintén gratulálunk Miklósi Gergelynek, aki elérte a 100. felnőtt bajnoki
mérkőzését a klub színeiben és reméljük lesz még legalább ugyanennyi!
BLSZ II. eredmények:
UFC 3-1 GOLDBALL
ÚBV 4-2 UFC
UFC 3-3 NIMRÓD SE
BLSZ III. eredmények:
MTK BK 1-9 UFC
Erdő- Lahner Tas

Debütálás 2 góllal

100. mérkőzés

