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42 utánpótláskorú játékost 

szerepeltettünk.

Őszi pontjaink számát 

megháromszoroztuk.

Szép teljesítmény a srácoktól.

Hatékony támadójáték.

Akarniuk kell a kihívásokat.

Tornagyőztesek lettünk.

Tartalmas szezon van mögöttünk.

Képes beszámolónk.

Nagyon kevés ilyen egyesület van 

a budapesti labdarúgásban.

Kedves Olvasó!

Egyesületünk  futballfilozófiájához, 

képzési és nevelési elveihez illeszkedve a 

mérkőzések,  tornák eredményei  

korosztályonként eltérően jelennek meg. 

Kisebb korban számszerű eredmények 

nélkül számolunk be a csapatokkal 

kapcsolatos történésekről, bajnokságban 

szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)  

m á r  m e g j e l e n n e k  a  s z á m s z e r ű  

eredmények is. A hónap képén a 2007-es 

és a 2009-es csapat szerepel az ausztriai 

nemzetközi torna megnyitóján. 

A fiatalabbak megnyerték a tornát, az 

idősebb korosztály pedig harmadik 

helyen végzett. Mindkét csapatnak 

gratulálunk!

A hónap képe





Május és június egyik legjobb híre az volt, hogy Hortobágyi Bazsi visszatért 
hosszú sérüléséből. 2000-ben született védőnk bokája még októberben sérült 
meg. Rajta kívül Tóth Jancsi is pályára tudott lépni hosszú kihagyás után.

A szezon hajrája nem úgy sikerült, ahogyan reméltük. Játékban és 
eredményekben is alulteljesítettünk. Az országos bajnokságban végül a 
kilencedik helyen zártunk, a budapestiben pedig bronzérmesek lettünk.

Amire büszkék lehetünk, hogy a szezon során 42 utánpótláskorú játékost 
szerepeltettünk a két U19-es bajnokságban, ami kifejezetten szép eredménynek 
mondható. 

Még nagyobb érdem, hogy közülük 15-en jelentős szerephez jutottak a budapesti 
első osztályban szereplő felnőttcsapatunkban.
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Bronzérem a BLSZ-es bajnokságban



Az idényt június elején jó hangulatú évzáróval búcsúztattuk, melyre több volt 
játékosunk is eljött. U19-eseinknek ez volt az utolsó szezonjuk az utánpótlásban 
egy csapatként, a következő évadot a felnőttcsapat tagjaiként kezdik meg. 

Egy játékosunk biztosan távozik a nyáron: 2000-es kapusunk, Prizzia Tamás az 
Egyesült Államokba költözik. Tomi 2017 februárjában igazolt hozzánk, nagyon 
megbízható és intelligens embert ismerhettünk meg személyében. Közösségünk 
számára természetesen hiányozni fog, amerikai pályafutásához pedig sok sikert 
kívánunk!

Május-június legjobb játékosa: URAY KRISTÓF

Interjú Török Norbival, U19-es csapatunk 1999-ben született védőjével:

– Jó néhányan túl vagytok az írásbeli érettségiken. Megkönnyebbültél?

– Nem igazán, mert nem is stresszeltem miatta annyira.

– A csapattársaid sem izgultak miatta?

– De. Padányi Macus például az emelt szintű töri miatt aggódott. 
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Sokan voltunk az évzárón



– Véget ért a szezon. Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott hónapokat?
– Lehetett volna sokkal jobb is, ami a játékunkat és az eredményeket illeti. Sokszor 
türelmetlenül futballoztunk, nem akartunk szépen játszani. Gyakran mindenki a 
saját elképzelése szerint focizott, nem próbáltunk csapatként jól játszani.

– Pedig, ami a gólokat illeti ez volt a legjobb szezonod. Hatéves korod óta 

vagy UFC-s, de pályafutásod első (és második) bajnoki gólja is csak a 

mostani idényben született meg.

– Igen, pedig olykor közel jártam hozzá. Egyszer még gyerekkoromban gólt 

rúgtam bajnokin, de a játékvezető öngólként könyvelte el. Az idei első találatomnál 

egyébként fél méterrel kint volt a labda az alapvonalon túl, amikor Macus beadta 

nekem.

– Jövőre felnőtt labdarúgó leszel, milyen reményekkel várod ezt a jelentős 

lépést életedben?

– Leginkább azt várom, hogy újra egy keretben lehessek néhány jó barátommal, 

akik ősszel felkerültek már a felnőttbe. Szóval igen, várom.

– Végezetül árulj el nekünk egy UFC-titkot! Honnan ered Plútó beceneved?

– Igazából senki sem tudja. Csaba bácsitól kaptam még gyermekkoromban.
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Bemelegítés



Az év díjazottjai és a statisztikai kategóriák legjobbjai:

Pályára lépő játékosok száma:

- összesen: 42

- MLSZ U19: 36

- BLSZ U19: 39

- BLSZ I: 15

A szezon legjobb játékosa: MOHAMED ZEID

A tavasz legjobb játékosa: URAY KRISTÓF

Az ősz legjobb játékosa: KELEMEN ZSOMBOR

A szezon legjobb edzéslátogatottsága: SMELÓ ISTVÁN (84%)

Házi gólkirály: DOLGENER FLÓRIÁN (18 gól)

Legtöbb meccs:

1. Kákosy Márk (41)

2. Smeló István (40)

3. Lénárd András (38)
Legtöbb meccs kezdőként:

1. Kelemen Zsombor (31)

2. Prizzia Tamás (30)

3. Smeló István (28)
Legtöbb meccs csereként:

1. Lénárd András (17)

2. Kákosy Márk (15)

3. Smeló István, Szijártó András (12-12)
Legtöbb játékperc:

1. Kákosy Márk (2709)

2. Prizzia Tamás (2704)

3. Kelemen Zsombor (2601)
Legtöbb gól:

1. Dolgener Flórián (18)

2. Bagyinszki Kristóf (15)

3. Kelemen Zsombor (11)
Legtöbb gólpassz:

1. Horváth Olivér (11)

2. Czipó Ádám, Gazdik Balázs, Kelemen Zsombor (9-9)

3. Szijártó András, Uray Kristóf (8-8)
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Májusi és júniusi mérkőzéseink:

MLSZ U19, Közép A-csoport:

II. Kerület UFC–III. Kerületi TVE 1–2 (0–1)

UFC: Prizzia – Szakács, Porst Be., Szekeres, Porst Bá. – Smeló (Farkas S., 

69.) – Nagy D., Gazdik, Uray, Szijártó – Dolgener Fl. (Kelemen, a szünetben)

Gól: Szakács (68.)

Gólpassz: Uray
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Telt ház 
a kispadon



II. Kerület UFC–Mészöly Focisuli 3–1 (2–0)

UFC: Wein – Horváth, Porst Be., Török (Görgényi, a szünetben), Porst Bá. 

(Padányi, 60.) – Smeló (Szekeres, a szünetben) – Németh (Szakács, 60.), 

Gazdik, Nagy D., Szijártó – Dolgener Fl.

Gól: Török (20.), Dolgener Fl. (29., 70.)

Gólpassz: Gazdik, Smeló, Szijártó

Monor–II. Kerület UFC 1–0 (1–0)

UFC: Prizzia – Horváth (Nagy D., a szünetben), Szekeres, Török, Porst Bá. – 

Bosnyák, Gazdik (Hortobágyi, 70.) – Padányi, Dolgener Fl., Szijártó – Nyitrai

II. Kerület UFC–SZAC 2–5 (1–2)

UFC: Wein – Horváth (Szakács, a szünetben), Kákosy, Török (Porst Be., a 

szünetben), Porst Bá. – Mohamed (Vincze, a szünetben) – Tóbiás (Nyitrai, 

60.), Lénárd (Uray, a szünetben), Kelemen, Bacsek (Dolgener Fl., 65.) – 

Bagyinszki (Szijártó, a szünetben)

Gól: Kelemen (26.), Szakács (74.)

Gólpassz: Kelemen, Tóbiás

BLSZ U19:

MLTC–II. Kerület UFC 1–2 (1–0)

UFC: Prizzia – Nagy K., Török, Bene, Farkas S. – Nyitrai, Bosnyák, Gazdik 

(Uray, a szünetben), Dudás – Dolgener Fl., Horváth

Gól: Dolgener Fl. (67.), Nyitrai (84.)

Gólpassz: Dudás, Horváth

II. Kerület UFC–Újpest SC 0–2 (0–1)

UFC: Prizzia – Horváth (Czipó, 68.), Szekeres (Török, 60.), Görgényi (Bene, 

60.), Porst Bá. – Nagy D. (Smeló, 60.) – Szakács, Uray, Bosnyák (Gazdik, a 

szünetben), Farkas S. (Nyitrai, a szünetben) – Dolgener Fl. (Dolgener Fá., a 

szünetben)
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Airnergy–II. Kerület UFC 2–1 (2–1)

UFC: Wein (Prizzia, a szünetben) – Hortobágyi (Dolgener Fá., a szünetben), 

Szekeres, Görgényi (Smeló, 65.), Farkas S. (Nagy K., 72.) – Bene – Czipó, 

Uray, Bosnyák, Nyitrai – Dudás (Szakács, a szünetben)

Gól: Nyitrai (38.)

Gólpassz: Bene

III. Kerületi TVE–II. Kerület UFC 3–2 (0–2)

UFC: Wein – Horváth, Porst Be., Porst Bá., Farkas S. (Nagy K., 75.) – Smeló 

(Nagy D., a szünetben) – Szakács (Nyitrai, 70.), Uray (Czipó, 60.), Gazdik, 

Szijártó – Dolgener Fl.

Gól: Szakács (1., 40.)

Gólpassz: Szijártó

II. Kerület UFC–Szent Pál Akadémia 6–1 (3–1)

UFC: Prizzia – Hortobágyi (Tóth, 65.), Farkas M., Török (Nagy D., a 

szünetben), Farkas S. (Nagy K., 60.) – Smeló – Dolgener Fá., Gazdik (Uray, a 

szünetben), Kelemen, Horváth – Dudás (Dolgener Fl., a szünetben)

Gól: Dolgener Fá. (1., 69.), Dudás (27.), Gazdik (38.), Dolgener Fl. (55.), 

Kelemen (85.)

Gólpassz: Dolgener Fá., Dolgener Fl., Horváth, Smeló, Tóth

Szent István SE–II. Kerület UFC 3–6 (1–4)

UFC: Prizzia (Wein, a szünetben) – Nagy K., Bene, Hortobágyi – Dolgener Fá., 

Bosnyák, Nagy D., Smeló, Farkas S. – Dudás (Szijártó, 55.), Gazdik

Gól: Bosnyák (16., 44.), Gazdik (36., 42.), Szijártó (64.), Dolgener Fá. (66.)

Gólpassz: Bosnyák, Dolgener Fá., Dudás, Gazdik, Nagy D., Szijártó

 

 

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 1999/2000-ben születettek



Április 28-án a listavezető Vác VLSE vendégeként léptünk pályára. Az előző heti 
biztató játék után bíztunk a tisztes helytállásban, ami az első félidőben úgy-ahogy 
sikerült. 
Nagyon rosszul kezdtük a meccset, a harmadik percben már 2:0-ra vezetett az 
ellenfelünk. Bár nagy nyomás nehezedett ránk, a szünetig viszonylag jól tartottuk 
magunkat. 

A második félidő elején a játékvezető könnyű síppal befújt egy újabb büntetőt, 
amivel lelohasztotta a maradék lelkesedésünket is. Ellenfelünk tetszés szerint 
alakította ki a helyzeteit és lődözte góljait. Wein Zádi minden tőle telhetőt megtett, 
a 10 kapott gól ellenére végig jól védett. Dér Barni, Nagy Máté, Ullrich Zsiga és 
Váradi Zalán bár sok hibával játszott, a mérkőzés végéig motivált maradt. A 
többiekről ez sajnos nem mondható el.
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Május 6-án a szomszédvár III. Kerületi TVE csapata látogatott hozzánk. Az őszi 
súlyos vereség után szerettünk volna tisztességes eredményt elérni. Saját erőből 
csak 10,5 játékosunk volt (Veres Botinak az első félidő után el kellett mennie), 
ezért négy játékost is kértünk a 2003-as csapatból, ami igazából csak hármat 
jelentett, mert az előző napi bajnokijuk miatt ketten közülük csak egy-egy félidőt 
játszhattak. 
Az óriási melegben lejátszott összecsapáson végig motiváltak és fegyelmezettek 
voltunk, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a stílusosan játszó ellenfelünk 
rengeteget hibázott a labdajáratásban. 
Az első félidő langyos mezőnyjátékkal telt, kapu előtti szituációk csak rögzített 
játékhelyzetek után adódtak. 
A második félidő legelején Rókusfalvy Márkó felsősarkos bombájával 
megszereztük a vezetést és bár ellenfelünk próbált nyomást gyakorolni ránk, 
igazi ziccert csak nekünk sikerült kialakítani egy mintaszerű ellentámadás után. 
Sajnos azonban Uracs Patya fölé rúgta Józsika beadását és ahogy ez lenni 
szokott, ez megbosszulta magát. A 84. percben egy a sorfalon megpattanó 
szabadrúgás a kapunkban kötött ki, így elveszítettünk két, már zsebben érzett 
pontot. A sérült Tóth Ábra újra velünk drukkolta végig a meccset. 
A meccs előtt nyilván elfogadtuk volna a döntetlent, de a mérkőzés képe alapján 
lehet némi hiányérzetünk. Gólszerzőnk: Rókusfalvy Márkó. Jók: Feiner Dani, 
Rókusfalvy Márkó, Uracs Patrik és Wein Zádor.
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Május 9-én tartottuk az áprilisi értékelést. A hónap játékosa ezúttal Dér Barni lett, a 
legszorgalmasabb edzéslátogatója Váradi Zalán volt, míg a hónap 
legemlékezetesebb jelenetének Gyimesi Peti Soroksár elleni gólját választottuk.

Május 20-án a Mészöly Focisuli csapatát fogadtuk. A mérkőzés előtt nagyon 
lassan gyülekeztek a játékosaink és legnagyobb meglepetésünkre Sautner Józsi 
és Hegedüs Oli nem jelent meg az öltözőben.

Így mezőnyjátékos csere nélkül futottunk ki a gyepre, tudva azt, hogy az előző 
napi U15-ös meccsen szereplő Fazekas Lurdzsó csak egy félidőt játszhat. Ennek 
dacára nagyon hatékonyan kezdtük az összecsapást és a 15. percben már 3:0-ra 
vezettünk. 
Az első félidő hátralévő részében akadozott a játékunk, de szerencsére az 
ellenfelünk is nagyon mérsékelt teljesítményt nyújtott. 

A szünetben figyelmeztettük a játékosainkat, hogy a mérkőzés még nem dőlt el, 
már csak azért sem, mert a második félidőben emberhátrányban kell játszanunk. 
A 60-ik és a 66-ik perc között szerzett újabb három góllal azonban végleg 
eldöntöttük a meccset és a hátralévő időben tetszés szerint alakítottuk ki 
helyzeteinket, szép gólokat szereztünk. 
A második félidei játékunkkal elégedettek lehetünk és az is megsüvegelendő, 
hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. 
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Gólszerzőink: Nagy Máté, Uracs Patrik, Balás Ákos, Somogyi Martin 2-2, 
Rókusfalvy Márkó és Váradi Zalán. Jók: Balás Ákos, Herczenik Ádám, Nagy 
Máté, Tímár Bálint, Uracs Patrik és Wein Zádor.

Május 27-én rendezték a harmadik helyezett 1908 SZAC elleni mérkőzésünket. A 
múlt heti győzelem után bizakodóak lehettünk volna, de négy kulcsjátékosunk 
(Balás Ákos, Nagy Máté, Rókusfalvy Márkó és Ullrich Zsiga) is lemondta a 
mérkőzést. Igaz a korábban „visszavonult” Feiner Dani vállalta a játékot. 

Jól kezdtük a meccset az első negyedórában két ziccerünk is volt, de Sautner 
Józsi mindkettőt "elszórakozta". Hátul viszonylag stabilan álltunk a lábunkon, jó 
képességű ellenfelünk nem tudott helyzetet kialakítani. 
Somogyi Martin egy pompás támadás végén a kapufát is eltalálta, de az első 
félidő utolsó perceiben egy indokolatlan labdavesztés után azonban "sikerült" gólt 
kapnunk és így hátrányban vonulhattunk pihenőre. 
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A szünetben Fazekas Lurdzsó állt be középcsatárnak. A második félidőt úgy 
kezdtük, ahogy az elsőt abbahagytuk; durva egyéni hibák után néhány perc alatt 
három könnyű gólt ajándékoztunk ellenfelünknek, akik ezzel eldöntötték a 
meccset. 4:0-ás hátrányban újra kiegyenlítetté vált az összecsapás, sikerült 
támadásokat vezetnünk és Sautner Józsi a sokadik zicceréből végre betalált, sőt 
újabb gólszerzési lehetőségeink is adódtak. Ezekkel azonban nem éltünk, sőt 
Sautner Józsi egy újabb 100%-os ziccert is elpackázott. 
A mérkőzés utolsó perceiben két újabb óvodás gólt kaptunk, ami elviselhetetlen 
mértékűvé tette a vereséget. Az első 44 percben mutatott játékunkkal elégedettek 
lehettünk, de a második félidő elején összezuhantunk. Herczenik Ádi 
csapatkapitányhoz méltó teljesítményt nyújtott és bár rengeteg hibával játszott, 
Dér Barni is jól küzdött. Gólszerzőnk: Sautner Józsi. Jó: Herczenik Ádám.

 

 

Június 2-án a Monor vendégeként játszottuk le az utolsó bajnoki mérkőzésünket. 

A SZAC elleni balul sikerült mérkőzés után a heti edzéslátogatottság is 

elszomorító volt és pénteken este még úgy volt, hogy újra kevesebben kell 

kiállnunk az utolsó mérkőzésre. 

Ezúttal nem kaptunk segítséget az U15-ös csapattól sem. Így Valkó Bencét és 

Werner Andrist is kénytelenek voltunk elhívni. Ennek ellenére motiváltan kezdtük 

a meccset, ami egyenlő erők csatáját hozta. 
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Szokásunkhoz híven ziccert hibáztunk a meccs elején, míg ellenfelünk az első 

félidő vége felé egy jól eltalált átlövéssel megszerezte a vezetést. Hiába 

nyomtunk a második félidőben, nem sikerült az egyenlítés. Még Nagy Máté 

kihagyhatatlannak tűnő gólhelyzete is kimaradt. A hozzáállásunk megfelelő volt, 

de újra alulmaradtunk egy megnyerhető meccsen. Csapatunk legjobbja ezúttal 

Ullrich Zsiga volt és Wein Zádi, Dér Barni és Feiner Dani és átlag feletti 

teljesítményt nyújtott.

Június 4-én szerettük volna díjazni május hónap legjobbjait, de a játékosaink nem 
jöttek edzésre, így a klubigazgató döntése értelmében befejezettnek tekintettük a 
szezont. Ez egyben azt is jelentette, hogy bár az őszi pontjaink számát 
megháromszoroztuk tavasszal, az elsődleges célunkat, a közösség újjáépítést 
nem sikerült elérni. 

Hajrá UFC! 

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 2001/2002-ben születettek

Lövés



2003/2004-ben születettek
C
S
A
P
A
T
A
IN

K

A bajnoki hajrában számtalan meccs várt serdülő gárdánkra. Az idősebbek remek 

formába lendültek, a tavasz során 15 bajnokiból 11 alkalommal győztesen hagytál 

el a pályát, az utolsó 8 találkozón 21 pontot szereztek.

A sorban az első a KISE vendégjátéka volt, a sárga-feketék az Esztergom 

legnagyobb kihívójaként az aranyéremért küzdöttek. Az első félidőben nem 

játszottunk jól, de Kelemen Csongi bombagóljával vezetést szereztünk, amit még 

a szünet előtt kiegyenlített a kőbányai alakulat. 

A második félidőben jóval összeszedettebb játékot nyújtottunk és rúgtunk egy 

parádés gólt, amellyel meg is nyertük a találkozót, Jancsó Lukács fejesgóljával (2-

1). A második félidő alapján megérdemeltük a győzelmet.

A következő hétvégén Dorogra, pontosabban Tokodra utaztunk, ahol az első 

félidőben kifejezetten jó játékot mutattunk be, Werner Bazsi találatával a vezetést 

is megszereztük. 

Sajnos a második félidőben egyre többször bizonytalankodott a védelmünk, így 

előbb egyenlített a piros-fekete brigád, majd a vezetést is megszerezték. Hiába 

sikerült végig a félidő során több nagy helyzetet kialakítani, ezekből nem tudtunk 

betalálni, így a második félidei teljesítményünk alapján nem érdemeltünk 

győzelmet, a döntetlen igazságos lett volna, de saját hibáink következtében nulla 

ponttal térhettünk haza (2-1).

Az ausztriai nemzetközi torna miatt kedden láttuk vendégül az ESMTK gárdáját, 

ezen a találkozón 6-0-ás győzelmet arattunk, góljainkat Kasztner Tomi, Kelemen 

Csongi és Werner Bala szerezték, mindhárman kettőt-kettőt.

A Pénzügyőrt is a Kolozsvári Tamás utcában fogadtuk, a rengeteg hiányzó 

ellenére összeszedetten és fegyelmezetten játszottunk, így 2-1-es győzelmet 

tudtunk aratni a zöld-fehérekkel szemben. Mindkét gólunkat Kelemen Csongi 

szerezte.

A következő héten két hétközi meccs várt a fiúkra, előbb a Sport utcában, a BKV 

Előre otthonában gyűjtöttük be a három pontot 3-1-es győzelmünknek 

köszönhetően. 

Ezen a találkozón kifejezetten gyenge teljesítményt nyújtottunk, nem tudtunk jól 

alkalmazkodni az ellenfélhez. Gólszerzőink: Werner Bala, Kasztner Tomi, Uracs 

Patrik.



Másnap az Újbudát láttuk vendégül a Panoráma Sportközpontban, az első 

félidőben kifejezetten jól játszottunk, kétgólos előnyhöz jutottunk. Fordulás 

után a vendégek átvették az irányítást és egy gólt is lőttek, de egyenlíteni már 

nem tudtak (2-1). 

Az első és a második játékrész között hatalmas különbség volt, örülök, hogy 

így is győztesen tudtuk elhagyni a pályát. Góljainkat Kasztner Tomi és Werner 

Bala szerezték. 

Az utolsó előtti játéknapon a Grund otthonába látogattunk, ahol remek 

minőségű füves pályán játszhattunk. Ellenfelünk a bajnokság élcsapata volt, 

ráadásul ezúttal is nyögtük rengeteg hiányzónkat. Vendéglátónk jól kezdte a 

meccset és hamar vezetéshez is jutott, azonban a félidő második felében 

megtaláltuk a játékuk ellenszerét, egyenlítettünk és több nagy lehetőséget is 

kihagytunk. 

Szünet után sem változott a játék képe, előbb vezetést szereztünk, ellenfelünk 

gyorsan egalizált, majd újra vezetést szereztünk (2-3). Az utolsó 20 perc ismét 

a házigazdákról szólt, beszorultunk a térfelünkre, de az eredmény már nem 

változott, bravúrral sikerült elhozni a három pontot a Bányaparkból. 

Gólszerzők: Werner Bazsi, Kelemen Csongi, Uracs Patya.
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2003-as csapat



A labdabirtoklás alapján a Grund jobb volt, viszont a helyzetek száma alapján 

megérdemelt a győzelmünk. Összességében a döntetlen igazságosabb 

eredmény lett volna, de nem szomorkodunk a győzelem miatt.

A záró fordulóban a BVSC gárdáját láttuk vendégül és arattunk 5-0-ás 

győzelmet a zuglói alakulat fölött. Gólszerzők: Werner Bala 2, Kasztner Tomi, 

Uracs Patrik, Puskás Beni.

A fiatalabbakra is hasonlóan megterhelő sorozat várt, a nagyokétól kicsit 

eltérő sorrendben. A KISE ellen a Kolozsvári Tamás utcában 5-1-es vereséget 

szenvedtünk. 

A mérkőzés képe és a helyzetek száma alapján súlyos vereséget biztosan 

nem érdemeltünk, viszont a kontráknál nem vívtuk meg a kulcsfontosságú 

párharcokat, ebből ellenfelünk három gólt szerzett, mindhármat a mi 

helyzeteink után 10-15 másodpercen belül. 

Dicséretes, hogy mezőnyben méltó partnerei voltunk egy élcsapatnak. 

Gólunkat Egyed Tomi szerezte.
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A Dorog otthonában sajnos a tavasz legsimább vereségét szenvedtük el, a 

félidei 3-0 után a második félidőben további két gólt kaptunk, így a vége 5-0. 

Ellenfelünk a játék minden elemében előttünk jár, végül a bajnoki címet is 

megérdemelten szerezte meg.

Az ausztriai torna után a 2004-es fiúkra a Pénzügyőr elleni hazai mérkőzés 

várt. Kétszer is sikerült előnybe kerülnünk az első félidőben, előbb Egyed Tomi 

szerzett vezetést, majd a vendégek szép egyenlítő gólja után Bajomi Máté is 

betalált, így 2-1-es előnnyel mehettünk pihenni. Az első félidei, futballpályára 

nem való közjáték azonban nem múlt el hatástalanul, ellenfelünk a második 

félidőben megfordította a meccset és végül 5-2-es győzelmet aratott. 

Helyzetkihasználásunk gyenge volt, ezt mindenképpen meg kell jegyezni. A 

mutatott játék alapján mindkét gárda jóval erősebb, mint amit a tabella mutat.

Következő találkozónkon, a BKV otthonában 5-0-ás győzelmet arattunk, az 

eredmény ellenére nem volt ilyen sima a találkozó, hiszen kétgólos 

vezetésünknél, a második felvonás elején Kovács Beni büntetőt hárított, ez a 

meccs fordulópontja lehetett volna. Gólszerzők: Deák Nonó 3, Egyed Tomi, 

Tóth Ábris.
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Zászlókkal



A Grund vendégeként rendkívül jó meccset játszottunk a vendéglátóinknak 

köszönhetően remekül előkészített füves pályán. Nagyszerűen kezdtünk, 

Dajka Bence és Matolcsi Marci góljaival hamar kétgólos előnybe kerültünk. 

Azonban a félidő második felében átvette a játék irányítását a Grund és a 34. 

percben szépített is ellenfelünk. 

A második félidő elején sem tudtunk változtatni a játék képén, megérdemelten 

egyenlített a házigazda. 

Ezután azonban sikerült váltanunk, Egyed Tomi ismét vezetést szerzett, amire 

még volt válasza a Grundnak, így a hajrára izgalmas döntetlennel fordultak rá 

a felek. 

A végjáték azonban a mienk volt, sorra jöttek a helyzeteink és Bajomi Máté 

góljával el is tudtuk dönteni a három pont sorsát (3-4). Megérdemeltük a 

győzelmet, de mindkét gárdát dicséret illeti.

Utolsó szezonbeli bajnokinkon a BVSC-t láttuk vendégül, akik a pályán a 4. 

helyen zártak, azonban 22 pont levonása miatt hivatalosan csak hatodikok 

lettek. 

Remekül kezdtük a találkozót, Bajomi Máté duplájával kétgólos előnybe 

kerültünk, azonban a zuglóiak erejét mutatja, hogy még a szünet előtt fordítani 

tudtak.

 A második félidő elején Máté megszerezte önmaga harmadik gólját, így ismét 

egyenlő volt az állás, de ellenfelünk szép kontra végén ismét visszavette a 

vezetést. 

A hajrában Tóth Ábris remek szólója végén ismét egyenlítettünk és már-már 

úgy nézett ki, hogy bravúros döntetlent játszunk a sárga-kékekkel, de a lefújás 

előtt 3 perccel hatalmas potyagólt kaptunk, így végül 5-4-es vereséget 

szenvedtünk. 

Mindkét csapatot dicséret illeti, a vendégek nagyon jól futballoztak, a mieink 

hosszú időszakokban eltüntették a két gárda közti különbséget és végig 

kiélezett mérkőzést tudtak vívni a BVSC-vel, akik 35 ponttal előttünk végeztek 

a tabellán.

A hónap legjobbja Bajomi Máté lett, aki tartósan kiemelkedő teljesítményt 

nyújtott a májusi mérkőzéseken, gratulálunk!
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A hónap játékosai

Korosztály: 2003/2004

Szeptember: Tóth Ábris

Október: Dudás Fülöp

November: Matolcsi Márton

Őszi félév legjobbja: Matolcsi Márton

Január: Deák Valentin

Február: Gulyás Botond

Március: Deák Valentin

Április: Tímár Bálint

Május: Bajomi Máté

Tavaszi félév legjobbja: Deák Valentin

Szezon legjobbja: Tímár Bálint
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Meccs előtt



Az egész szezon értékelésére Gábor bácsit kértük:

„Az idősebbek 6. helyen zártak, ami megfelel a valóságnak, az őszi félév 

eredményeinek ismeretében szép teljesítmény a srácoktól, hogy sikerült a 10. 

helyről ekkorát előrelépni. 

A játék képe és az eredmények is azt mutatják, hogy tavasszal sokkal jobb 

teljesítményt nyújtottunk, az őszi 18 pont után 33-at szereztünk tavasszal. 

Az őszt már értékeltük, döntően befolyásolta az eredményességet, hogy 5 

mérkőzésen nem volt kapusunk, itt összesen 2 pontot szereztünk, miközben 

tavasszal ugyanezen találkozókon 9 pontot szereztünk. 

A bajnokság első 4 helyezettje, az Esztergom, a KISE, a Grund és a Komárom 

gárdái előttünk járnak, fizikálisan és egyéni képességekben is, dicséretes, hogy 

labdabirtoklásban rengeteget javultunk az őszhöz képest, valamint a 24 

megszerezhető pontból 9-et szereztünk ellenük. 

Az Esztergom megérdemelten nyerte meg a bajnoki címet, személy szerint a 

Grund játéka is nagyon tetszett még. A középmezőny első feléhez rajtunk kívül a 

Dunaharaszti, Pénzügyőr, Hegyvidék, Dorog négyesfogat tartozik. Az őszi 5 

ponttal szemben tavasszal 9-et szereztünk ellenük. Bosszant, hogy a Dorog 

mindkét találkozón megvert minket 2-1-re. 

A középmezőny második feléhez az Újbuda, ESMTK, RKSK, REAC négyes 

tartozik. Itt az őszi 4 ponttal szemben tavasszal 9 pontot szereztünk. 
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Hirose Toma



A Rákosmentét egyszer sem tudtuk legyőzni, a tavaszunk leggyengébb 

teljesítménye az ellenük elszenvedett vereség, míg ősszel a Pesterzsébet ellen 

mutattunk be bántóan gyenge produkciót. 

Az alsóházat a Csepel, a BKV Előre és a BVSC alkotja, tavasszal mindhárom 

gárdát legyőztük, kétszer jól játszottunk, a közlekedésiek ellen szenvedtünk. 

A tavaszi 15 találkozóból számomra kiemelkedik az Esztergom elleni vereségünk 

és a Grund elleni győzelmünk, ezen a két találkozón nyújtottuk a 

legösszeszedettebb teljesítményt. 

Védekezésben és támadásban is sokat fejlődtünk, védekezésben a 

kontratámadások levédekezése, semlegesítése ment sokkal jobban, mint ősszel.

Támadásban sokkal jobb minőségűek lettek a beadásaink, valamint sok-sok gólt 

szereztünk pontrúgásokat követően, aminek örülök. Az egyritmusú kontráink is 

dicséretesek, sok gólt szereztünk gyorsan végigvitt ellentámadásokból.

Mentálisan egész tavasszal kifogástalanul szerepeltünk. Fejlődnünk kell a játék 

sebességében, amihez a passzok erősségének javulása elengedhetetlen. 

Ezen felül a technikai hibáink számát csökkenteni kell, valamint a mérkőzés teljes 

időtartama alatt egyenletesen magas koncentráció fenntartása is a következő 

időszak feladata.”

2003/2004-ben születettek
C
S
A
P
A
T
A
IN

K

Taktika



Az idősebbek után a fiatalabbak szezonjáról beszélt edzőnk:

„Az U14-es bajnokságot a 12. helyen zártuk, ami egy hellyel jobb, mint az őszi 

helyezésünk. Itt a mezőny másképp oszlott el, hat élcsapat emelkedett ki: Dorog, 

KISE, Csepel, BVSC, Komárom, Újbuda. 

Ők a játék minden elemében előttünk jártak, ősszel mindegyikük simán legyőzött 

minket, a tavaszra azt a cél tűztük ki, hogy szeretnénk szoros mérkőzéseket 

játszani velük. 

Ez a hat mérkőzésből az eredmények alapján kétszer, a játék képe alapján 

azonban négyszer sikerült! Megvertük az Újbudát, a lefújás előtt percekkel kapott 

góllal szenvedtünk vereséget 5-4-re a BVSC-től, de számomra mégis a Csepel 

elleni 6-1-es és a KISE elleni 5-1-es hazai vereségünk a legpozitívabb. 

A megbeszélt taktikát megvalósítottuk, letámadásunkkal rengeteg labdát 

szereztünk az ellenfél térfelén, rengeteget lőttünk kapura, sok ziccerünk volt. 

Ami az egész szezon során problémát okozott, amiatt nem tudtunk eredmény 

szempontjából bravúrt bemutatni: helyzetkihasználás és kapusteljesítmény. 

Komáromban és a Dorog vendégeként sima, 5-0-ás vereséget szenvedtünk. 

Játékban a legjobb ellenfelek a Dorog, KISE és BVSC voltak. A középmezőnyt 

nyolc csapat alkotja, a 41 ponttal záró Grundtól a 26 ponttal záró Esztergomig. 

A tavaszi szezon során jó iramú és színvonalú mérkőzéseket vívtunk a Grunddal, 

a Pénzügyőrrel, a Rákosmentével, a REAC-cal is, ezek a 80 percek remekül 

szolgálták a gyerekek fejlődését. 
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Ebben a mezőnyben bárki legyőzhetett bárkit, az őszi 9 ponttal szemben 12 

pontot sikerült szereznünk úgy, hogy a Pesterzsébet nem vállalta a mérkőzés 

halasztását és játék nélkül lett az övék a 3 bajnoki pont. 

A sereghajtók a Hegyvidék és a BKV Előre voltak, ellenük 6 pontot szereztünk a 

tavasszal. Így összesen az első félévben szerzett 13 ponttal szemben a második 

szakaszban 21 pontot gyűjtöttünk és 34 ponttal zártuk a bajnokságot. 

Taktikailag sokat léptünk előre, jóval több helyzetet tudtunk kialakítani és a 

védekezésünk is masszívabb lett. Ami sajnos az egész bajnokság alatt nem 

változott, az a helyzetkihasználás rossz hatásfoka és a többször visszatérő 

kapusteljesítmény. 

Emellett gondot okozott a létszám is, bár az ősszel szemben, amikor sok 2005-

ösnek kellett segíteni gárdánkat, tavasszal beálltunk a három „kölcsönjátékosra”. 

A következő időszak feladata az idősebbekhez hasonlóan a passzerősség 

javítása, a párharcerősség fejlesztése, valamint a támadásbefejezések javítása. 

Ki kell emelnem, hogy a mentalitásunk remek volt a tavasz során, büszke vagyok 

a srácokra.”

2003/2004-ben születettek
C
S
A
P
A
T
A
IN

K

Nemzetközi torna



MLSZ Serdülő U-15 II. Oszt. Köz. B. - Tabella

MLSZ Serdülő U-14 II. Oszt. Köz. B. - Tabella
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Április 28-án két csapattal vettünk részt a második tavaszi Bozsik tornán. Zöld 
csapatunk nagyon elrontotta az első mérkőzését, de igazság szerint a 
támadójátékunk az egész tornán akadozott. A négy meccsünkön összesen két 
gólt szereztünk igaz azokkal két mérkőzést is megnyertünk. A védőjátékunk az 
első találkozó kivételével rendben volt, a további három összecsapáson nem 
kaptunk gólt. Gólszerzőink: Csukárdi Barna és Makovinyi Marci. A legjobb 
játékosunk az ezúttal is nagyon lelkes Kodó Bendzsi volt. Fehér csapatunk 100%-
os mérleggel, négy győzelemmel, kapott gól nélkül zárta a tornát. Tetszetős 
támadásokat vezettünk, labdabirtoklásra épülő játékunk azonban sok kihagyott 
helyzettel párosult. Gólszerzőink: Bene Ati 3, Kühne Bendi 2, Németh Dávid és 
Pados Marci voltak. A legjobb játékosunk a fegyelmezett védőmunkát vállaló 
Kühne Bendi volt.
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Legjobbak

2006-os csapat



Április 30-án a 2006-os születésű játékosaink az I. Csepeli Majális Kupára voltak 
hivatalosak. Az első három mérkőzésünket megnyertük, így a negyediken ki-ki 
meccset játszhattunk az FC Budapest csapatával. Sajnos ezen a mérkőzésen 
nem tudtok az addigi teljesítményünket nyújtani és két súlyos hibából gólokat 
kaptunk, pedig az első után még sikerült egyenlítenünk. Kár érte. Gólszerzőink: 
Bene Ati 3, Sámson Ábris és Kühne Bendi 2-2. Jók: Bélai Bali, Bene Ati, Kühne 
Bendi, Sámson Ábris, Serafinovics Voli, Szentiványi Dávid és Wittmann Norbi.
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2005-ös csapat

Cselkirály



Május 7-én pótoltuk a márciusban elmaradt Bozsik tornát. Zöld csapatunk három 
mérkőzését is megnyerte, nagyon hatékony támadójátékot bemutatva, tizenkét 
gólt szerezve. 

Gólszerzőink: Keleti Dani, Magyar Bulcsú 4-4, Geiszter Barni 3 és Németh Dávid. 
A legjobb játékosunk a négygólos Keleti Dani volt. 

Fehér csapatunk veretlenül, két-két győzelemmel és döntetlennel zárt. Az első 
két, könnyen megnyert meccs után kissé elkényelmesedtünk és a harmadik 
illetve negyedik meccset döntetlenre adtuk. 

Gólszerzőink: Fehér Füli 2, Kühne Bendi 6 és Sohár Bazsi voltak. 
A legjobb játékosunk a parádésan védő Solti Szabi volt.

Május 13-án egy csapattal vettünk részt a negyedik tavaszi Bozsik tornán. Három 
győzelem mellett egy-egy döntetlen és vereség is becsúszott. 

Gólszerzőink: Bóday Beni 4, Csukárdi Barna 3, Kodó Bendzsi és Kodó Milu 2-2, 
Lekli Lénárd, Makovinyi Marci, és Psarogiannis Michalis voltak. A legjobb 
játékosunk az ellenállhatatlan Csukárdi Barna volt. 
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Csatakiáltás



Június 1-én tartottuk az idei UFC Családi Foci Bulit, amin nagy örömünkre 
majdnem minden játékosunk és sok-sok szülő is részt vett. A büntetőrúgó 
bajnokságot Magyar Bulcsú nyerte. 

Az egyesületi tombolán Bóday Beni baseball sapkát nyert. Az öt éve az Egyesület 
kötelékébe tartozó játékosaink: Borbás Buda, Krant Márk, Patkó Márk, Szabó 
Ákos és Szikorszky Dániel bronz fokozatú hűségérmet kaptak. A győzteseknek és 
a díjazottaknak ezúton is gratulálunk! 

A gyerekeknek a legnagyobb élményt persze az apukákkal közös foci jelentette. 
Köszönet az aktív részvételért Keleti György, Kodó Zoltán, Krant Mark, Pados 
Péter, Radvánszki Ferenc, Solti Szabolcs, Szikorszky Tamás és Zelenyánszky 
Dávid apukáknak!

Június 11-én focibajnoksággal és pizza party-val zártuk az évet és díjaztuk az 
egész éves teljesítményeket. 
A 2006-os születésű játékosaink közül a legszorgalmasabb edzéslátogatók: 
Bene Attila és Krant Mark. 

2005/2006-ban születettek
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Gólöröm



A szezon legemlékezetesebb jelenete: Fehér Fülöp gólja az UTE ellen.
A szezon gólkirálya: Bene Attila
A szezon legtöbbet fejlődött játékosa: Pados Márton
A szezon játékosa: Bélai Balázs. 
A szezon legjobb igazolása: Kühne Bendegúz és Serafinovics Valters. 

2005-ös díjazottak: 
A szezon legszorgalmasabb edzésre járója: Szikorszky Dániel, aki minden 
edzésen ott volt. 
A szezon legemlékezetesebb jelenete: Kodó Benjámin gólja a Hidegkút SC ellen. 
A szezon gólkirálya: Magyar Bulcsú
A szezon legtöbbet fejlődött játékosa: Csukárdi Barnabás
Aszezon játékosa: Bélai Bendegúz. 
A szezon legjobb igazolása: Kovács Benedek.

Hajrá UFC!

2005/2006-ban születettek
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Boldogság



Május elején edzőmeccs keretében összemértük tudásunkat az ASI Dinamo Star 

csapatával mindkét korosztályban. Nagy örömömre sok fiú eljött, így két 2007-es 

és egy 2008-as csapatot tudtunk kiállítani, úgy hogy mindhárom csapatban voltak 

cseréink. 

A 2008-as gyerekek jobb erőt képviseltek, mint ellenfelük, így sok szép gólt 

szereztek és védekezésben is hatékonyan teljesítettek. 

A nagyobb korosztályban két közel egyforma keretet állítottunk össze, eredmény 

szempontjából nagyon szoros mérkőzések voltak, az ellenfélnek volt több 

helyzete, ők csapatjátékban előrébb járnak. Mi a küzdőszellemünkkel és az egy 

az egy elleni játékunkkal, illetve a gyors támadásvezetésekkel leptük meg őket. 

Nagyon hasznos tapasztalat volt, sok ilyen mérkőzést kell játszani, ahol két közel 

azonos képességű csapat méri össze erejét, mert jó ellenfelek ellen tudunk 

fejlődni, a fiúknak akarniuk kell az ilyen kihívásokat.

Május 13-án két csapattal a Zrínyi pályán vettünk részt a IV. tavaszi Bozsik tornán. 

Mindkét csapatot az erősebb csoportba sorolták, így a fiatalabbakból összeállított 

csapatot igen nagy kihívás elé állította az ASI első csapata, akik nagy része még 

az előző U13-as tornán vitézkedett. Ezen az egy mérkőzésen nagy fölényben 

játszott ellenfelünk, de a többi meccsen nagyon jól helytállt mindkét gárda.

2007/2008-ban születettek
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Lazítás



Május 18-20 között nemzetközi tornán vettünk részt Gerasdorfban, a tavalyi IV. 

helyezésünkön sikerült egy helyet javítani, így bronzéremmel, de legfőképpen 

sok élménnyel és tapasztalattal jöttünk haza. 

Sajnos Pácza Olivér nem tudott velünk tartani sérülés miatt, nagyon hiányzott, de 

sikerült megfelelően átszervezni a csapat felállását, amihez nagyon jól 

alkalmazkodtak a fiúk. 
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Megnyitó

Ürgézés



Az erős ellenfelek ellen is felvettük a versenyt, nagy erősségünk volt a védekezés, 

amihez nagyban hozzájárult a hibátlan kapusteljesítmény, és a fegyelmezett 

játék. Voltak nagyon szép támadásaink és góljaink is, örömteli, hogy fejben is 

előre léptünk, mentálisan erősebbek lettünk. 

Nem szoktam senkit külön kiemelni, de most kivételt teszek, mert Cseh Domi az 

egész tornán fantasztikusan játszott, elképesztően párharcerős volt, főleg 

támadásban és végkimerültségig küzdött minden meccsen. Az igazság az, hogy 

a csapatból néhányan példát vehetnének róla ezen a téren.  

2007/2008-ban születettek
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A csapat

Domi



Mindkét nap a szülők nagyszerűen támogatták a csapatot, sokszor lehetett 

hallani a szurkolásukat, ami erőt adott a fiúknak.

2007/2008-ban születettek
C
S
A
P
A
T
A
IN

K

Szurkolótábor

Lengyelek ellen



Május 27-én tartották az utolsó tavaszi Bozsik tornát, amelyen ismét két csapattal 

képviseltettük magunkat, ugyancsak mindkét csapatunk az erősebb csoportba 

kapott besorolást. 

Az előző tornához képest, most a kisebbekkel sokkal inkább elégedett voltam, 

mint az erősebb csapattal. Önmagukhoz képest sokkal jobban teljesítettek az 

előző tornához képest. A másik brigád játékából egyedül az internetet is bejárt 

Berci fantasztikus ollózásos gólját tudom kiemelni. Ennél a teljesítménynél 

mindenki tud jobban játszani.

A tehetséggondozó programunkban ebben a hónapban Triz Bercel, Váczi Tóbiás, 

Soós Barnabás és Geresdi-Horváth Csanád vett részt. 
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Osztrákok ellen

Díjkiosztó



Június 1-én megszerveztük az UFC Családi Foci Bulit, amelyre 27 gyermek jött el, 

illetve 20 szülő is részt vett a szülő-gyermek focin. A büntetőrúgó versenyt Tőrös 

Márton nyerte, tíz próbálkozásból nyolcszor volt eredményes. Külön gratuláció jár 

a két kapusnak, hiszen Ákos és Lajos közel 300 lövést próbált hatástalanítani. 

A nap végén kiosztottuk az UFC hűségérmeket, amelyből csapatunkból két 

játékos is részesült, hiszen Jakab Attila és Bodó Boldizsár már 5 éve az UFC-be 

focizik.

Június 13-án megtartottuk az évzárót, amelyen egy óriási házi bajnokságot 

szerveztünk, kiosztottuk a különdíjakat, röviden értékeltük a szezont.

Ebben a szezonban több mint 140 mérkőzést játszottunk, amelyek többségén 

visszaköszönt, amit edzésen gyakoroltunk, sokkal szervezettebbek lettünk, gyors 

és hatékony volt a támadásvezetésünk a legtöbb esetben és egyénileg is 

kimagasló teljesítmények voltak, a helyzetkihasználásunk jónak mondható, 

szerencsére a csapatban vannak olyan játékosok mindkét korosztályban, akik 

képesek mérkőzéseket eldönteni. A csapatjátékban sokat kell fejlődjünk, többet 

és biztonságosabban kell birtokoljuk a labdát, illetve mindenkinek minden 

meccsen jobban kell küzdenie. 

2007/2008-ban születettek
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Kupával



Előretekintve nagyon fontos, hogy a következő szezonban megfelelő legyen az 

edzéslátogatottság, minél több edzésen vesznek részt a fiúk, annál jobb, illetve 

elképesztően fontos, hogy a mérkőzésekre is járjanak a játékosok, és ebben a 

szülők maximálisan támogassák őket.

2007/2008-ban születettek
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A májusi eseményeket már régóta várták csapatunk tagjai. Egyrészt két Bozsik 
fesztivál is várt ránk, másrészt pedig először neveztünk külföldi tornára! A Bozsik 
fesztiválokon újra nagy létszámmal vettünk részt. Május 5-én és május 20-án 
találkoztunk a többi egyesület csapataival. A III. fesztivál a BVSC stadionban, a IV. 
pedig a Fáy utcában volt. Ez utóbbi a pünkösdi hétvégére esett, ennek ellenére 
sokan el tudtak jönni! Örömmel nyugtáztuk, hogy többen is ott tudtak lenne a 
szezon minden Bozsik rendezvényén!
Május 16-án szülői értekezletet tartott Csaba bácsi, ahol bejelentette, hogy a 
következő szezonban Viktor bácsi lesz a csapat vezetőedzője.

A pünkösdi hétvégét a csapat egy része Ausztriában töltötte, nem is 
eredménytelenül! 

Május 18-án kora reggel indult a buszunk a Bécs melletti Gerasdorfba, ahol a 
2007-es csapattal együtt részt vettünk a Danube Challenge Cup-on. 
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Lelátón

Bécs



A 2009-es korosztályban 7 csapat indult velünk együtt, így 3 osztrák, 2 szlovák, 1 
lengyel csapat ellen kellett felvenni a küzdelmet. 

A csoportmeccseken a házigazda második csapatát 7-2-re vertük meg, az első 
csapatuktól szoros, 3-2-es vereséget szenvedtünk. Majd a révkomáromi csapat 
elleni 0-0 után továbbjutottunk.
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Lazaság

Győztes csapat



Az elődöntőben a Slovan Hlohovec ellen 5-1-re győztünk, így a döntőben újra 
megmérkőztünk a házigazdák első csapatával. 

A finálé nagyon izgalmas volt, az ellenfél szerzett vezetést, majd kiegyenlítettünk 
és a nagy küzdelemben senki sem tudta a győztes gólt berúgni. Hosszabbítás 
helyett egyből bűntetők következtek, ahol a 9. körben dőlt csak el a párharc: 
tornagyőztesek lettünk!

A győztes csapat névsora: Dechert Ábel, Váradi Szabolcs, Kassai Szabolcs, Kirst 
Alex, Szabóki Bende, Brandreth Aedan, Dajka Mihály, Gábor Hugó, Geresdi-
Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Benkő Gellért, Vadas Oszkár. 
Mindannyian remekül teljesítettek, nagyon büszkék voltunk rájuk! Ugyanezen a 
tornán a 2007-es csapat bronzérmes lett, így remek eredményekkel jöttünk haza!
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Öröm

Ábel
Bende



Felkértük Roller Dánielt, a csapat vezetőedzőjét, hogy értékelje a mögöttünk 
hagyott szezont.
 
Hogyan indult az év?
Egyesületünk történetében először nemcsak az intézményekből hívtunk le 
gyerekeket, hanem a nyári napközis táborokból a kiszemelt fiúkat is elhívtuk egy 
napközis edzőtáborba, ahol egy hét alatt jobban ráláttunk egy-egy gyerek 
képességeire és ezután hoztuk meg a végső döntést és alakítottuk ki a keretet. 
A többi játékost a Manó csapatba irányítottuk.

 

Melyek voltak a kitűzött célok, mennyire sikerült ezeket megvalósítani?
Úgy gondolom, hogy nagyjából sikerült minden kitűzött célt megvalósítani. Főleg 
egyéni labdás ügyességben észlelhető mindenkinél nagy fejlődés. De a 
legfontosabb, hogy az edzések nagyon oldott, jó hangulatban telnek és a 
gyerekek mindig mosolyogva, élményekkel mennek haza.
 
Jártatok Bozsik fesztiválokon, játszottatok edzőmeccseket, voltatok tornán 
is. Mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hol tartotok a többi csapathoz 
képest?
Már a csapaton belül is lehet különbséget tenni, vannak, akik fizikálisan, vagy 
éppen technikailag előrébb tartanak. Sok mérkőzés után megállapítható, hogy 
egyénileg, technikailag ügyes játékosok alkotják a csapatot. 
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A KISE ellen



Viszont képesek a srácok túlizgulni egy-egy eseményt, vagy megijedni az 
ismeretlen kisfiúktól. Ez egy-egy elleni megoldásokban látszik leginkább, míg 
edzésen határozottan döntenek, addig mérkőzéseken kevésbé merik felvállalni a 
párharcokat.
 
Kiemelnél valakit?
Mindenkit ki lehet emelni, egy remek közösség alakul és ebben nagy szerepük 
van a szülőknek is, akik rendíthetetlenül hozzák edzésre és mérkőzésre a 
gyerekeket. 

Az évzáróról és a következő szezonról mondanál pár szót?
Az évzárót június 13-án, szerdán tartjuk, ügyességi versenyek és foci után egy kis 
évértékeléssel zárjuk a szezont.
 
Nyáron „pihennek” a legifjabb játékosok, mert szervezetten nem lesznek 
edzések, illetve sokan megfordulnak majd a nyári táborban. Augusztusban 
kezdjük meg az új szezont a hagyományos edzőtáborral.
 
Tervek között szerepel a létszám bővítése. A 2011-es korosztály pálya méretet 
vált, a 2012-es korosztály még marad a mostani pályaméreten. Tervek szerint 
több tornán fogunk részt venni.
 
Tartalmas szezon van mögöttünk, de még tartalmasabb áll előttünk. Megyünk 
tovább a megkezdett úton és tanulunk tovább.  
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Mi voltunk a legtöbben

Tornagyőzelem
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Labdavezetés

Cselezés
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Menő retro UFC kapusmezben
Zsirai Botond
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A lábtenisz bajnokság döntősei:
Áron és Jakab.
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Katica

Vendég edzőnk, Marci bácsi a győztes 
csapat mellett

Az átemelést gyakoroltuk



Vidéki Gábor értékelte a tavaszi félévet:

„Nagyon szomorú vagyok, hogy nem sikerült kiharcolnunk a bennmaradást, 

amire reális esélyünk volt a tavaszi félév során. Közel voltunk a célunkhoz, utólag 

látható, mindössze négy ponttal kellett volna többet szereznünk, hogy jövőre is 

biztosan az első osztályban szerepelhessünk. 

A kudarc legfőbb okának azt látom, hogy az utolsó hetekben nagyon rosszul 

alakult az edzéslátogatottságunk, a csapat általános edzettségi állapota 

leromlott, emiatt olyan hibákat követtünk el, amiket az első 11 fordulóban nem. 

Ezzel együtt nagyon büszke vagyok a csapat minden tagjára, minden játékosra, 

mert a mérkőzéseken mindent megtettek, hogy a lehető legjobb eredményt érjük 

el, a mérkőzésen mutatott hozzáállást illetően senkit nem tudok elmarasztalni. 

Nagyon büszke vagyok arra, hogy hétről hétre 5-6 ifjúsági korú játékosunkkal a 

kezdőben a tavasz során 17 pontot szereztünk, holott a télen több helyről is azt 

hallottam, hogy egyetlen meccset sem fogunk megnyerni. Ebben a szezonban 

összesen 13 ifjúsági korú játékosunk mutatkozott be a budapesti első osztályban, 

többen közülük meghatározó játékossá váltak a tavasz folyamán, szép jövő előtt 

állnak. 

A tavasszal játszó játékosaink döntő többsége a mi utánpótlásunkból került ki, 

többségük a Pénzügyőr gárdájából tért vissza hozzánk, utánpótlás-nevelő 

egyesületként erre különösen büszkék lehetünk, hiszen nagyon kevés ilyen 

egyesület van a budapesti labdarúgásban. 
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Az ősszel és télen végbemenő változások összességében jól sültek el, hiszen 

egyfelől eredményesebbek lettünk, másfelől tapasztaltabb játékosaink 

húzóemberekké váltak, fiataljaink pedig rengeteget fejlődtek hat hónap alatt.

A tavaszi mérkőzések során a 15 bajnoki mérkőzésből 5 találkozón tartósan 

magas színvonalon teljesítettünk, ezek az alábbi találkozók: Hegyvidék 1-1, 43-

as sz. Építők SK 3-2, Újbuda 3-2, Ikarus 0-3, Vízművek 1-0.
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Párharc



A 15 meccsből 5 találkozón elfogadhatóan teljesítettünk, ezek az alábbi 

találkozók: REAC 0-3, ASR Gázgyár 2-5, Pestszentimre 2-1, Budafok 2-3, RAFC 

1-1.

Összesen 5 találkozón teljesítettünk gyengén: Kelen 0-3, Újpest 0-1, Unione 0-5, 

TFSE 0-4, Testvériség 2-1.

A mérkőzéseken nyújtott teljesítmény alapján a véleményem az, hogy összesen 8 

ponttal kellett volna többet szereznünk: RAFC (2 pont), Hegyvidék (2 pont), Ikarus 

(3 pont), Budafok (1 pont). Bravúros pontszerzés mindössze a Pestszentimre 

elleni győzelem (reális a döntetlen lett volna), valamint a Testvériség elleni 

győzelem (reális a vereség lett volna), ezzel 5 pontot szereztünk "pluszban".

A csapatnak nyártól már nem én leszek az edzője, de bízom benne, hogy a csapat 

magja együtt marad és a következő szezonban a feljutásért küzd majd a 

másodosztályban. Megtiszteltetés volt a budapesti I. osztályban edzőként 

dolgozni.”
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Szabad labda



Csapatunk eredményei:

BLSZ I. 25. forduló 

Unione FC - II. Kerület UFC 5-0 (1-0)

BLSZ I. 26. forduló 

II. Kerület UFC - 43. Sz. Építők SK 3-2 (2-1)

Gólszerzők: Bagyinszky K., Kocsis M., Bacsek B.

BLSZ I. 27. forduló 

II. Kerület UFC - Testvériség SE 2-1 (0-0)

Gólszerzők: Bagyinszky K., Bacsek B.

BLSZ I. 28. forduló 

Kelen SC - II. Kerület UFC 3-0 (0-0)

BLSZ I. 29. forduló 

II. Kerület UFC - Ikarus BSE 0-3 (0-2)

BLSZ I. 30. forduló 

ASR-Gázgyár - II. Kerület UFC 5-2 (1-0)

Gólszerzők: Szabó D., Kocsis M.

BLSZ I. osztály - Tabella
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