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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 egy tökéletes becsúszás, amit
Fabiny Marci, felnőtt gárdánk játékosa
mutatott be az RTK ellen.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Ebben a hónapban csapatkapitány-helyettesünk, Horváth Norbi válaszolt a
Lelátó kérdéseire.
- Mikor és miért igazoltál az UFC-be?
- 2007-2008 körüll és azért, mert sok jót hallottam az osztálytársaimtól, akik
ebben a csapatban játszanak, például jófejek a csapattársak, korrekt az
egyesület és kedvesek az edzők.
- Mikor és hol kezdted a futballt?
- 2003 körüll a Vasasban kezdtem el focizni.
- Miért szeretsz az UFC-ben futballozni?
- Nagyon jó a társaság, a hangulat. Normális edzések vannak és nem
szabályozza az életemet, hogy én csak futballista lehetek.
- Csapaton belül kik azok a társak, akikkel meccseken és edzéseken kívül is
összejártok?
- István, Juhasz Csongor, Bene Zoli, Csabi.
- Mi a terved a futballal?
- Amatőr szinten szeretnék bajnokságokban játszani. Kikapcsolódás, mindig is
a legkedvesebb sportom lesz.
- Hogyan tervezed a jövő évet?
- Szeretnék az UFC-ben maradni és mivel ‘98-ban születtem, van még egy ifi
évem, szeretném kihasználni.
- Legszebb UFC-s emlékeid - több is lehet - mihez fűződnek?
- A révfülöpi edzőtábor Dani bácsival, a külföldi tornák, de igazából az egész
eltöltött idő itt egy nagy emlék.
- Mennyire vagy elégedett a csapat teljesítményével? Hogyan értékeled az idei
évet?
- Ahhoz képest, hogy mennyire szeleburdi csapat vagyunk, eléggé szépen
feljöttünk a tabellán, a csapat igazán összekovácsolódott.
- Hogyan értékeled a saját teljesítményed?
- Próbáltam mindig maximumot nyújtani a mérkőzéseken, de az iskola mellet
kissé nehézkes volt az edzésre járás.
- Ha egy kissrácot megszeretnél győzni, hogy jöjjön az UFC-be, mit mondanál
neki ?
- Csak annyit, hogy élvezet. Ez az egyesület, ahol tényleg élvezni lehet a
futballt, ahol nem erőszakolnak ránk semmit, csak azt szeretnék, hogy jól
érezzük magunkat.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A tavasz utolsó hónapja eseményekben és sikerekben rendkívül gazdagnak
bizonyult. Sajnos nem kezdődött jól, hiszen a súlyos sérülést szenvedő Török
Norbi mellett Kövessy Noel sem tarthatott velünk a prágai nemzetközi tornára,
mivel porcleválást diagnosztizáltak nála. Noelt május közepén megműtötték és
várhatóan június közepén már mozoghat is.
A havi mérkőzések sora a Pásztó elleni összecsapással kezdődött, amelyen 120-ás győzelmet arattunk (Gólszerzőink: Bacsek Bernát 3, Böszörményi Áron,
Lénárd András 2-2, Vincze Gergely, Bagyinszki Kristóf, Mohamed Zeid, Tóbiás
Marcell, Szakács Ábel). Aznap léptünk pályára a fővárosi bajnokságban is, a
KISE ellen idegenben 2-1-es győzelmet arattunk Zlatzky Dániel és Kákosy Márk
góljaival.
A prágai torna előtti hétvégén az országos bajnokságban látogattuk meg a
kőbányaiakat, itt a tavaszi szezon legszebb játékával 6-1-re nyertünk.
Gólszerzőink: Bacsek Bernát, Hajnal Balázs, Tóbiás Marcell 2-2. A budapesti
bajnokságban hétköznap léptünk pályára és szenvedtünk 2-1-es vereséget az
Újpesti Haladás otthonában. Gólunkat Kelemen Zsombor szerezte.

Remekül játszottunk a KISE ellen

A prágai nemzetközi tornán remek mérkőzéseket játszottunk. Az első játéknapon
a csoportmérkőzésekre került sor, két győzelemmel indítottuk a napot. Megvertük
a német SV Unterreichenbachot 8-0-ra (Katona M. 3, Kelemen Zs. 2, Vincze G.,
Bacsek B., Kerezsi D.),majd a szintén német FC Este 2012-t 6-0-ra (Bacsek B.,
Tóbiás M., Hajnal B., Tarkövi Á., Böszörményi Á., Öngól).

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Utolsó csoportmeccsünkön a rendkívül erőszakosan játszó lengyel Warta
Poznan ellen balszerencsés, 2-0-ás vereséget szenvedtünk, így második helyen
jutottunk a felsőházba. Másnap két felsőházi mérkőzésen kellett továbblépnünk a
döntőbe kerüléshez. Elsőként az osztrák SC St. Valentin gárdájával csaptunk
össze és nyertünk 6-0-ra (Gólszerzőink: Bacsek B., Tóbiás M., Szakács Á.,
Böszörményi Á., Tarkövi Á., Kákosy M.). Ezzel a csapattal két évvel ezelőtt
Horvátországban játszottunk, akkor 0-0-ás döntetlen született. A második
meccsen a lengyel Blekitni Wronkival mérkőztünk meg. A torna
legszínvonalasabb mérkőzésén 1-1-es döntetlen született, mindkét gárda 11esből talált ellenfele kapujába (gólunkat Hajnal Balázs szerezte), jobb
gólkülönbségünknek köszönhetően mi jutottunk döntőbe, ahol a Poznannak
vághattunk vissza. Remek iramú találkozón felvettük a lengyelek keménységét
és Hajnal Balázs büntetőből szerzett találatával megérdemelten arattunk 1-0-ás
győzelmet. A torna minden szempontból jól sikerült, hiszen jó pályákon, megfelelő
szervezés mellett iramában és színvonalában is magas szintű meccseket
vívtunk, a hat meccsből mindössze az első ellenfelünk nem képviselt magas
minőségét. A srácok rendkívül összeszedetten játszottak, mentálisan és
koncentráció szempontjából is érezhetően előreléptünk.

Strahov Cup 2016 - a győztes csapat
Hazatérve a budapesti bajnokságban az RTK-t fogadtuk és vertük meg 16-0-ra.
Gólszerzőink: Bagyinszki K. 6, Zlatzky D. 4, Dolgener F. 2, Uray K., Czipó Á., Erős
M., Padányi D. Hétvégén a Csep-Gól otthonában 2-0-ás győzelmet arattunk
Czipó Ádám és Tarkövi Ádám góljaival.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Szinte egyidőben játszottunk a SZAC-cal az NB II-es bajnokságban, ahol
türelmes, ugyanakkor elszánt játékkal 3-0-ás győzelmet arattunk Böszörményi
Áron, Bacsek Bernát és Kákosy Márk góljaival. Az Újpest elleni “bajnoki döntő”
előtt hétköznap pótoltuk a pünkösdi hétvégéről elhalasztott meccset a LevegőEnergia ellen, melyen 11-0-ás győzelemmel hangolódtunk a derbire. Gólszerzők:
Tarkövi Á. 3, Bacsek B., Katona M. 2-2, Mohamed Z., Tóbiás M., Böszörményi Á.,
Kelemen Zs. Így érkeztünk el a lila-fehérek elleni bajnoki döntőhöz, ahol döntetlen
és győzelem esetén bajnoki címet ünnepelhettünk, vereség esetén viszont az
Újpest végezhetett a dobogó legmagasabb fokán.

Ünneppé varázsolt vasárnap
A meccset remekül kezdtük, több lehetőségünk is kimaradt, így váratlanul ért,
hogy a 9.percben gyönyörű szabadrúgásgóllal megszerezte a vezetést az Újpest
(0-1). A 17.perc a meccs fordulópontja lett, gyors egymásutánban Nagy Dani
kapusunk két nagy védéssel megőrizte a kapunkat az újabb góltól, fél perccel
később Tóbiás Marci ragyogó indítását Bacsek Bernát szépen maga elé tette,
majd a védőt kizárva a kifutó kapus mellett a jobb alsó sarokba helyezett (1-1). A
26.percben gyönyörű támadás végén Tóbiás Marci beadását rúgták ki a lila-fehér
védők, amit Szakács Ábel gyűjtött be, majd adott középre, a hulló falevélszerű
beadás a hosszú kapufáról a kapus hátára, onnan pedig a kapuba pattant (2-1)! A
második félidő közepén egy pontrúgásunknál Körtvélyessy Csanád vette észre
Bacsek Bernátot, aki rávezette a védőre a labdát, majd 24 méterről óriási
bombagólt rúgott a hosszú felső sarokba (3-1)! Győzelmünkkel megnyertük az NB
II Közép-Keleti csoportját!
A hónap játékosa májusban Nagy Dániel lett, gratulálunk!
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CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
U15 és U14-es csapatainknak májusban is nagyon sok dolga volt a két
bajnokságban. Míg u15-ös csapatunk már biztos bronz érem tudatában játssza le
hátralevő mérkőzéseit, addig u14-es csapatunk továbbra is versenyben van az
aranyért.
U15-ös csapatunk első májusi bajnoki mérkőzését a Kőbányáért ellen játszotta. A
meccset már az 5. percre eldöntötte csapatunk, és a végére fölényes győzelmet
aratott ellenfele fölött.
Csapat: Wein, Ormosy, Szölgyémy, Leskó, Váradi, Herczenik, Valkó, Balás ( 41'
Fouilleul), Józsa, Roszondai, Földes.
Gólszerzők: Földes 7, Józsa 6, Rozsondai 3, Wein, Ormosy, Valkó.
Másik májusi bajnoki mérkőzésünket a Gázgyár csapata ellen játszottuk, akik a
tabellán közvetlen mögöttünk helyezkednek el. Az első 25 percben jóltartotta
magát a hazai csapat, és nagy helyzetet sem sikerült kidolgoznunk, utána
azonban Földest buktatták a 16-oson belül, és a büntetőt Józsa értékesítette.
Kicsit megszeppent a hazai csapat, így gólunkra gyors ütemben sikerült még
kettőt rárúgni. A második félidőben is maradt az UFC dominancia,így a
végeredmény 6-0.
Csapat: Wein, Ormosy, Szölgyémy, Váradi, Veres (41' Herczenik), Rókusfalvy,
Görgényi, Valkó, Józsa, Rozsondai, Földes.
Gólszerzők: Földes 4, Józsa 2.
U14-ben az Ikarus ellen játszottuk az alapszakasz utolsó mérkőzését. Nehezebb
ütközetre számítottunk, ám végül gyors góljaink után összeesett ellenfelünk.
Végig irányításunk alatt tartottuk a mérkőzést a fiatalabb játékosokból áll
vendégek ellen. Végeredmény 11-2
Csapat: Bori, Váradi ( 35' Feiner), Leskó (35' Szabó), Kőszegi, Rókusfalvy,
Görgényi ( 35' Herczenik), Józsa (35' Sándorfi), Hegedűs, Földes.
Gólszerzők: Földes 4, Józsa 3, Görgényi, Rókusfalvy, Kőszegi, Szabó.
Rájátszás első mérkőzését is az Ikarus ellen játszottuk, de most mi voltunk a
vendégcsapat. Játékban most is nagy volt a különbség a csapatok között, de
eredményben ez most nem ütközött annyira ki. Az első félidőben Józsa és Földes
góljaival sikerült megszerezni a vezetést, majd a végén Rókusfalvy is meglőtte
már szokásosnak mondható gólját. Végeredmény 4-1.
Csapat: Tóth, Dér (40' Sándorfi), Leskó, Váradi (40' Kőszegi), Rókusfalvy,
Görgényi (40' Veres), Herczenik ( 40'Hegedűs), Józsa (40' Feiner), Földes (40'
Szabó).
Gólszerzők: Földes 2, Józsa, Rókusfalvy.
Második mérkőzésünket a rájátszásban az ASI ellen játszottunk. Nagyon jó iramú
első félidő után, egy kevésbé pörgős második következett. Nagy volt a különbség
a két csapat között ami az eredményben is megmutatkozott.
Csapat: Tóth, Dér (43' Sándorfi), Leskó (43' Kőszegi), Váradi, Rókusfalvy,
Görgényi ( 45' Szabó), Hegedűs ( 40' Herczenik), Józsa, Földes.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A 2003-2004-es csapatunk Pünkösdkor Prágában járt és részt vett a Strahov
Cup-on, ahol remek eredményt ért el. A tornán készült képekből adunk most
közre egy válogatást.

Bemelegítés közben

A buszon

Szállásunk egy 13
emeletes kollégiumban 9.
emeletén volt, egyedül a
lifttel akadtak gondjaink...

Csapatképünk a Strahov Cup-ról

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Szombaton bejártuk a város
legszebb részeit,
szerencsénkre az eső elkerült
minket.

A meccsek és a
városnézés mellett arra
is jutott idő, hogy a
Sparta Praha - Jihlava
meccsre kimenjünk.
Óriási élmény volt!

Pihenő útközben
A Károly hídon

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Az első áprilisi edzésen mindkét korosztályunkból három-három játékost díjaztak
az edzők a márciusban nyújtott teljesítményükért. A 2006-os születésű játékosok
közül Bélai Balázs, Fazakas Csongor és Solti Szabolcs kapott egy-egy
sportszeletet. A 2005-ös születésű játékosok közül a hónap játékosa Magyar
Bulcsú lett. A hónap legemlékezetesebb jelenete Geiszter Barna nevéhez
fűződik, aki ívelt fejesgólt szerzett az egyik mérkőzésünkön. A legszorgalmasabb
edzésre járója pedig Dajka Bence volt, aki minden edzésen részt vett.
Áprilisban mindkét korosztályos csapatunk két-két Bozsik tornára volt hivatalos.
Hullámzó teljesítményt nyújtottunk, de minden mérkőzésünkön volt egy-egy
kiemelkedő teljesítmény vagy egy szép gól. Ezeken Pados Márton, Csesznok
András, Makovinyi Marcell és Rahóty Márk nyújtotta a legjobb teljesítményt.
Április 29-én Kun-Szabó Balázs atlétaedző bevonásával fakultatív,
mozgáskoordinációs edzést szerveztünk a gyerekeknek, amire sokan
jelentkeztek és azóta is nagy lelkesedéssel járnak. A heti egy alkalommal tartott
edzéseken a gyerekek gyorsaságát és ugróerejét fejlesztjük.
Április 30-án az U11-es csapatunkkal Komáromba utaztunk, ahol szombaton a
Berecz Dezső emléktornán, vasárnap a 40 (!) csapatos Tóth Mihály Kupán
vettünk részt. Szombaton nagy sikert elérve, bejutottunk a legjobb négy csapat
közé. Az elődöntőben a későbbi győztestől csak egy „véleményes” büntetővel
kaptunk ki. A fesztiválszerű tornákat a Komáromi Napok rendezvénysorozat
keretében tartották. Óriási élmény volt a gyerekeknek ilyen nagy érdeklődés
közepette játszani, sokak közülük most játszottak először „külföldi” (felvidéki)
csapatok ellen.
A meccsek közötti szüneteket és a nagyon kellemes időjárást kihasználva
átmentünk Révkomáromba és a Fő téren fagyiztunk a gyerekekkel. Az éjszakába
nyúló eredményhirdetés után egy belvárosi pizza-partyn vettünk részt. A
legnagyobb élmény azonban a faházakban való közös alvás volt, ami nagyon
összekovácsolta a csapatot.
Vasárnap teljesen érthetően a szombati hét mérkőzés miatt ólomlábakon járva,
kicsit álmosan kezdtük a tornát, de később belelendültünk és délután már
mindenkit megvertünk, akivel szembe találtuk magunkat.
Május elején az áprilisi teljesítményeket díjaztuk. A 2006-os születésű játékosok
közül ezúttal Csesznok András, Zelenyánszky Dávid és Nagy Levente kapott
csokit. A 2005-ös születésű játékosok közül a hónap játékosa Bóday Benedek lett.
A hónap legemlékezetesebb jelenetének Szőke Dezső győztes gólját
választottuk, amit a komáromi negyeddöntőben szerzett. A legszorgalmasabb
edzéslátogatók pedig Bóday Benedek, Dajka Bence, Geiszter Barna és
Makovinyi Marcell volt, akik az összes edzésen részt vettek.
Május közepén újabb Bozsik tornákra mentünk mindkét korosztállyal.
Legjobbjaink ezúttal Feczkó Illés és Asztalos Ádám voltak. Az U11-es
csapatunkat külön is szeretném megdicsérni, mert csere nélkül, megalkuvást
nem ismerve küzdötték végig a négy mérkőzést és nagyon eredményesen
szerepeltek.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek

Május 20-án az UFC Családi Foci Buli szerzett nagy örömöt a gyerekeknek,
élmény volt nekik az apukákkal közösen játszani. Külön köszönet Bélai Balázs,
Bene Zoltán, Dajka Mihály, Elek Máté, Feczkó Tivadar, Fehér György, Geiszter
György, Makovinyi Tibor, Pados Péter, Radvánszki Ferenc, Solti Szabolcs,
Szikorszky Tamás, Szőke Tibor és Zelenyánszky Dávid apukáknak a
részvételért! A büntetőpárbaj győztese Bodai Attila lett, a tombolán
tárgynyereményt nyert Bélai Bendegúz és Pados Márton. Az egyesületben
eltöltött 5 év után bronzfokozatú hűségérmet kapott: Asztalos Ádám, Fazakas
Csongor, Fehér Fülöp és Radvánszki András. A győzteseknek és a díjazottaknak
ezúton is gratulálunk!

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Májusban U9-es csapatunk életét az edzések mellett több dolog is színesítette. A
legnagyobb örömöt a Bozsik tornákon való részvétel okozta, melyek az őszi
szezonhoz hasonlóan ismét a III. Kerületi TVE szervezésében kerültek
megrendezésre. Az eddigi tornákhoz hasonlóan ismét négy csapattal
képviseltettük egyesületünket, a mérkőzéseken több kiemelkedő teljesítmény is
volt, különdíjat kapott többek között Evetovits Bence, Lepp Olivér és MárkuszAba Márk is. A találkozók jó alkalmat biztosítottak az eddigi technikai elemek
gyakorlásához és a különböző játékhelyzet megoldások gyakorlásához. Az
eddigiekhez képest újítás volt, hogy a mérkőzések között a gyerekek külön
foglalkozás keretében gyakorolták az eséseket, földre kerüléseket és
felállásokat, ebben egy judo edző volt a segítségükre. A hónap során több új
játékos is csatlakozott, Borbély Mihály az Áldás, Bérczes Lajos a Budenzből, míg
Soós Barnabás a Fillér iskolából érkezett hozzánk. Az edzéseken a technikai
elemek és a játékhelyzetek gyakorlása mellett gyorsasági felmérést is végeztünk,
ahol Pácza Olivér és Lukács Máté bizonyultak a leggyorsabbnak.

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Eseménydúsan telt a május a Manó csapat életében. Jártunk 2 Bozsikfesztiválon, részt vettünk a remek UFC-s Családi Napon és a hónap végén még
edzőmeccset is játszunk a Kelen SC csapatával. Velük egyébként már
találkoztunk az UFC Cup-on is az év elején.
Mivel áprilistól folyamatosan növekedett a csapat létszáma, ezért 4 csoportban
edzettünk folyamatosan. A csoportok létszáma együttesen már meghaladja a 60
főt, ami nagyon örvendetes a jövő szempontjából is. Szerencsére a hónap
közepén megérkeztek a korábban megrendelt egyesületi mezek és egyéb
sportfelszerelések is. Így már egyre többen feszítünk UFC-s színekben az
edzéseken és fesztiválokon is. A Bozsik-fesztiválokon mutatott játék és a más
csapatok edzőitől jövő elismerések is bizonyítják azt, hogy játékosaink szépen
fejlődnek és jól megállják a helyüket bárkikkel is kerülnek egy csapatba.
A május 20-i Családi Napon remek volt a közös játék és az izgalmas célba lövő
verseny is. Ez utóbbit Kovács Marcell nyerte, aki ezzel kiérdemelt egy UFC-s
labdát is. A szülők-gyerekek focimeccsek pedig remek hangulatban és
sportszerűen zajlottak. Nagyon örültünk, hogy ilyen sokan el tudtak jönni erre a
szép napra.

Szeretünk Bozsikra járni

CSAPATAINK

Lurkó

Jól sikerült a családi focibuli

Katica
Nyugat-Európában és az amerikai kontinensen az egyik legnépszerűbb
sportágnak számít a női labdarúgás. Sajnos Magyarország még le van
maradva ezen a téren, de már elkezdődött a felzárkózás. Eddig gyakorlatilag
csak úgy focizhattak a lányok, ha a fiú csapatokban játszottak. Azonban egyre
több egyesület hoz létre lány csapatokat és ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozott a mi egyesületünk is, amikor Katica néven elindította lány
csapatát.
Az elmúlt két hónapban kiderült, hogy a foci a lányok körében is nagyon
népszerű. Az eddigi edzéseken már több mint 20 kislány próbálta ki a sportágat
és közülük 10-en állandó résztvevőnek számítanak a foglalkozásokon.
Szeptembertől remélhetőleg, még többen csatlakoznának az új csapathoz.
Az őszi időszakban a tervek szerint külön Bozsik tornákat szerveznek a
lányoknak, amelyen remélhetőleg a II. Kerület UFC Katica csapata is
képviselteti majd magát.

CSAPATAINK

Kölyök
Fejelgetünk, fejelgetünk

Junior
Nagyszerű csellel verte át

CSAPATAINK

Felnőtt
Csapatunk eredményei májusban:
Nagytétény - UFC 1-2 Gólszerző: Királyvölgyi K. 2
UFC - Hidegkút 1-2 Gólszerző: Jobbágy D.
Szabadkikötő - UFC 2-8 Gólszerzők: Királvvölgyi K. 4, Moldován K. 2, Cserti B. 2
UFC - RTK 4-2 Gólszerzők: Lesti B. 2, Tóth M., Moldován K.

Büntetőgyanús szituáció

Lesti Bendegúz duplázott az RTK ellen

