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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 Újpesten készült U17-es
gárdánkról.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Még el sem kezdődött a bajnokság, már vezéráldozatot szenvedtünk: Hercik Robi
- csapatunk csupaszív védője - edzésen megsérült és hosszú időre kidőlt.
Négy bajnoki mérkőzés tarkította ezt a hónapot az ifik életében, elsőként a
Fenomenon vendégei voltunk. Ellenfelünk minket is meglepett, hiszen a
mérkőzés előtt 5 perccel még a büfében kávéztak. A mérkőzés 20 perc késéssel
kezdődött, ellenfelünk hiányos létszámmal jelent meg, 7+1-ben álltak ki. Már a
mérkőzés elején magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, Bagyi révén hamar
meg is lett a vezetés (1-0). Ezt követte Böszörményi Áron szemfüles gólja és Zeid
40 méterről beemelt szabadrúgása (3-0). A szünetig még betalált Csorvási Csabi,
Yann és Juhász Csongi is (6-0). A második félidőben ellenfelünk lélekben is
feladta, így Böszörményi Áron még 3, Yann és Juhász Csongi 2-2, Fábi és Marvin
1-1 góljaival állítottuk be a 15-0-ás végeredményt.
Három nappal később újabb találkozó várt a csapatra Pestszentimrén. Szerettünk
volna nyerni, hiszen otthon az első fordulóban nem sikerült legyőzni a kékeket.
Ennek megfelelő elánnal vetettük magunkat a mérkőzésbe, Yann és Juhász
Csongi kimaradt ziccere után Lénárd Andris talált a kapuba a 7. percben Csongi
csúsztatása után (1-0). A 11. percben Yann megduplázta az előnyt egy kontrát
kihasználva (2-0). A 29. percben egy védekezési hibát kihasználva szépített az
ellenfelünk. A középkezdés után Kevin jó 38 méteres bombája talált utat a léc alá,
így 3-1-gyel mehettünk szünetre. A második félidőben nagyobb ellenállással
kezdett ellenfelünk, de Nagy Dani magabiztosan őrizte kapunkat. Yann a 60.
percben megnyugtatta a kedélyeket, Kevin passza után talált a kapuba (4-1).Két
percre rá ismét Yann tört kapura, majd önzetlenül Csongihoz passzolt, aki üres
kapura lőtt gólt (5-1). A jelenet 5 perccel később változatlan szereposztás mellett
megismétlődött (6-1). A 80. percben Schlappa Marvin 32 méterről bombagólt lőtt.
A végeredményt Juhász Csongi állította be Kevin passzából (8-1). Sajnos a
meccsen Yann megsérült, várhatóan egy hónapig nem lehet velünk.
Hétvégén a Vecsés gyors csapatát láttuk vendégül. A 14. percben egy remek
indítással Juhász Csongi lépett ki, akit csak szabálytalanúl tudtak megállítani. A
megítélt büntetőt Kevin értekesítette higgadtan. Ezt követően egy 5 perces zavar
alatt két gólt kaptunk (1-2). Szünetben beállt a hosszú idő után visszatérő Kölcze
Balázs. Dolgener Fábi egy szemfüles lövéssel egyenlített, négy percre rá már a
vezetést is megszereztük: Bene Zoli bökte be a védők mögé a labdát, Juhász
Csongi egy pattanás után a kifutó kapus mellett elpaszolta a labdát (3-2). A 80.
percben büntetőt kapott ellenfelünk, de nem tudtak élni vele, Farkasch kapus
bravúrral hárított, győztesen hagyhattuk el a pályát!
Négy napra rá Húsvét előtt utaztunk a határmenti Somoskőújfalura. Sok rossz
előjel volt a mérkőzéssel kapcsolatban, amik sajnos beigazolódtak, az idény
legnagyobb vereségét szenvedtük el (2-9). Góljainkat Csorvási Csabi és
Dolgener Fábi szerezték. Reméljük a sérültjeink minnél hamarabb visszatérnek,
hogy az első három meccshez hasonlóan eredményesek is tudjunk lenni.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A tavasz télről ránk maradt rossz hírrel kezdődött, Porst Bálint után Katona Matyi
is kéztörést szenvedett, ám ballábas középpályásunk szerencsésebb volt
Bálintnál, hiszen már március végén visszatérhetett közénk, még Bálint sajnos az
egész tavaszt kihagyni kényszerül. A március további része jól sikerült, az
edzéseken megfelelő létszámmal dolgozhattunk és a mérkőzéseink is jól
sikerültek - legalábbis az eredményességet illetően.
A Pestszentimre vendégeként nyitottuk a szezont, ahol döcögős játékkal 4-0-ás
győzelmet arattunk a sündisznóállásba visszavonuló házigazdák ellen. Az első
félidőben Kerezsi Doma indítását követően Bacsek Bernát talált a kapuba. A
második 45 percben Bernát a saját maga által megszerzett labdát követően
fejezte be góllal az akciót, majd Doma távolról hatalmas gólt lőtt. Negyedik gólunk
Kákosy Márk szerezte, kiharcolt egy büntetőt és be is lőtte.
A négynapos hétvége előtt már mindkét bajnokságban volt meccsünk. Az Újpesti
Haladást remek játékkal 3-2-re megvertük. Kelemen Zsombi duplázott az első
félidőben, a másodikban Padányi Domi rúgott csodálatos szabadrúgásgólt, a
győzelemmel tapadunk a második helyen álló Halihoz.
Másnap az országos bajnokságban a Fenomenon FC-hez látogattunk, ahol
borzasztó körülmények között jó játékkal 10-0-ás győzelmet arattunk. Az első
felvonásban Bernát két szép akció végén a kapott mélységi indításokat góllal
fejezte be, majd Zlatzky Dani beadását Tarkövi Ádi belsőzte szépen a kapuba a
labdát (3-0). A félidei állást Vincze Gera állította be közvetlen közelről Hajni
beadását követően. A második játékrészben Ádi baloldali beadását Bernát
kapásból a hálóba lőtte (5-0), majd újabb remek akció végén Dani beadására
ismét Bernát érkezett remekül (6-0). A 70.percben Hajni érkezett jól egy
szögletünkre és a hálóba belsőzte a labdát (7-0). A hajrában Zeid indította
parádésan Danit, aki nehéz szögből a rövid felsőbe bombázott (8-0), majd Dani
beadását Ádi rúgta okosan a rövid alsóba (9-0). A végeredményt Ádi állította be
Áron remek mélységi átadása után (10-0).
A négynapos hétvégét követően kipihenten érkeztünk az újabb mérkőzésekre,
ahol a két csapat lemásolta egymást - legalábbis ami az eredményt illeti. A
fővárosi bajnokságban a Mátyásföld vendégei voltunk, ahol 0-0-ás félidőt
követően 6-0-ás győzelmet arattunk. A borzasztó talajú pályán Lénárd “Spangli”
két ziccert is okosan fejezett be, mellette Kákosy Márk, Kelemen Zsombi és
Zlatzky Dani is betalált, illetve a vendéglátók egy öngólt is vétettek.
Másnap az országos bajnokságban a Vecsést vertük jó iramú mérkőzésen
szintén 6-0-ra. A 23.percben Bacsek szép szóló után szerezte meg a vezetést,
majd a 24.percben a remekül felfutó Kerezsi Dominik kapott remek labdát, majd
ütemtelenül a hosszú sarokba helyezett (2-0). Bő félóra telt el a meccsből, amikor
Zeid remek beadását a hosszún érkező Bernát lőtte a kapuba. A szünetre
négygólos előnnyel mehettünk, miután Noel beadását Ádi bólintotta a léc alá (40). A 72.percben egy szöglet után a kipattanót Bagyinszki Kris lőtte rá, a labda a
védőről pattant a hálóba. A rendes játékidő utolsó percében Bagyi távolról
hatalmas gólt lőtt a hosszú ficakba (6-0). A meccsen ötször találtuk el a kapufát
vagy a keresztlécet, mindegyik alkalommal kifelé pattant a labda...

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A tavaszi szünet első napján nehéznek ígérkező túrára mentünk: Somoskőújfalun
lépett pályára a gárda az országos bajnokságban. Rossz körülmények között
gólnélküli első 45 percet követően 1-0-ra nyertünk, Bernát beadását Tarkesz
fejelte a léc alá. Ebben a szezonban másodszor jutott játékos a “paradicsomba”,
hiszen 1-0-ás meccsen a győztes gólt szerző játékos ide jut. Ősszel Zsombi került
be a KISE elleni győzelmet jelentő góljával, most Ádi követte őt, az eseményt meg
is örökítettük. Így a majd 3 órás utazás is elviselhetőbb volt!
A húsvéti hétvégén a várva várt UTE Kupán léptünk pályára, ami sajnos óriási
csalódást okozott. A rengeteg visszalépő csapat miatt egy vegyes 1999-2001-es
tornát hoztak össze a szervezők, amin mindössze három meccset játszottunk. Az
elsőn az Újpest 2000-es gárdáját jó iramú, küzdelmes meccsen 1-0-ra győztük le,
Ádi mélységi indítása után Bernát egy csel után lőtt a hálóba. A 40 perces
összecsapás második részében több lehetőségünk is adódott, ám újabb gólt nem
szereztünk már. Két további meccsünket a jónevű görög PAOK ellen játszottuk,
ám a meccseknek sajnos sok értelműk nem volt. A 2000-es játékosokból álló
gárda A csapatát 8-0-ra, a B csapatát 9-0-ra vertük és nehezen elképzelhető,
hogy ez a csapat a híres akadémia legerősebb csapata lett volna. Csalódottan, de
legalább győzelmekkel a hátunk mögött hagytuk el Újpestet.
A tavaszi szünet utolsó
napján a budapesti
bajnokságban léptünk
pályára, a Csep-Gólt
fogadtuk. Az első 45
percben Czipó Ádi
szemfüles góljával
szereztünk vezetést, majd
a másodikban Erős Máté
indítása nyomán Zsombi
is betalált (2-0).
Közvetlenül ezután
szépített a csepeli gárda.
A hátralévő időszakban
mindkét csapat eltalálta a
kapufát, ám gólt már egyik
sem szerzett (2-1). Jól
küzdő ellenfelünk
legalább a döntetlent
megérdemelte volna, ám
a szerencse ezúttal
mellénk állt.
A hónap játékosa Vincze
G e r a l e t t , a k i
kiemelkedően teljesített a
márciusi meccseken.
Gratulálunk!

Ádám a paradicsomban

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Március hónapban U15-ös csapatunk játszott először bajnoki mérkőzést a
Mészöly FS ellen. Sajnos a mieink mezőnyjátékos csere nélkül álltak fel a sok
hiányzó miatt. A passz játékra alkalmatlan pályán nehezen tudtuk felvenni a
mérkőzés ritmusát és ellenfelünk néhány perc után már meg is szerezte a vezető
gólt. Habár egy- két helyzetig sikerült eljutnunk, a játék irányítását a második
félidőben
sikerült csak teljesen a kezünkbe venni. Több helyzetet is
kialakítottunk, majd végül Valkó bepasszát Nagy rúgta a kapuba 5 méterről. Az
egyenlítő gól után is megvoltak a lehetőségeink, sőt Herczenik egy szöglet után
15 méterről a kapuba lőtte a labdát, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a
találatot. Több változás nem volt, így a végeredmény 1-1. Csapatunk: Kiss,
Sándorfi, Szölgyémy, Leskó, Váradi, Herczenik, Rókusfalvy, Valkó, Józsa,
Hegedűs, Nagy, Bori.
U14-es csapatunk 100%-os őszi szezon után rangadóval kezdte a tavaszt, ami
nem úgy sikerült, ahogyan terveztük. A Budafok otthonába látogattunk, ahol 70
perc teljes zűrzavar volt látható játékosainkon. Érezni lehetett, hogy fejben még
nem tudjuk összekötni a passz játékot és a területre történő kiurgatásokat,
aminek az eredménye a káosz lett. Ezt ellenfelünk jól használta ki, és gyors
támadásokkal kerültek a védelmünk mögé, amiket be is tudtak fejezni.
Végeredmény egy csúfos 5-0. Csapatunk: Bori, Sándorfi, Leskó, Váradi,
Rókusfalvy, Herczenik, Dér, Józsa, Hegedűs, Feiner.
A tavasz második fordulójára mindkét csapatunk össze kapta magát. Előbb u14es csapatunk játszott a Gloriett ellen, ahol az első perctől irányítani tudtuk a játék
menetét. Ehhez kellett persze, hogy Józsa már az első percben vezetést
szerezzen. A mérkőzés folyamán rengeteg helyzet maradt kihasználatlanul, de
csapatunk így is magabiztos 6-0-s eredménnyel zárt. Csapatunk: Bori, Dér,
Váradi ( Márton 36'), Veres ( Sándorfi 36'), Rókusfalvy, Görgényi, Szabó
(Hegedűs 36'), Józsa, Balás (Földes 36'). Gólszerzők: Balás, Rókusfalvy, Józsa
2, Földes 2.
U15-ös csapatunk második meccsét az Ikarus vendégeként játszotta. Végig jól
játszottunk, sokat sikerült forgatni a labdát és nagy részben nálunk is volt, mivel az
ellenfél térfelén rögtön visszatámadtunk. Az első félidőben Rozsondainak sikerült
megszerezni a vezetést, miután 3. próbálkozása már utat talált a kapuba.
Továbbra is voltak helyzeteink, és a játék képe a második félidőben sem változott.
Végül a mérkőzést a kispadról beállva Földes döntötte el, kétszer talált be 16oson kívülről, ezzel a végeredményt is beállítva. Csapatunk: Kiss ( Bori 65'), Dér,
Váradi, Szölgyémy, Veres (Sándorfi 65'), Valkó, Werner, Görgényi (50'), Józsa
(Ormosy 60'), Rozsondai, Nagy (Földes 50'). Gólszerzők: Rozsondai, Földes 2

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek

A profi bemelegítés fontos!

Ezúttal is megépült a csapat bunkere

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Több száz ember előtt vehettük át az érmeket

Az UTE Kupán ezüstérmet szereztünk

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A március 5-i hétvégén megkezdődtek a tavaszi Bozsik-tornák. Két csoportban, a
7-es és a 8-as számúban is érdekeltek vagyunk, de sajnálatos módon a 8. csoport
mérkőzései - a csepeli füves pálya használhatatlansága - miatt elmaradtak.
Érthetetlen, hogy a tavaszi első fordulót miért egy füves pályára szervezték,
amikor az összes többi csapat műfüves pályán játszik és tudható, hogy március
elején csapadékos az időjárás…
Így a 2005-ös születésű játékosaink nem játszhattak azon a hétvégén, de
reméljük a tavasz folyamán valamikor lehetőségünk lesz lejátszani az elmaradt
mérkőzéseket!
A 2006-os születésű játékosaink viszont nagy elszántsággal vetették bele
magukat a TF-pályán rendezett küzdelmekbe és a négy mérkőzésből három
találkozón szinte kifogástalan teljesítményt nyújtva remek szezonkezdetet
produkáltak. Ellenfelünk sorrendben a Hegyvidék, a Sportprojekt, az FC
Budapest és a Tabáni Spartacus csapata volt. Sok jó egyéni teljesítménynek
tapsolhattunk, a négy meccsen 19 gólt rúgtunk, csapatunk legjobb játékosának
Zelenyánszky Dávidot választották, gólerős játékáért.
Március 15-én Százhalombattán vettünk részt a Tavaszi Fesztivál elnevezésű,
ötcsapatos teremtornán. A kemény pálya, a 4+1-es felállás és a speciális
szabályok is szokatlannak bizonyultak, így talán részben ezek miatt a
szereplésünk rosszul sikerült. Sok tapasztalatot gyűjtöttünk, amiket a későbbiek
során hasznosítani fogunk.
A március 18-i edzésen egy régi ismerőst köszönthettünk sorainkban; mert
Makovinyi Marcell hazatért argentínai és uruguayi „kiküldetéséből” és nagy
lelkesedéssel vetette bele magát a közös munkába. Uruguayban Cavani
nevelőegyesületében focizott. A Lelátó következő számában vele készített
interjút közöljük.
Március 20-án mindkét csapatunk Bozsik-tornán szerepelt.
A 2006-os születésű játékosaink Pesterzsébetre, az ESMTK Labdarúgó
Utánpótlás Sporttelepére voltak hivatalosak és a Tabáni Spartacus, a
Sportprojekt, a házigazda ESMTK és az RTK csapatai ellen játszottak négy
mérkőzést. A játék sokkal jobb volt, mint a teremtornán nyújtott teljesítményünk,
de elmaradt a két héttel korábban mutatottól, igaz az ellenfeleink is erősebbek
voltak. Legjobb játékosunknak Nagy Leventét választották, akit kiváló
védőmunkájáért jutalmaztak.
A 2005-ös születésű játékosaink a Kelen SC pályáján remekeltek és a Csepel, a
Pénzügyőr, a Testvériség és a házigazda Kelen csapatát is legyőzték. Helyenként
kimondottan jól, felszabadultan játszottak a gyerekek, az edzéseken
gyakoroltakat is alkalmazva. Három fejes gólt is szereztünk, ami erre a
korosztályra még egyáltalán nem jellemző. Csapatunk legeredményesebb
játékosa Herédi Krisztián lett 5 góllal, de a csapatunk többi köztük öt újonc - tagja
is nagyon jó teljesítményt nyújtott.
Az edzéslátogatottság március első felében sajnálatosan, a februárihoz
hasonlóan alacsony maradt, de március végére - a cikkírás időpontjában helyreállni látszik.
l

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek

A többi meccset is megnéztük

Csapatképünk Kelenvölgyből

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Az év harmadik hónapjában csapatunk nagy erőbedobással folytatta az év során
megkezdett gyakorlást. Szerencsére a sűrű megbetegedések márciusban már
nem jelentkeztek, így márciusban már szinte teljes létszámmal tudtunk edzeni. Az
edzéseken a labdás ügyesség és a lövések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap
az átadások és az átvételek gyakorlása. A passzolások helyes technikájának
tanulásával párhuzamosan megkezdtük a kisjátékok gyakorlását is. Ezeknek a
lényege, hogy kis területen, ellenféllel szemben kell minél pontosabb és gyorsabb
labdatovábbításra törekedni. A feladatokat minden esetben létszámelőnyös
szituációkban, nagy területen gyakoroljuk, hogy a játék gördülékenyebb legyen. A
kisjátékok által szerzett tapasztalatok a mérkőzésjátékok során néhol már
megmutatkoznak, egyre többször ismerik fel a fiúk, hogy mikor van lehetőség
helyzetbe kerülni egy gyors labdatovábbítással. Április elején tovább folytatódnak
a korosztály számára a Bozsik rendezvények, melyeken más csapatok ellen is
megtapasztalhatjuk, hogy milyen mértékben sikerült előrelépni a hónap során
tanultakban.
Két játékos - egy mozdulat:
Kiss Tamás (jobbra) és Kővári
Olivér (lent) gyakorolják a
lövéseket. A sátort már
lebontották, az időjárással
mégsincs gond - egész
márciusban jó időnk volt.
Mindkét lövésből gól lett!

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Nagy sikerrel zártuk a február 28-i UFC Cup-ot, hiszen csapatunk mind az 5
mérkőzését megnyerte. Ezzel megszereztük első kupánkat is, mellyel az UFC
serleggyűjteményét gyarapítottuk! A tornán Váradi Szabolcs volt a legjobb
játékosunk, gólkirályunk pedig Majek Ábel lett. Teljesítményükkel mindketten
kiemelkedtek az egész mezőnyből is. A győzelmek és a sikerrel megvívott
mérkőzések nagyon fontosak egy alakuló csapat életében, de a számszerű
eredményeknél is fontosabb az a játék és az az összetartás, amit a játékosok
bemutattak. Március hónapban a kapura lövéseket, az átadásokat és a labdás
ügyesség fejlesztését gyakoroltuk hangsúlyosan. Felmértük azt is, hogy a kis
játékosaink hogyan dekáznak az ügyesebb lábukkal és váltott lábbal is. Ezt
félévente megismételjük, hogy mindannyian láthassuk a fejlődést ebben is. A
hónak közepén lebontották a sátrat és már a szabadban tartjuk edzéseinket, ez új
élmény volt azoknak, akik a télen csatlakoztak hozzánk. Csapatunk ugyanis
folyamatosan gyarapszik, a március 21-i edzésen 27-en voltunk. A következő
hetekben indulnak a Bozsik fesztiválok a mi korosztályunk számára is,
igyekszünk minél nagyobb létszámban ezeken részt venni.

A hazai rendezésű tornán
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Lurkó

Tűz-víz-rakéta
Szoborjáték
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Kölyök
A mosolygós világválogatott

A hátat fordító válogatott
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Junior
A 2:2 elleni bajnokság győztesei

Egy remek csellel...

II. KERÜLET
94
UFC

Túl lehet járni a védő eszén!

CSAPATAINK

Felnőtt
BLSZ II. 17.forduló
Kelen SC - II. Kerület UFC 1-1 (1-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Sárosi M., Szabó D., Jobbágy D. - Tóth M., Horváth
G., Kocsis M., Padányi B. - Ráskai-Kiss K., Székely Sz.
Cserék: Lakatos P., Fabinyi M.,Molnár E., Méhes L., Vidéki G.
Gólszerző: Ráskai-Kiss K.
BLSZ II. 18.forduló
II. Kerület UFC - ÚjbudaTC 3-2 (1-2)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Regős L., Szabó D., Jobbágy D. - Királyvölgyi K.,
Fabiny M., Sárosi M., Kölcze B. - Ráskai-Kiss K., Székely Sz.
Cserék: Balázs D., Vidéki G., Vida G., Skergula Zs., Méhes L.
Gólszerzők: Ráskai-Kiss K., Királyvölgyi K., Szabó D.
BLSZ II.19.forduló
II. Kerület UFC - Pestszentimrei SK 2-3 (0-3)
UFC :Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Kovács M., Jobbágy D. - Padányi B.,
Sárosi M., Tóth M., Lakatos P. - Királyvölgyi K., Székely Sz.
Cserék: Vidéki G., Kocsis M., Fabinyi M., Veégh Sz.
Gólszerzők: Székely Sz., Sárosi M.
Budapest Kupa 4.forduló
II. Kerület UFC - Unione FC 4-0 (3-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Kovács M., Vidéki G., Jobbágy D. - Tóth M., Sárosi
M., Fabinyi M., Kölcze B. - Padányi B., Királyvölgyi K.
Cserék: Balázs D., Skergula Zs., Méhes L., Szabó D., Molnár E.
Gólszerzők: Királyvölgyi K. 2, Tóth M., Kölcze B.
BLSZ II. 20.forduló
Csep-Gól - II. Kerület UFC 0-1 (0-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Sárosi M., Kovács M., Jobbágy D. - Vida G., Fabinyi
M., Tóth M., Kölcze B. - Padányi B., Királyvölgyi K.
Cserék: Molnár E., Bene Z., Skergula Zs.
Gólszerző: Kölcze B.

