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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
eredményei korosztályonként eltérően
jelennek meg. Kisebb korban
s z á m s z e r ű e r e d m é n ye k n é l k ü l
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
bajnokságban szereplő csapatainknál
(U19, U16, U14) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe a Marczibányi téren készült, a
2008-as korosztály Kelen Kupáján.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Az év elején a gárda húzóemberével, Kocsis Attilával készített interjút a Lelátó.
- Másfél éve vagy az UFC játékosa és a csapat tagja. De hogy is találtál ide a
Kolozsvári Tamás utcába?
- Az UFC-t az egyik barátom, Csikesz Ádám ajánlotta, aki már régóta focizott a
csapatban, én meg el akartam kezdeni ismét nagypályán játszani, így
megpróbáltam. Jó döntés volt.
- Hogy sikerült a beilleszkedés? Kik azok, akiket jobban megkedveltél?
- A beilleszkedés könnyűre sikeredett, hamar jóban lettem pár játékossal. Talán
Bálint Bertalannal, Kölcze Balázzsal és Romhányi Csongorral lett a legjobb
viszonyom.
- Ez a csapat régen rengeteget nyert, de volt egy hosszú mélypont, amikor
érkeztél, pont akkor kezdett kilábalni a gödörből a gárda , te hogy élted ezt meg?
- Nagyon örültem neki, hogy mikor megérkeztem a csapathoz, egyre jobban ment
a játék a csapatnak és ebben én is tudtam segíteni.
- Balszélsőt játszol, ennek ellenére rengeteg gólt szerzel. Dani bácsinak nem volt
kérdés, hogy hol fogsz játszani.De te hol érzed a legjobban magad a pályán?
- Volt, hogy kipróbáltuk milyen jobbszélen játszanom, de ott nem volt az igazi, így
végül maradtam balszélen. A gólérzékenységemet sokszor a csapatársaimnak
köszönhetem, mivel rengetegszer kapok olyan labdát, amit csak be kell gurítani
és ennek nagyon örülök.
- Nagyon kemény srác vagy a külső szemlélők szerint. Mégis vannak
gyengeségeid, mint mindenki másnak.Szerinted mi az, amiben még fejlődnöd
kell?
- Úgy gondolom, hogy nem tartozom a kemény srácok közé. Sok gyenge pontom
van, amit majd meg kell próbálni kiküszöbölni, de van néhány csapattársam, akik
tudnak segíteni a problémák megoldásában. Amiben még nagyon sokat kell
fejlődnöm az az önuralom, sokszor megy fel a pumpa egy-egy mérkőzés során,
mikor rúgást kapok.
- A gyengeségek után mik az erényeid, amiket ki szoktál használni?
- Az erényeim közé tartozik, hogy a gyorsabb játékosok közé tartozom, azt hiszem
ezt egy balszélső erényére tudja fordítani.
- Hogyan értékeled a csapat idei szezonját a tavalyi fényében?
- A szezon kezdetén boldog voltam, mert jöttek a várt eredmények, de az őszi
szezon vége fele problémáink voltak. Nem jöttek úgy a mérkőzések, ahogy
számítottam rá. Olyan csapatoktól szenvedtünk vereséget, akiket hónapokkal
ezelőtt könnyedén vertünk meg.
- Hogyan értékeled a saját teljesítményedet idén?
- Nem voltam elégedett a teljesítményemmel. Több gólt vártam magamtól és jobb
játékot. Remélem a szezon második felében jobb teljesítményem lesz.
- Mik a céljaid egyénileg és csapatszinten a tavasszal?
- Tavasszal minden meccset meg akarok nyerni a csapattal, persze tudom, ez
elég lehetetlennek tűnik, de meg kell próbálni.

CSAPATAINK

1996/1997/1998-ban születettek
Mivel elrontottuk az őszi szezon végét, nehéz helyzetben vagyunk, de dobogós
helyezést akarok elérni a csapattal. Az egyéni célom, hogy minden meccsen a
legjobb játékosok között legyek és a legeredményesebb játékos szeretnék lenni a
csapatomban.
- Milyen céljaid vannak hosszabb távon a futball terén?
- Mindenképpen szeretnék nagyon sokáig futballozni. A célom, hogy a
labdarúgást profi szinten tudjam majd játszani, persze ez nem tűnik könnyűnek,
de meg kell próbálni.
- Állítsd össze az álomcsapatod!
- Az én álomcsapatom: Casillas - Lahm, Sergio Ramos,Thiago Silva, Marcelo Kroos, Modric - L.Messi, Isco, C.Ronaldo - Ibrahimovic.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Ifjúsági B csapatunk az előző évet kispályás tornákkal zárta. December első
hétvégéjén Debrecenben vettünk részt nemzetközi tornán, ahol a
bajnokságunkban szereplőnél erősebb gárdákkal mérkőzhettünk meg. A ‘99esek számára kiírt versenyen öt 2000-es játékosunk is játszott, öt mérkőzésen
három győzelmet arattunk és két vereséget szenvedtünk. A torna két döntősétől
kaptunk ki, mindkétszer minimális különbséggel. Bár “csak” hetedikek lettünk,
szakmailag mégis nagyon hasznos és jól sikerült torna volt számunkra, így jövőre
is szeretnénk részt venni a tornán.
Eredményeink a XXIV. Huszti Péter Emléktornán
UFC - Pokrova Lemberg (ukrán) 0-1
UFC - Debreceni VSC 0-1
UFC - Dorcol Belgrád (szerb) 4-0 Gólszerzők: Tóbiás 2, Jean, Tarkövi
UFC - Balmazújváros 2-0 Gólszerzők: Szakács, Tóbiás
UFC - Hajdúböszörmény 3-0 Gólszerzők: Tarkövi 2, Szakács
A következő hétvégén mindkét korosztályban Százhalombattán indultunk
hatcsapatos teremtornán. Ez a két torna is nagyon hasznos volt, több jó
képességű ellenféllel is megmérkőzhettünk mindkét korosztályban. Motivált és
helyenként jól is játszó gárdáink mindkét korosztályban elsők lettek az
emlékezetes pillanatokkal fűszerezett kupán. Görgényi Boti és Tóbiás Marci
bombagóljait - ahogy mondani szokás - hetekig ismételgetnék a
sportcsatornákon...
Eredményeink Százhalombattán a ‘99-es kupán
UFC - Mészöly Focisuli 2-0 Gólszerző: Bagyinszki 2
UFC - RTK 6-0 Gólszerzők: Körtvélyessy, Mohamed 2-2, Lénárd, Tóbiás
UFC - REAC 3-0 Gólszerzők: Tóbiás 2, Józsa
UFC - Csepel 0-1
UFC - Szent Pál Akadémia 5-0 Gólszerzők: Mohamed, Tóbiás 2-2, Hajnal
Eredményeink Százhalombattán a 2000-es kupán
UFC - KISE 2-0 Gólszerzők: Kákosy, Vincze
UFC - Budafok 0-0
UFC - Csepel 5-1 Gólszerzők: Tarkövi 2, Bacsek, Görgényi, Kákosy
UFC - Hegyvidék 2-0 Gólszerzők: Padányi, Uray
UFC - Mészöly Focisuli 4-0 Gólszerzők: Tarkövi 2, Kákosy, Kelemen
Az évzáró vacsorán - amelyen szinte minden játékosunk jelen volt - értékeltük a
mögöttünk hagyott félévet és beszéltünk az előttünk álló esztendőről is. Sajnos
ezúttal sem sikerült olyan éttermet találnunk, amely megfelelt volna az
igényeinknek, így 2015-ben ismét új helyen lesz majd az évzárónk.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A kéthetes szünetet követően a srácok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat
a munkába, kimagasló edzéslátogatottságot produkálva az év első heteiben. A
csapatot érintő hír, hogy Schvéger Barninak messze elmaradt az
edzéslátogatottsága az elvárásainktól, ezért a következő félévben a Junior
csapatban kell bizonyítania, hogy visszakerülhessen a kiemelt gárdába. Fantoly
Marci magánéleti okok miatt az év végén abbahagyta a sportolást, így a 2015-ös
esztendőnek 32 játékossal vágott neki a brigád.
Az első hetekben, hónapokban továbbra is a 4-4-2-es játékrendszer
elsajátításával foglalkozunk. Rengeteg a támadásvezetési feladat és játék,
melyeken keresztül az ékek a kapu elé érkezést, a középpályások a mélységi
játékot, a szélső középpályások és védők a felfutásokat, beadásokat gyakorolják.
Emellett a védekezési alapelvek gyakorlása és egyéni technikai felzárkóztatás is
szerepel az edzéstervben.
Január második felében elkezdtünk barátságos mérkőzéseket is játszani, ebben
a hónapban az idősebbek U19-es korosztályos gárdánkkal, a fiatalabbak a
Mészöly Focisulival és a KISE-vel csaptak össze. Vegyes csapattal léptünk
pályára az Újpesti Haladás ellen, ezzel zárva a januári edzőmérkőzések sorát.
Mindegyik mérkőzés más miatt volt nagyon hasznos, csapat és egyéni szinten is
jól szolgálták a fejlődésünket ezek a találkozók.
Januárban a hónap játékosa Józsa Tamás lett, gratulálunk!
Mérkőzéseink februárban
Február 3.kedd 16:00 UFC 2000 - Vasas Akadémia
Február 7.szombat 9:00 Újpesti Haladás - UFC 1999/2000
Február 8.vasárnap 11:00 Kelen SC - UFC 1999
Február 8.vasárnap 11:00 III. Kerületi TUE - UFC 2000
Február 19.csütörtök 16:00 UFC 1999 - Újpesti Haladás
Február 21.szombat 11:00 UFC 2000 - Vác
Február 22.vasárnap 9:00 UFC 1999/2000 - Kelen SC
Február 22.vasárnap 11:00 UFC 2000 - Halásztelek

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
December hónapban
csapatunk több
teremtornán is részt vett. A
2001-ben született
játékosok kettő, míg a
2002-ben született
játékosaink három
rendezvényen indultak el.A
01-esek Gödöllőn és
Csepelen indultak
el.Gödöllőn győzelemmel
sikerült indítani, de utána
következő két mérkőzésen
sajnos nem sikerült
kellőképpen koncentrálni,
így két vereség követte első győztes meccsünket. Bár negyedik meccsünkre
sikerült felpörögni és újabb skalpot szerezni, az utolsó mérkőzésen az MTK nyert
1-0-ra, így nem jutottunk tovább a csoportból. Csepelen nagyon rosszul indul
számunkra a torna, első mérkőzésünket átaludtuk, második mérkőzésen pedig
egy rendkívül erős ellenféltől szenvedtünk vereséget. Rákövetkező
mérkőzéseinken azonban nagyon fegyelmezett védő játékkal és kreatív támadó
futballal sikerült meccseinket megnyerni, így végül a dobogó harmadik fokát
foglalhattuk el, és Wein Zádor a torna legjobb kapusának járó díját is felemelhette.
A 02-esek ezen a két tornán kívül a Székesfehérváron megrendezésre kerülő
Főnix kupán is elindultak, ahol nagyon jó játékkal, de gyatra helyzet
kihasználásunk következtében sajnos nem sikerült a csoportból tovább jutni.
Gödöllőn ismételten nagyon jól játszottak, és magabiztosan sikerült is vereség
nélkül a csoport elsőséget megszerezni. Bizakodva várhattuk a negyeddöntőt,
ahol aztán a Bp. Honvédot kaptuk. Nagyon jó mérkőzést játszott a két csapat, amit
a 0-0-s végeredmény után a Honvéd nyert meg büntetőkkel. Utána helyosztó
meccseinket megnyertük, így végül vereség nélkül lettünk 5.-ek a tornán.
Csepelen továbbra is rendkívüli játékot mutatott a csapat, de itt ár az eredmények
is sorra jöttek, így végül sikerült megnyerni a kupát. A torna legjobb játékosa
Herczenik Ádám lett. Januári felkészülés nagy meglepetéssel indult, a BVSC
csapatát erősítő Ibrahim keresett meg minket átigazolási szándékával. Egy
nagyok technikás irányító játékost ismerhettünk meg személyében, aki nagyon jól
fogja segíteni támadásainkat. Sajnos első edzőmérkőzésünk a Hidegkút csapata
ellen elmaradt az influenzajárvány következtében, de február hónapban már
minden hétvégén lesz felkészülési mérkőzésünk. Ellenfeleink: KISE, Grund,
Újpesti Haladás, Vasas, PSE.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A Lelátó ezúttal körkérdést tett fel a gárda tagjainak.
- Mi volt életed eddigi legnagyobb öröme, boldogsága?
Bajomi Máté: amikor a kisöcsém megszületett
Balázs Benjamin:amikor felvettek a Fradiba
Batovszki Ágost: egy horvátországi nyaralás
Berényi Barnabás: a külföldi tornák nagyon jók voltak
Bíró Dávid: unokatesómék Svédországba költöztek és meglátogatjuk őket
Boér Zoltán: volt egy nagyon jó családi hajókirándulásunk
Deák Valentin: az egyik foci kupán ballal, messziről bombagólt lőttem
Dudás Fülöp: felkerültem a kiemelt csapathoz
Egyed Tamás: kint voltam Spanyolországban egy Barcelona meccsen
Fazekas Marci: amikor nyertem egy bronzérmet a kerületi focikupán
Fejes Kristóf: ausztriai nyaralás a családdal
Földi Andris: egy hajóúton voltam, az nagyon jó volt
Földi Domi: amikor megszülettem
Gebe Marci: amikor ki lett chippelve az Xboxom
Gulyás Boti: amikor megszületett a kistesóm
Jancsó Luki: amikor az UFC-vel megnyertük a külföldi tornát
Jeszenszky Máté: egyszer Dominak láttam a dühös arcát…
Kelemen Csongi: félpályáról fickát lőttem Nagytarcsán
Kirády Ábel: van egy ikertesóm
Kirády Marci: 2 éve kaptam karácsonyra egy S3 telefont
Margitics Máté: korábban egyik karácsonyra kaptam egy telefont
Nagy Misu: amikor a bécsi tornát megnyertük
Nagy-Kolozsvári Dani: edzés után kaptam egy fekete lufit
Radvánszki Ferkó: a kiváló bizonyítványaim
Sági Domi: az egyik Karácsony
Schnábel Martin: Disneylandban voltam
Schvéger Domi: egyszer kipiszkáltam egy ételmaradékot a fogam közül...
Terei Andris: amikor az egyik Karácsonyra kaptam egy Xboxot
Terék Zoli: lézer game játszóház egy szülinapon
Tímár Bálint: a hannoveri torna az UFC-vel
Tóth Ábris: amikor az UFC-be kerültem
Várszegi Zoli: az egyik tornán egy gólomnak nagyon örültem
Viharos Balázs: Salzburgban kis szögből csavartam egy gólt
Werner Bala: amikor ficakot lőttem a bécsi torna döntőjében

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
- Mikor, mitől vagy kitől félsz a legjobban?
Bajomi Máté: a madárpókoktól
Balázs Benjamin: hogy nem leszek focista
Batovszki Ágost: a sötétben egy gyanús alaktól
Berényi Barnabás: a betörőktől…
Bíró Dávid: hogy egy cápa leharapja a lábam
Boér Zoltán: a kígyóktól
Deák Valentin: nyelvtan dolgozattól
Dudás Fülöp: a medvétől…
Egyed Tamás: Annabelle-től
Fazekas Marci: gonosz történelmi személyek szellemétől
Fejes Kristóf: oroszlántól
Földi Andris: a zöld mambától
Földi Domi: sérüléstől
Gebe Marci: krokodiltól
Gulyás Boti: oroszlántól
Jancsó Luki: a pókoktól undorodom
Jeszenszky Máté: Bala lábától
Kelemen Csongi: Indián Joe-tól
Kirády Ábel: amikor apukám dühös…
Kirády Marci: a szörnyektől
Margitics Máté: a bohóctól
Nagy Misu: az egyik tanáromtól nagyon félek
Nagy-Kolozsvári Dani: Darth Vadertől
Radvánszki Ferkó: sérülésektől, mondjuk egy lábtöréstől…
Sági Domi: vámpír denevértől félek
Schnábel Martin: az igazgatótól
Schvéger Domi: a tesómtól, Barnitól
Terei Andris: a medvétől, egyszer már találkoztam vele
Terék Zoli: horror álmoktól
Tímár Bálint: a magasságtól, tériszonyom van
Tóth Ábris: az osztályfőnöki intőtől
Várszegi Zoli: az elmúlástól
Viharos Balázs: a medvétől
Werner Bala: a medvétől
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2003/2004-ben születettek
- Mit tennél, mit vennél ha nagyon sok pénzt nyernél?
Bajomi Máté: adnék a szegényeknek, a többit elutaznám
Balázs Benjamin: egy Lamborghinit vennék
Batovszki Ágost: nagy házat vennék medencével
Berényi Barnabás: vennék egy szigetet
Bíró Dávid: egy yachtot vennék
Boér Zoltán: befektetném
Deák Valentin: családban szétosztanám
Dudás Fülöp: tortákat vennék belőle
Egyed Tamás: vennék egy nagy házat
Fazekas Marci: Mercedes autót vennék
Fejes Kristóf: focipályát vennék
Földi Andris: vennék egy állatkertet
Földi Domi: 20% a szegényeknek, majd út Hawaiira
Gebe Marci: wellness utazásra mennék
Gulyás Boti: egy nagy házat építenék
Jancsó Luki: elköltöznék Olaszországba
Jeszenszky Máté: megvenném a Real Madridot
Kelemen Csongi: vennék egy Lamborghinit
Kirády Ábel: nagy ház, nagy autó
Kirády Marci: egy nagy házat vennék
Margitics Máté: vennék egy focicsapatot
Nagy Misu: egy luxus villát vennék
Nagy-Kolozsvári Dani: plazma tévét vennék
Radvánszki Ferkó: Ferrari
Sági Domi: egy kávét szeretnék
Schnábel Martin: sportkocsi
Schvéger Domi: átváltanám euróra
Terei Andris: vennék egy jet pack-et és elrepülnék vele
Terék Zoli: luxus autó, luxus ház
Tímár Bálint: egy jó autót
Tóth Ábris: Maserati autót vennék
Várszegi Zoli: bankba tenném a pénzt
Viharos Balázs: luxus ház
Werner Bala: egy luxus házat vennék
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2005/2006-ban születettek
Csapatunk életében mozgalmas időszakot zártunk. Az év végét tornákkal zártuk
ahol megtudtuk mérettetni magunkat komolyabb csapatok ellen is.
Igyekeztünk több szinten kihívások elé állítani a gyerekeket. Gödöllőn,
Hidegkúton és Törökbálinton is jártunk. Két kiemelt jelentőségű és erősségű
tornán is részt vettünk. Fehérváron és Debrecenben komoly csapatok ellen tudtuk
megmutatni mit tudunk. Voltak nehézségeink de mindkét helyen szépen
helytálltunk és sok fontos tapasztalatot gyűjtöttünk.
Fontosnak tartom, hogy erős tornákon is részt tudjunk venni mert bele kell
kóstolnunk milyen amikor az ellenfél komoly játékerőt képvisel.
Az idei évben is tervezzük, hogy élcsapatok ellen is szervezzünk mérkőzéseket
mivel ez visz előre minket.
Az ilyen megmérettetések mellet sokszínű és változatos edzésekkel készülünk a
bozsik tornákra ahol egyre jobb teljesítményre számítok a srácoktól.
A keret szinte változatlan maradt. Érkező játékos nincs. Szöllőssy Zsombor
személyében eligazolt az egyik legtehetségesebb játékosunk a Mészöly-MTKba. Sok Siker kívánunk neki az új csapatánál.
Az idei évben folytatjuk a megkezdett munkát, amit hazai rendezésű tornákkal
szeretnénk színesíteni. Sok mérkőzést szeretnénk sikerrel megvívni de
mindennél fontosabb lesz ebben az évben, hogy az edzésen megtanult dolgokat
mérkőzés szituációban is megtudjuk csinálni.

Nemzetközi tornán Debrecenben jártunk

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek

Az új esztendőben is a szokásos vehemenciával vetette bele magát legkisebb
csapatunk a hétközi edzésekbe. Január során több próbajátékos is csatlakozott a
kerethez Márkusz-Aba Márk és Evetovics Bence személyében. A megnövekedett
létszám indokolttá tette, hogy két csoportban gyakoroljanak a fiúk, a labdás
ügyesség, labdavezetés mellett a hónap során a cselek gyakorlása kerül
terítékre. Ezek a látványos mozdulatok rengeteg gyakorlást igényelnek, melyek
közben egyszerre több dologra is figyelni kell, hogy tökéletes legyen a csel. A
hónap során a 2008-as és a 2007-es születésűek meccsszituációban is
alkalmazhatták az eddig tanultakat.
A kisebbek a Marczibányi
téren vettek részt a kiváló
hangulatú Kelen-kupán,
míg a nagyobbak a hazai
rendezésű UFC Cup-on
gyakorolhatták az újonnan
elsajátított mozdulatokat. A
hónap során több újoncot is
avattunk a meccseken, így
a kicsiknél Márkusz-Aba
Márk és Turányi Matyi, a
nagyoknál pedig Balázs
Bálint vehetett részt első
focitornáján.
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Kölyök

Ilyenek...
A Kölyök csapatnál januárban az 1-1 elleni játékon, és a kapura lövéseken volt a
hangsúly, melyekben nagyon sokat fejlődtek a csapat játékosai. A sok gyakorlás
hatására ár játék alatt is látványos változások vannak, elsősorban a távoli lövések
terén, öröm számba mennek a bomba gólok, legfőbb képviselőjük Várkonyi
Dániel. Nagy örömünkre szolgált, hogy régi-új Kölyök játékosunk Károlyi Ábel a
Junior csapatból visszatér közénk, látszik rajta, hogy igen sokat fejlődött Dani
bácsi kezei alatt. Több új játékossal gazdagodott csapatunk. A nyári táborokban ár
nagy hírnevet szerző Trencsényi Bence és Andris barátja is nálunk rúgja már a
bőrt, és Márkó is foci cipőre cserélte karate ruháját.

meg ilyenek vagyunk edzésen!
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Lurkó
Hosszú pihenő után végre visszatértek a Lurkó csapat tagjai is a pályára. Miután
minden gyerek elmesélte, hogy milyen ajándékokkal gazdagodott a téli szünetben
óriási lelkesedéssel vetették magukat az edzésekbe a srácok. Az ajándékok
között természetesen a műszaki cikkek vitték a prímet, de szerencsére voltak a
focihoz is kötődő meglepetések. A futballmezek és kapuskesztyűk mellett sokan
kaptak labdát is, sőt néhányan az új UFC labdával játszhatnak már az új évben.
A téli létszámcsökkenés a Lurkó csapatot idén kevésbé érintette, bár ebben nagy
szerepe lehet annak is, hogy a csapat mindhárom edzése sátorban van. A fiúk
nagyon elhivatottak, ezért az edzéslétszám gyakran eléri a 30-35 főt is. A
legnépszerűbbek a csütörtöki kapura lövő edzések, de a keddi "nagypályás"
mérkőzések is a gyerekek kedvencei közé tartozik.
A januári hónapban elsődlegesen a labdás ügyesség fejlesztésére helyezik a
hangsúlyt az edzők. Ehhez a legjobb és legegyszerűbb eszköz a dekázás
gyakorlása különböző variációkban. A labda levegőben tartása mellett az
átadások és átvételek is szerepet kapnak az év első pár hónapjában. Ezek
nagyon fontos technikai elemek, melyeket a gyerekek a játékban is a legtöbbet
használnak.

Junior
Ebben a hónapban a csapat két kiváló játékosával készült interjú, akik külön utat
jártak be az egyesületen belül. Ignácz Miki és Somodi Szeba válaszol.
- Mióta focizol az UFC-ben, hogyan kerültél ide?
- Miku: 2010-ben Uray Kristóf barátom és osztálytársam hívott le, mert mondta,
hogy ez egy kiváló csapat és jó a hangulat.
- Szeba: 2012-ben Armaan hívott le, aki akkor a 2001-es kiemelt csapat
húzóembere volt, mert azt mondta szívesen játszana velem egy csapatban.
- Kedvenc UFC-s élményed?
- Miku: Első mesterhármasom, amikor edzőmérkőzést játszottunk a Kölyök
csapatban.
- Szeba: Dani bácsi biztosan emlékszel, hiszen hozzád is köthető az első UFC-s
élményem. Amikor az első bajnoki mérkőzésemet játszottam a BVSC ellen.
- Ki a legjobb barátod a csapatban?
- Miku: Bodnár Szili és akit én hívtam le, Borsi Gergő.
- Szeba: A Szabó testvérek: Vince és András.
- Melyik suliba jársz és mi szeretnél lenni ha nagy leszel?
- Miku: II. Rákóczi Ferenc gimnáziumba és üzletember szeretnék lenni.
- Szeba: Törökvész suliba és focista vagy szakács szeretnék lenni.
- Ha összeállíthatnád az álom tizenegyet, hogy nézne ki?
- Miku: Grosics - Ivanovic, Cannavaro, Pepe, A. Cole - Krose, Lampard, Ronaldo,
Bale - Puskás, Messi.
- Szeba: Courtois - D. Alves, Cahill, Ramos, Ivanovic - Oscar, Lampard, Hazard,
Neymar - Messi, Diego Costa.
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Felnőtt
A budapesti II.osztályban szereplő felnőtt gárdánk január második hetében
kezdte meg a felkészülést a bajnokság tavaszi szezonjára, mely február 28-án
kezdődik. A csapat háza táján nem volt nagy mozgás, január végéig mindössze
Kocsis Márton érkezett, ő korábban a Pénzügyőr csapatában futballozott.
Távozó még nincs, bár szó van róla, hogy fiatal játékosunk, Padányi Bendegúz a
Pénzügyőr gárdájában folytatja, Bendi távozása komoly veszteség lenne a
brigádnak.
Az első tétmérkőzésre nem kell február végéig várni, hiszen a Budapest Kupa
3.fordulójában a mieink az egy osztállyal feljebb szereplő 43-as Építőkkel
mérkőznek meg február 21-én. Ez az összecsapás komoly erőfelmérő lesz,
hiszen az Építők a budapesti labdarúgás patinás csapata, amely egy osztállyal
feljebb is megállja a helyét, az I.osztályban a 12.helyen állnak az őszi szezont
követően. Gárdánk a kupa első két körében a Respect és az Inter 04
alacsonyabb osztályú gárdáit búcsúztatta még ősszel (5-0, 8-1). Ellenfelünk a
két fordulóban mindössze egyszer lépett pályára, az Istenhegy gárdáját 14-2-es
kiütéssel búcsúztatták. A második fordulóban ellenfelünk visszalépett a
küzdelemtől. A Budapest Kupa első helyezettjei a Magyar Kupa főtábláján
folytathatják, amihez összesen 6 kört kell menni, hiszen ez a kör már az elődöntő
és az első két helyezett a Magyar Kupában folytathatja.
Csapatunk januárban két három edzőmeccset játszott le, kétszer aHidegkút
otthonába léptünk pályára (4-4, 2-3), míg hazai pályán fogadtuk az NB III-as
RKSK-t (0-8).
Februári mérkőzéseink
Február 1.vasárnap 19:00 UFC - Hegyvidék II.
Február 4.szerda 18.30 UFC - Kelen II.
Február 8.vasárnap 13:00 Kelen U21 - UFC
Február 15.vasárnap 11:00 UFC - Pénzügyőr U21
Február 18.szerda 19:00 UFC - KISE
Február 21.szombat 13:00 UFC - 43-as Építők (Budapest Kupa mérkőzés)
Február 28.szombat Közterület SK - UFC (bajnoki mérkőzés)
Minden mérkőzésünkre várjuk kedves szurkolóinkat, bátorítsák a helyszínen a
srácokat!
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Ez volt az ötödik
Január 25-én vasárnap immár ötödik alkalommal rendezte meg egyesületünk
téli teremtornáját, az UFC Cup-ot. Idén 4 korosztályban 20 csapat csapott össze
a sátor két műfüves kispályáján, reggeltől estig pattogott a labda. A 2007-es
korosztályban nem hirdettünk eredményt, mind az öt csapat kupával és
oklevéllel, minden játékos aranyéremmel gazdagodott. A 2006-os, 2004-es és
2003-as korosztályban az első három helyezett csapat gazdagodott éremmel,
de kupát és oklevelet minden csapat kapott ezekben a korosztályokban is. A 4+1es tornán minden korosztályban torna válogatottját is választott a zsűri, az ide
bekerülő játékosok különdíjban részesültek.
A tornán az alábbi csapatok vettek részt: Angyalföldi Sportiskola, Baráti Bőrlabda
FC, Budafoki LC, Grund FC, Hegyvidék UFC, Kelen SC, Mészöly Focisuli,
Pénzügyőr SE és II. Kerület UFC. Köszönjük a részvételt, jövőre, veletek,
ugyanitt!

V. UFC Cup

II. KERÜLET
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