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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
eredményei korosztályonként eltérően
jelennek meg. Kisebb korban
s z á m s z e r ű e r e d m é n ye k n é l k ü l
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
bajnokságban szereplő csapatainknál
(U19, U17, U15) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe U13-as gárdánk kispályás
tornáján készült, ahol a sportitalok
v á l t o z a t o s s á g á b a n
gyönyörködhetünk.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Igyekeztünk felkészülni - ez a mondat remekül jellemzi a csapatunkat ebben a
hónapban. Sok játékos újra edzésbe állt és két edzőmérkőzés is szerepelt a
programban.
A hónap elején a Szent István gárdájával csaptunk össze, ahova szerettünk volna
nagyobb kerettel menni, de betegségek miatt nem jött össze, így 11-en csere
nélkül vágtunk neki az edzőmérkőzésnek. Az első 20 percben jó iramú mérkőzést
láthattunk, mi tartottuk a labdát, az ellenfelünk veszélyes kontrákkal próbálkozott.
A 20. perctől kezdetét vette a pontatlanság és a kapkodás. Mindkét oldalon
adódtak lehetőségek a gólszerzésre, de ellenfelünk egyikkel sem tudott élni - hála
Benke Andris remek teljesítményének. Mi viszont tudtunk élni egy lehetőséggel:
Kölcze remek egyéni megoldása után tálalt középre, ahol az érkező Csorvásinak
csak az üres kapuba kellett passzolni a labdát (1-0). Szünetben kicsit rendeztük a
sorokat, fegyelmezettebb játékot szerettünk volna játszani.
Az 50.percben ismét Kölcze villant - ezúttal Juhász elé tálalt, aki az üres kapuba
passzolt. A 60.perctől látszott, hogy fárad a csapat és még nincsen megfelelő
állapotban ahhoz, hogy 90 percen át irányítson egy mérkőzést. A 65.percben
Kölcze Balázs egyedül fejezte be a támadást, jó 22 méterről lőtte ki a sarkot. Az
utolsó 20 percben bekövetkezett az, amire Dani bácsi számított: a csapat
nagyrésze elfogyott erejével, rengeteget hibáztunk hátul, elöl kimaradtak a
lehetőségek, így a négy kapott gól a vereségünket jelentette (3-4).
Összességében nagyon jó felmérő volt ez a mérkőzés a Közép A csoportban
szereplő csapat ellen.
Egy héttel késöbb már hazai pályán fogadtuk a Hegyvidék SE tartalékcsapatát.
Meglepően jól kezdtük a mérkőzést, mi irányítottuk a játékot. Nálunk a gyorsaság
és az egyéni megoldások domináltak, ellenfelünk a rutinnal és a keménységgel
próbált operálni. Az első 45 percben sikerült kétszer is bevenni ellenfelünk kapuját
Yann és Csorvási révén, míg a vendégek egyetlen védelmi megingásunkat
kihasználták (2-1).
A második félidőben is a mi akaratunk érvényesült, ellenfelünk hatalmas
területeket hagyott a játékra. A gólok sorát Juhász Csongi nyitotta, ezután Yann
egy szépségdíjas gólt szerzett (4-1). A mérkőzés utolsó 20 percében ismét
nagyon elfáradt a csapat, így mindkét kapu előtt nagy lehetőségek adódtak.
Ellenfelünk két lehetőséggel is élni tudott, míg nálunk Yann és Juhász is gólra
váltott egy-egy helyzetet (6-3). A mérkőzés egészét tekintve látni lehetett a
hibáinkat, de bizakodva tekinthetünk a folytatásra. A csapat az első bajnoki
meccsét az FFC ellen játsza március 13-án, amit már mindannyian nagyon
várunk.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Az év második hónapja mozgalmasan telt, rengeteg edzőmérkőzést játszottunk,
voltunk kispályás nemzetközi tornán, a játékoskeretben is történtek változások és
az edzői stáb is bővült.
A kiskunhalasi kispályás tornán nagyon hasznos mérkőzéseket játszottunk a
vajdasági Champions Szabadka részvétele miatt nemzetközinek is nevezhető
tornán. Harcosan és fegyelmezetten játszottunk, de a támadójátékunk nem volt
elég erőteljes és az adódó helyzeteket is rossz százalékban használtuk ki. A
védekezésünk ugyanakkor nem volt rossz és a hozzáállásunkra sem lehetett
panasz. Végül egy győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel az
5.helyezést értük el a hat csapatos tornán. A torna válogatottjában Kelemen
Zsombor került be.
Februárban ismét találkoztunk az Újpesti TE U16-os csapatával, valamint a KISEvel és az Újpesti Haladással is. Az utánpótlás csapatok melllett ebben a hónapban
történelmet írtunk, hiszen két felnőtt gárdával is megmérkőztünk: a Hegyvidék SE
tartalékcsapatával és a MUN SE-vel. Időrendben haladva a lila-fehérek 2000-es
alakulatát 2-1-re győztük le Tarkövi Ádi és Bacsek Bernát góljaival, ezen a
meccsen a helyzetkihasználásunk nem volt jó. A kőbányaiakkal 3-3-as döntetlent
játszottunk, Kelemen Zsombi duplája mellett Bagyinszki Kris talált be. A lassan
testvércsapatunkká váló Halit 2-1 arányban győztük le, Kelemen Zsombi mellett
Zlatzky Dani talált a kapuba. Ezek a mérkőzések mind nagyon hasznosak voltak,
jól szolgálták a felkészülésünket és fejlődésünket.

Kelemen Zsombor a torna válogatottjában

Ugyanakkor a felnőttek elleni összecsapások jóval keményebb ütközéseket és
jóval több gondolkodást, helyzetfelismerést és gyors döntéseket igényelnek,
ezért elérkezett az idő, hogy a srácok belekóstoljanak a felnőtt futballba.
Szerencsére sikerült két olyan csapatot választani, ahol az ellenfelek vigyáztak a
mieink testi épségére, mindkét találkozó roppant sportszerű volt.
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1999/2000-ben születettek
A Hegyvidék tartalékcsapata ellen remek teljesítményt nyújtottak a srácok,
megilletődöttségnek nyoma sem volt, minden párharcba keményen
belementünk, emellett a játékunk is jó volt. 8-1-es győzelmet arattunk, a meccsen
Bernát, Áron és Tóbi duplázott, mellettük Ábi és Matyi talált a kapuba. Február
utolsó hétvégéjén a MUN SE ellen léptünk pályára. Ez a meccs jóval keményebb
teszt volt, de itt is bátran játszottunk, nem kerültük a párharcokat és ezúttal is jól
futballoztunk. A végeredmény 3-1 lett Ábi, Bernát és Tóbi góljaival.Februárban
véget ért az átigazolási időszak, amely ezúttal szokatlanul mozgalmas volt.
Távozott a csapattól Kőszegi Kristóf (Vác), valamint abbahagyta a labdarúgást
Csutor Leó és Király Levi.Csatlakozott a csapathoz Tóth Jancsi, aki korábban már
játszott a csapatban, valamint Horváth Olivér (Tabán) és Zlatzky Dani
(Dunakanyar). Jancsihoz
hasonlóan Olivér is volt már
UFC-s, négy évvel ezelőtt már
egy évet eltöltött a gárdában.
Jancsi és Olivér 2000-ben
születtek, mindkettőjükkel a
védelem erősödött, míg a ‘99es születésű Dani ballábas
támadó játékos.
Sajnos a sérülések ezúttal sem
kerülték el a gárdát, Porst
Bálint a karját törte az iskolai
sítáborban, míg Katona Matyi
mérkőzésen szenvedett
hasonló sérülést. Bálint esete
balszerencsésebb, hiszen őt
műteni is kellett, így felépülése
is több hónapot vesz igénybe.
Matyi könnyebben megúszta,
ő a legjobb esetben csupán két
hetet kényszerül kihagyni.
Mindkettőjüknek jobbulást
kívánunk!
A csapathoz új edző is érkezett
Ritz Balázs személyében, aki a
mieink mellett az U7-es
csapatunk edzője is egyben.
Balázs bácsi korábban a
BVSC és a Voyage
utánpótlásában dolgozott.
A hónap játékosa februárban
Böszörményi Áron lett,
gratulálunk!

Kiskunhalason jártunk
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2001/2002-ben születettek
2001-2002-ben született játékosaink február hónapban három mérkőzéssel
készültek a márciusban kezdődő tavaszi fordulókra. Első meccsünket a
Pénzügyőr ellen játszottuk, ami az első félidő első 20 percét leszámítva
rémálomszerű volt a mieink számára. Az elején jól védekeztünk és a
támadásainkban is volt fantázia, de 20 perc után új meccs kezdődött, amin mi a
statiszta szerepkört választottuk. Ellenfelünk nagyon sok helyzetet dolgozott ki,
átrohantak a középpályánkon és a védelmünkön. A labdakihozatalaink
elképzelés nélküliek voltak, így rendre elvesztettük a labdát már a saját
térfelünkön. A végeredmény 0-3, ami kedvező volt a mieinkre nézve. Szerencsére
már másnap lehetőségünk volt javítani, ugyanis a 2003-as Honvéd ellen
játszottak 2002-ben született játékosaink. Ez a Pénzügyőr elleni meccs éles
ellentéte volt, csapatunk nagyon szépen, kombinatívan játszott. Látványos
támadásokat sikerült kialakítani és védekezésben is keménynek és
határozottnak bizonyultak játékosaink, de hozzá kell tenni, hogy ezúttal mi voltunk
fizikai fölényben, ami ritkán mondható el U15-ös csapatunkról. A végeredmény
ezen a mérkőzésen 6-1 lett. Gólszerzőink: Földes, Józsa 2-2, Balás, Rókusfalvy.
A harmadik felkészülési mérkőzésünket a Hegyvidék ellen játszottuk, ami a
gyerekek számára igazi rangadó. A találkozón csapatunk végig
kiegyensúlyozottan, magabiztosan tudott játszani és annak ellenére, hogy
ellenfelünket fizikálisan sokkal masszívabb játékosok alkotják, sok párharcot is
tudtunk nyerni. Támadásaink ötletesek voltak és végre sokat forgattuk játékunkat,
így több lehetőségünk nyílt a kiugratásokra. Amiben még sokat kell fejlődnünk,
hogy a támadóink észre vegyék ezeket a lyukakat és beinduljanak, nemlábra
kérjék a labdát. A meccs első félidejében a vendégek elmentek ugyan 2-0-ra, de a
második játék részben sikerült megfordítani Rozsondai, Dér és Görgényi
góljaival, így a végeredmény 3-2 lett “ide”.
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2003/2004-ben születettek
- Marci, hová jársz iskolába, mióta focizol?
- A Remete Iskolába járok, és már kb. 6 éve focizom az UFC-ben.
- Kik a legjobb barátaid a csapatból?
- Csé és Néger.
- A raj csávók magja…Kik voltak ők, mármint a raj csávók?
- A nyári táborokban alakult ki ez a csapat. Tavaly Csén, Négeren és rajtam
kívül még benne volt Margitics Máté és Minibeni is.
- Igen, ez volt a klasszikus felállás, így nyertétek meg a tábori Ki-Mit-Tud-ot.
De miért raj csávók?
- Mert olyan rajok voltunk...
- Tényleg nem vagy egy ijedős gyerek. Sanyira emlékszel?
- Igen, az jó volt. A nyári táborban, amikor egyik este beszélgettünk a sötét
szobánkban, benézett az egyik ablakon a Sikoly. Csak én vettem észre, a
többi gyerek nem.
- És ahelyett, hogy sikítottál vagy menekültél volna, csendben megjegyezted,
hogy „Jé, ott egy Sanyi..”
- Mert nem ijedtem meg, csak meglepődtem, nem értettem, mit keres itt. A
Sanyit meg azért mondtam csak, mert az a név jutott eszembe.
- A focin kívül milyen hobbid van még?
- Síelek.
- Tudsz hóekézni?
- Persze, az ember azt tanulja meg először. Tudok szlalomozni, óriásozni is. Régóta síelek, de 4-5 éve versenyszerűen.
- Hol szoktál, hova jártok síelni?
- Leginkább Ausztriában szoktam, de néha Magyarországon is, a Mátrában.
- Ez milyen elfoglaltságot jelent? Évente hány alkalommal mész külföldre?
- Változó. Az edzőm mindig kitesz egy éves tervet, hogy hol és mikor van
edzés és verseny. Nem tudom pontosan, de kb. hét alkalommal megyek
évente.
- Télen túl is szoktál síelni?
- Igen, nyáron is szoktam, gleccseren.
- Milyen versenyekre jársz?
- Diákolimpiák, magyar kupák. Általában a középmezőnyben végzek. Nekem
ez csak egy hobbi, nincsen olyan tervem, hogy mondjuk profi síelő leszek.
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2003/2004-ben születettek
- Van valamilyen síelős kalandod?
- Kiskoromban leestem egy 2 méteres ugratóról.
- És mi történt veled?
- Nagyon fájt a lábam…

A hóeke
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2005/2006-ban születettek
Január utolsó napján U10-es és U11-es csapatunkkal is gyakorló mérkőzést
játszottunk a Hegyvidék csapata ellen. U10-es csapatunk számára nagyon
rosszul sikerült az erőfelmérő, U11-es csapatunk viszont szépen helytállt.
Betegségek, farsangi rendezvények és családi síelések miatt februárban
sajnálatosan nagyon visszaesett az edzéslátogatottság.
Február 7-re mindkét csapatunk tornameghívást kapott: 2006-os csapatunk
csere nélkül, egyre javuló játékkal az ötödik helyen zárt a hatcsapatos dorogi
tornán (egy győzelem, egy döntetlen, három vereség mérleggel). Csak a
tornagyőztes Vasas “Fáy” csapata volt egyértelműen jobb nálunk. A döntetlent az
ezüstérmes ASI, a győzelmet a bronzérmes Vasas “Pasarét” ellen értük el. A
tornán mutatkozott be Solti Szabolcs, az egyik focisulis csapatunkból verbuvált
2006-os születésű kapusunk. A 2005-ös csapatunk két győzelemmel és egy
vereséggel a második helyen zárt a négycsapatos hidegkúti tornán. Az első
meccset 3-0-ra, a másodikat 7-0-ra nyertük meg. A harmadik meccsen hat (!)
ziccert kihagyva, 1-0-ra kikaptunk. Magyar Bulcsú kapta a torna legjobb
játékosának járó kupát. Csapatunkból kiemelték még Bóday Benedeket kiváló
védőjátékáért.
Február 20-án a 2006-os születésű játékosokkal részt vettünk az újpesti Hali
Kupán, amin egy győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel, helyenként jó
játékkal, ugyanakkor nagyon hullámzó teljesítménnyel, érthetetlen egyéni
hibákból kapott gólokkal a negyedik helyen végeztünk. A tornagyőztes
Mogyoródtól egy góllal kaptunk ki a torna zárómérkőzésén. A tornán minden
mezőnyjátékosunk rúgott gólt. Solti Szabolcs kapta a torna legjobb kapusának
járó kupát. Csapatunkból kiemelték még Fazakas Csongort harcos, gólerős
játékáért.
Február utolsó hétvégéjén újra pályán volt mindkét csapatunk. A fiatalabbak
gyakorló mérkőzést játszottak a Tabáni Spartacus ellen és erősen tartalékos
felállásban is magabiztos, 8-3-as győzelmet arattak. A játékunk a mérkőzés
bizonyos részeiben élményszámba ment. Sok nagyon jó egyéni teljesítmény volt,
melyek közül újra kiemelkedett Fazakas Csongor játéka. Nagyon örömteli volt
még Fehér Fülöp hosszú kihagyás utáni visszatérése és ragyogó játéka. Az
idősebb csapatunk egy győzelemmel és három vereséggel az utolsó helyen zárt a
saját rendezésű, ötcsapatos UFC-Cup-on. Az első meccset helyenként jó, bátor,
harcos játékkal 1-0-ra megnyertük a későbbi tornagyőztes Hegyvidék csapata
ellen, utána viszont óriási egyéni hibákat elkövetve, a megbeszélteket be nem
tartva, fegyelmezetlenül és bután játszva szétestünk és mindhárom további
mérkőzésünket elveszítettük. Csapatunkból kiemelkedett Geiszter Barna és
Dajka Bence.
Március elejétől indulnak a Bozsik tornák, amelyek állandó versenyzési
lehetőséget jelentenek majd játékosainknak. Hajrá UFC!
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2007/2008-ban születettek
A februári hónap U9-es csapatunk számára kissé döcögősre sikeredett, mely
elsősorban az edzéslátogatottságban mutatkozott meg - ez sajnos a rengeteg
betegségnek köszönhető. Az edzések során a lövések gyakorlása került előtérbe,
melyeket teljes illetve belső csüddel hajtottak végre a fiúk. A lövések helyes
kivitelezése azon is múlik, hogy előtte hogyan, mekkorát tolnak a labdán a fiúk, így
az edzések első felében rengeteg olyan feladatot gyakorlunk, ahol a lábfej
különböző részeivel más-más irányba kell terelni a labdát; utóbbi mozdulat
végrehajtásában sokat fejlődtek a játékosok. A lövések gyakorlásával
párhuzamosan a „kapuskodásra” is lehetőség nyílik, szerencsére több vállalkozó
kedvű fiú is akad a csapatban. Az éves edzéslátogatási versenyben Triz Berci,
Balogh Áron, Kiss Tamás és Kővári Olivér fej-fej mellett haladnak az élen. A hónap
során két edzőmérkőzést is játszottunk. Először a Kolozsvárról érkező Dribli FC
csapatával, majd a Kelen SC-vel mérkőztünk meg. Az erős iramú összecsapások
helyenként jó játékot és szép megoldásokat is hoztak, a mérkőzések remek
alkalmat adtak az utóbbi időben gyakoroltak alkalmazására, több gólt is sikerült
távoli lövésből elérnünk.

Kolozsvárról érkezett a Dribli FC
A hónap zárásaként a hatodik alkalommal megrendezésre kerülő kispályás
tornánkon, a VI. UFC Cup-on szerepeltünk. Az ötcsapatos tornán megmérkőztünk
a Budapest Honvéddal, a Kelen SC-vel, az Angyalföldi Sportiskolával és a
Pomázzal. A tonra összességében jól sikerült.
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Teremtornákon jártunk
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2009/2010-ben születettek
A február hónap nagy változásokat hozott csapatunk életében. Az örvendetesen
gyarapodó létszám miatt az edzői „stáb” 2 fősre bővült Ritz Balázs érkezésével.
Balázs bácsi is nagy lelkesedéssel fogott bele a munkába. Vele tudtuk
megvalósítani a csoportbontást, ezzel többet tudunk foglalkozni minden
játékossal. Az új edző mellett új játékosok is csatlakoztak hozzánk, Benedek,
Kristóf, Milán és Balázs is gyorsan beilleszkedtek a közösségbe. Az
edzéslétszámunk tartósan 20 fő fölé került annak ellenére is, hogy többen
influenzások és bárányhimlősök is voltak februárban, néhányan pedig síelni
voltak a családjukkal. Az edzéseken a labdás ügyesség fejlesztése mellett az
átadásokat, átvételeket gyakoroltuk és sok meccset játszottunk egymás közt 3-3
ellen. Ezzel is készültünk a február 28-i UFC Cup-ra.

A tornán megmérkőztünk az Angyalföldi Sportiskola, a Budakalász, a Budafok, a
Kelen és a KISE csapataival. A szülők és hozzátartozók rengeteg lelkes kis
labdarúgót és rengeteg gólt láthattak, így összességében remekül sikerült az
egyesület hagyományos téli kispályás tornája. Váradi Szabolcs még a torna
válogatottjába is bekerült, melyhez gratulálunk!
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Lurkó

A heti bajnokságok győztesei a
vándorserleggel - ez is lehetne
havi képes beszámolónk címe. A
srácok ebben a hónapban is
nagyon lelkesen jártak edzésre, a
legnagyobb sikere a heti
minibajnokságoknak van, a
győztes csapatokat fotóztuk le.

CSAPATAINK

Kölyök

Csapatválasztás - tapintható izgalom

Nem lett gól!

CSAPATAINK

Junior

Kegyes volt hozzánk az időjárás

Többször is rövidnadrágos idő volt

CSAPATAINK

Felnőtt
A felkészülési időszakban négy edzőmérkőzést játszottunk, sorrendben a
Törökbálint (1-1), Hegyvidék (3-2), Pénzügyőr (1-4) és a Páty (4-2) ellen. A tavaszi
rajt előtt a letámadást gyakoroltuk, amit szeretnénk a bajnoki mérkőzéseken is
kamatoztatni. A csapathoz a télen több játékos is csatlakozott: Balázs Dávid
(kapus - Pénzügyőr SE), Kovács Márton (védő - Műegyetemi FC), Sárosi Márk
(középpályás - Műegyetemi FC), Méhes László (középpályás - Külker SC),
Skergula Zsolt (támadó - Amatőr SE), valamint az őszi kerethez képest változás,
hogy a már nyáron leigazolt Horváth Gábor is Moldován Tibor edző
rendelkezésére áll. A csatlakozók mellett voltak távozók is: Gallatz Kristóf
abbahagyta a nagypályás labdarúgást, valamint távozott a csapattól Németh
Donát és Tóth Etre is.
A sors iróniája, a sorsolás szeszélye folytán első két “tavaszi” tétmérkőzésünket a
BVSC ellen játszottuk, hiszen a Budapest Kupában és az első tavaszi bajnokin is
a zuglóiakat fogadtuk - felemás sikerrel.
Budapest Kupa, 3.forduló
II. Kerület UFC - BVSC-Zugló 6-2 (3-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Szabó D., Jobbágy D. - Padányi B.,
Horváth G., Tóth M,, Lesti B. - Ráskai-Kiss K., Királyvölgyi K.
Cserék: Fabinyi M., Kovács M., Skergula Zs., Vidéki G.
Gólszerzők: Királyvölgyi K. 2 (a másodikat 11-esből), Ráskai-Kiss K., Lesti B.,
Tóth M., Kovács L. (11-es)
BLSZ II. 16.forduló
II. Kerület UFC - BVSC-Zugló 2-3 (0-2)
UFC: Kovács L. - Vidéki G., Veégh Sz., Szabó D., Jobbágy D. - Vida G., Fabiny M.,
Horváth G., Lesti B. - Ráskai-Kiss K., Királyvölgyi K.
Cserék: Székely Sz., Sárosi M., Kocsis M., Skergula Zs.
Gólszerzők: Veégh Sz., Királyvölgyi K.
Márciusi mérkőzéseink:
03.06. Vasárnap 11:00 Kelen SC - UFC
03.13. Vasárnap 11:00 UFC - Újbuda TC
03.20. Vasárnap 11:00 UFC - Pestszentimrei SK
03.26. Szombat 15:00 Csep-Gól - UFC

