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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 képe: Átadtuk 

a közösen gyűjtött édességeket a Sarlós 

Boldogasszony plébánia vezetőjének, 

Dr. Beran Ferenc atyának, aki segít 

nekünk eljuttatni az adományokat az 

arra rászoruló gyerekeknek.

Köszönjük szépen az adakozást!

A hónap

 képe



Eseménydús ősz áll 1999–2000-es korosztályunk mögött. A 2017–2018-as 
szezont július közepén kezdtük el, nyáron heti öt edzéssel készültünk, illetve egy 
hétre Balatonberénybe utaztunk edzőtáborozni. 

U19-eseink két bajnokságban indultak: egy 14 csapatos országosban (MLSZ U19 
III., Közép A) és egy 18 csapatos budapestiben (BLSZ U19). Mindkét 
pontvadászatban a negyedik helyen telelünk, s míg az országosban ez bravúrnak 
számít, a budapestiben lehet némi hiányérzetünk emiatt.
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MLSZ U19 ESMTK – UFC 1–4.

Balatonberényi edzőtábor.



Sajnos az már a nyáron eldőlt, hogy harmadik számú csapatkapitányunkra, 
Körtvélyessy Csanádra, valamint Szakács Ábelre egész ősszel nem 
számíthatunk sérülés miatt. Rajtuk kívül minden igazolt játékosunk pályára lépett, 
az UFC színeiben összesen 37 játékos játszott mérkőzést a fent említett két 
bajnokságban. Az ősz során továbbá Bagyinszki Kristófnak, Görgényi Botondnak, 
Hortobágyi Balázsnak, Nagy Dávidnak, Porst Benedeknek, Török Norbertnek és 
Ullrich Zsigmondnak is ki kellett hagynia hosszabb időt egészségügyi okok miatt.

Október végén fontos esemény történt csapatunk életében: a tizenegy legjobb 
játékosunk felkerült a felnőttcsapatba. A helyzet váratlanul érte a fiatalokat, ám 
példásan reagáltak rá. A BLSZ I-es felnőttcsapatunkba felkerülők nem vallottak 
szégyent, sőt többen szinte azonnal alapemberré váltak, ráadásul örömmel 
„játszottak vissza” az ificsapatunkba. Eközben az U19-es bajnokságokban remek 
formában futballoztunk, s a váltás utáni 11 mérkőzésből 10-et megnyertünk.

Összesen 80 edzésünk volt a félév során. Kiemelendő Szekeres Marcell és Smeló 
István hozzáállása, a csapatból csak ők végeztek 90 százalék felett az 
edzéslátogatottságot illetően.

Az évet szokás szerint közös, jó hangulatú vacsorával búcsúztattuk. Izgatottan 
várjuk, milyen kihívásokat rejt számunkra a tavasz.
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MLSZ U19 ESMTK – UFC 1–4.
Dolgener fivérek.

III. Kerület - UFC 1-3



Interjú Nyitrai Tamással, aki tavaszi sérülését követően remek őszt futott.

– Az előző számban Czipó Ádám azt kérdezte tőled, hogyan élted meg a 
Nagytétény elleni bajnokin történt kakaskodást. Elmesélnéd az esetet?
– Egy támadásunk során a szélen egy nagytétényi játékos fel akart rúgni, de 
szerencsére nem talált el. Ezután megkértem, legközelebb óvatosabban járjon el. 
Majd érthetetlenül hárman rámrontottak, mire az egyik kitalálta, hogy az 
édesanyját szidtam. Az egyikük meg akart ütni, de magamat védve ellöktem 
magamtól. Addigra odaértek a többiek és a játékvezető, úgyhogy véget ért a 
kakoskodás.

– Tavasszal súlyos sérülés miatt nem játszhattál. Hogyan sérültél meg, és 
hogyan élted meg a foci nélküli időszakot?
– Testsnevelésórán alámfordult a bokám, ezért szárkapocscsont-töréssel 
gazdagodtam. Fél éven belül két műtétre volt szükség. Foci nélkül borzalmas és 
unalmas volt ez az időszak, de hála Istennek már túl vagyok rajta.

– A mostani szezonban viszont alig hagytál ki edzést, és minden fordulóban 
pályára léptél. Három gól és négy gólpassz fűződik a nevedhez. Hogy érzed, 
jó formát produkáltál vagy ennél jobb Nyitrai Tamást láthatunk majd 
tavasszal?
– Az elején nehezen lendültem bele, de szerencsére meccsről meccsre 
feljavultam. Úgy érzem, ennél is több van bennem, megpróbálok tavasszal ennél 
is jobban játszani.

– Tavaly nyáron igazoltál az UFC-be. Miért választottad a II. Kerületet új 
„otthonodnak”? Hogy érzed magad a Kolozsvári Tamás utcában?
– Az előző csapatommal, az Újpesti Haladással sokszor játszottunk az UFC ellen. 
Mindig szimpatikus csapat volt. Illetve több jó barátom itt játszott már, ők is 
ajánlottak klubot. Örülök, hogy ide igazoltam, teljes mértékben jól érzem magam itt.

– Egyesek szerint te vagy az öltöző egyik mókamestere. Egyetértesz ezzel?
– Maximálisan egyetértek.
 
– Egy csapattársadnak ezúton feltehetsz egy kérdést, amire a következő 
számban válaszol. Kitől kérdezel?
– Akik most kerültek fel a felnőttcsapatba, azoktól kérdezem: miben más a 
felnőttbajnokságban játszani és mik az eddigi tapasztalataik?

December legjobb játékosa: SZEKERES MARCELL

Az ősz legjobb játékosa: KELEMEN ZSOMBOR
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Decemberi mérkőzésünk:

BLSZ U19:

II. Kerület UFC–Issimo 6–1 (4–0)
UFC: Wein – Padányi (Tóth, a szünetben), Török, Bene (Smeló, a szünetben), 
Farkas S. – Czipó – Nyitrai, Nagy (Dolgener Fá., a szünetben), Uray, Horváth 
(Dolgener Fl., a szünetben) – Gerhát
Gólok: Nagy (5.), Gerhát (9., 45.), Horváth (34.), Dolgener Fl. (75., 85.)
Gólpasszok: Nyitrai 2, Farkas S., Horváth, Uray
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ESMTK - UFC 1-4



Az őszi szezon statisztikái:
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Nehéz megszólalni egy ilyen félév után, mert úgy érzem, hogy olyan polcon 

vagyunk, ami túl magasan van nekünk, akármennyire nyújtózkodunk. 

Azt gondolom, hogy ennek a társaságnak az MLSZ III. osztály, Közép A 

bajnokság túl erős.
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Pózolás.



A szezon elején az edzőtábor kifejezetten jól sikerült, mind hangulatban, mind 

elvégzett munkában. Az első tétmérkőzésen a keretet még a szokásos 

sportorvosi hiány határozta meg, azután már rendelkezésre álltak a játékosok. 

Sajnos néhányan nem végezték el a megfelelő edzésmunkát, ami meglátszott a 

teljesítményünkön. Emiatt bele is futottunk az első nagy pofonokba, amit a 

közösség nehezen emésztett meg. Az újabb nagyarányú vereségek sem 

kedveztek a csapaton belüli hangulatnak, ehhez hozzájött, hogy az év elején egy 

kulcsjátékost elvesztettünk és a sérülések se kerültek el minket. Így ősz végére 

egyetlen pozitívum a csapatnál, hogy megtanultunk egy újabb játékrendszerben 

szervezetten futballozni. Előre tekintve, tavasszal mindenképpen javítani kell a 

helyzetek kihasználásán. A felkészülési időszakban részt veszünk egy téli torán, 

illetve edzőmérkőzéseket is játszunk, hogy aztán belevágjunk a tavaszi 

bajnokságba, ahol szervezett játékkal szeretnénk helyt állni az ellenfelek ellen.
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Teremtornán.

Évzáró.
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Vidéki Gábor edző értékelte a félévet:

„U15-ös korosztályunk július közepén kezdte meg a felkészülést. A 

legfontosabb változás, hogy Roland bácsi elköszönt az egyesülettől, így 

társam Marci bácsi lett, aki az edzőtáborban csatlakozott hozzánk. 

A nyári edzések nagyon döcögősen indultak, 10-12 játékossal nem lehet 

felkészülni két bajnokságra, hiszen idén a versenykiírás miatt a 2003-asok az 

U15-ös, a 2004-esek az U14-es küzdelemsorozatban vesznek részt. Főleg a 

2004-esekkel voltunk gondban, mindössze 2-3 játékos vett részt a nyári 

edzések többségén, amin a jövőben muszáj változtatni. 

Az alacsony létszám miatt több edzőmeccsünket is le kellett mondani, így 

összesen egy edzőmérkőzéssel és egy nagypályás felkészülési tornával a 

hátunk mögött érkeztünk a bajnoki rajthoz.

A 2003-asok számára nem indult jól a szezon, a 7. fordulóig nyeretlenek 

maradtunk. Innentől átlendültünk a holtponton és több szép sikerünk is akadt, 

ha a számszerű eredményeket nézzük. A játékot tekintve a szezon elején 

mentális gondjaink voltak, illetve 5 mérkőzést kapus nélkül játszottunk le, ami 

érezhető hatással volt a pontszámunkra. 

.

Pihenés.



A kezdeti nehézségek után mentalitásunk javult, ami örömteli volt. 

Védekezésünk jóval összeszedettebbé, tudatosabbá vált, sokszor azonban 

nem mertünk játszani, féltünk felelősséget vállalni és labdát birtokolni, ezért a 

támadójátékunkkal elégedetlen vagyok. Csalódást okozott az ősszel a 

helyzetkihasználásunk is, jóval több pontot szerezhettünk volna, ha csak 

közepesen teljesítünk ilyen szempontból. 

A Rákosmente, a Csepel, az ESMTK és a Dorog elleni mérkőzéseinken 

mindössze egy pontot szereztünk, holott mindegyik mérkőzést 

megnyerhettük volna, ha a helyzetkihasználásunk eléri a közepes szintet. 

A tavaszi szezonban támadójátékban előrelépést várok, számszerűleg 

szeretnénk a közvetlen élmezőny után a 6-7. helyre odaérni, illetve az ősszel 

rúgott 32 gólnál több gólt rúgni. 

Egyénileg fegyelmezettebbé, tudatosabbá váltunk, tavasszal szeretnék jóval 

több sikeres cselt és nyugodtabb játékot látni a srácoktól.

2003/2004-ben születettek
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Ercsiben zárta 
  az évet a csapat.



A 2004-esek gyenge rajtot vettek, ami nem volt meglepő, hiszen alig volt jó 

edzettségi állapotú játékosunk, illetve a szezon első felében alacsony 

létszámunk, a sportorvosi engedélyek hiánya miatt 2005-ös évfolyamunk 

segítségével tudtunk csak hétről hétre pályára lépni. 

Játékosaink többsége most kezdett nagypályán játszani, így az erőnléti 

gondok mellett technikailag és taktikailag is lemaradással küzdöttünk. 

Hiányosságainkat tekintve fokozatosan fejlődtünk, erőnlétileg október 

közepére mindenki elérte a megfelelő szintet, miközben a játékunkat is 

igyekeztünk összeszedni. 

Nehezítette helyzetünket, hogy kapusunk szeptember végén abbahagyta a 

labdarúgást. Az ősz közepén volt egy 8 meccses vereségsorozatunk, a 

mélypontot a Dorog elleni hazai vereség jelentette, amelyen addig ránk nem 

jellemző módon mentális problémáink voltak. Novemberre azonban 

megerősödött a csapat, végre minden játékosunknak pályára léphetett és 

játékba is lendült, aminek meg is volt az eredménye, szép győzelmeket 

sikerült aratni. Csapatként tovább kell építenünk a játékunkat, tavasszal 

szeretnénk a bajnokság hat kiemelkedő gárdájával is szoros meccseket 

játszani. Egyénileg technikailag és taktikailag is fejlődnünk kell, az átlövések 

és a rúgótechnika mellett a párharcok sikeres megvívásában is előre kell 

lépnünk. Tavasszal szeretnénk az őszi 30 rúgott gólnál több gólt rúgni, illetve a 

62 kapott gólnál kevesebb gólt kapni.

Az egész korosztály tekintve az őszi szezon legjobbja Matolcsi Márton lett, 

csapatkapitányhoz méltó példás edzéslátogatottsággal, illetve az edzéseken 

és mérkőzéseken mutatott mentalitással.” 

2003/2004-ben születettek
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Szép volt fiúk!



November végén újra a KISE U13-as csapatával játszottunk gyakorló mérkőzést 
4 x 18 percben. Az első és a második negyedben jól és eredményesen 
játszottunk, de nem voltunk olyan agresszívek, mint a legutóbbi alkalommal, bár 
az is lehet, hogy az ellenfél erősebb kerettel érkezett. A harmadik negyedben 
négy fehér játékossal (Bodai Attila, Psarogiannis Michalis, Radvánszki András, 
Zarándy Sámuel) és a negyedikben a legjobb 2006-osokkal álltunk fel. Mindenki 
helyt állt, a 2006-osok különösen motiváltak voltak és nagyon jól játszottak.

A hagyományainkhoz híven a decembert is az előző, novemberi hónap 
legjobbjainak díjazásával kezdtük. 
Az U12-es csapatunkból ezúttal Wittmann Norbi lett a hónap játékosa a tornákon 
és a mérkőzéseken nyújtott teljesítmény alapján, a hónap legszorgalmasabb 
edzéslátogatói Bene Attila, Kováts Domonkos és Sohár Balázs voltak, a hónap 
legemlékezetesebb meccsjelenete pedig Fehér Fülöp nevéhez fűződik, aki 
győztes gólt szerzett az UTE ellen. 

Az U13-as csapatból a hónap játékosa címet Borbás Buda nyerte, a hónap 
legszorgalmasabb edzéslátogatói Magyar Bulcsú és Szikorszky Dani voltak, míg 
a hónap legemlékezetesebb eseménye: Keleti Dani a Tehetség SE Jászberény 
ellen szerzett mesterhármasa volt.

December 9-én rendezték az első téli, kispályás Bozsik tornát, 5 csapat 
részvételével. Három mérkőzésen fölényes győzelmet arattunk, zömében fehér 
és zöld csoportos játékosainkkal. 

2005/2006-ban születettek
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Téli Bozsik-torna.



Három sorral vettünk részt a tornán és a néhány hete tartó gyakorlásnak 
köszönhetően sokkal tudatosabban játszottunk, mint az ellenfeleink, 20 gólt 
szereztünk és három mérkőzésen érintetlen maradt a hálónk, Naffa Keve 5, Bodai 
Attila és Pados Marci 3-3, Fazakas Csongi, Kodó Beni, Szentiványi Dávid és 
Szőke Dezső 2-2, Lekli Lénárd 1 gólt szerzett. 
Csupán négy mezőnyjátékosunk nem talált a hálóba, legjobb játékosunk 
Szentiványi Dávid lett, amit fegyelmezett játékával érdemelt ki.

Ugyanezen a napon a Vasas által szervezett Mikulás Kupán is felléptünk mindkét 
korosztályos csapatunkkal. 

2005/2006-ban születettek
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Különdíjas.

Vasas 
Mikulás
 Kupa.



Az U13-asok játéka kissé javult a november végi tornához képest, de még mindig 
rengeteg helyzetet puskáztunk el és az egyéni- illetve csapatvédekezésünk is sok 
kívánnivalót hagyott maga után. Mozgékonyságban sajnos elmaradtunk az 
ellenfeleinktől. 

Az U12-es csapat Fehér Fülöp betegsége miatt vezéregyéniség nélkül maradt és 
bár nagyon igyekezett és mezőnyben jól is játszott, de nálunk gyengébb 
ellenfelekkel szemben is alulmaradt.

Vasárnap a gödöllői The Ground Sátor Kupán vettünk részt. Motiváltak és 
harcosak voltunk, de ugyanakkor pechesek is, mert messze a legerősebb 
csoportba kerültünk. A csoportban elszenvedett két vereség után nem jutottunk 
felsőházba, míg az ötfős csoportunkból továbbjutó három csapat végzett a 
dobogón.

2005/2006-ban születettek
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U12-es 
csapat.

The Ground        Sátor Kupa.



December 16-ra az U12-es csapatunkkal beneveztünk a Hidegkút SC Sátras 
Kupájára, és ha már ott voltunk tornagyőzelemmel zártuk az évet. Minden 
mérkőzésünket megnyertük. A játékunk alapvetően rendben volt, de továbbra is 
rengeteg ígéretes akciót és helyzetet puskáztunk el és mind a három kapott 
gólunk előtt durva egyéni hibát követtünk el. Természetesen a gyerekek nagyon 
örültek a tornagyőzelemnek, szép befejezése volt az évnek.

December 18-án a szokásos szülő-gyerek focival, évértékeléssel és a félévi díjak 
kiosztásával zártuk az évet. 

A gyerekek megajándékozták egymást és egy kis eszi-iszi bulira is jutott idő. A 
félév összes edzésén résztvevő Bene Attila és Szikorszky Dani UFC-s szilikon 
karkötőt kapott. 

Gólkirályainkat; Bene Attilát és Magyar Bulcsút UFC-s kulaccsal, az ősz legjobb 
játékosait; Wittmann Norbit és Bélai Bendegúzt UFC-s bögrével jutalmaztuk.

December 20-án tartjuk az óév utolsó edzését, amin focibajnokságot szervezünk 
a gyerekeknek.

Mindenkinek békés karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kívánunk!

Hajrá UFC!

2005/2006-ban születettek
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Hidegkúti SC Sátras Kupa.



December 9-én részt vettünk a BVSC pályán az első téli Bozsik-tornán. A 
mérkőzéseket sátorban, 4+1-es felállásban játszottuk. A fiúk mind a négy 
mérkőzésen nagyon élvezték a játékot, sok gólt szereztek.

December 10-én lejátszottuk első hivatalos futsal meccsünket a Kőbányáért 
Egyesület ellen. 

2007/2008-ban születettek
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A fiúk nagyon élvezték a játékot.

Első futsal 
meccsünk.



Két sorral álltunk fel, egy 2007-es és egy 2008-as sor, így a kisebb korosztályos 
gyermekek is belekóstolhattak ebbe a játékba. 

A meccs elején még nehézséget okozott a pálya borítása és a futsal labda, de 
fokozatosan megbarátkoztunk a körülményekkel és sikerült szép játékkal 
megörvendeztetni a lelkesen szurkoló Szülőket. 

Sajnos a Kispest SE játékosainak nem volt meg a versenyengedélyük, így velük 
nem tudtunk megmérkőzni. 

Még négy kemény erőpróba vár ránk január 6-án és január 14-én, a további 
ellenfeleink jóval erősebb játékerőt fognak képviselni.

A hivatalos meccs után összemértük tudásunkat a Hegyvidék csapatával 
gyakorló mérkőzés keretében. Az ellenfél játékosai fizikailag és technikailag is 
fölénk kerekedtek, így megérdemelten arattak fölöttünk győzelmet, az akaratot és 
a küzdőszellemet hiányoltam, hiszen megfelelő mentalitással sokkal jobban 
nézett volna ki a játékunk.

December 16-án az U10-es csapatunkkal Hidegkúton vendégeskedtünk a Sátras 
Kupán. Az első mérkőzésünkön a Kelen SC sokkal jobb teljesítményt nyújtott és 
megérdemelten nyert. 
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A második összecsapásunkon már összeszedettebb játékot mutattunk, de ez 
sem volt elég a győzelemhez, így az ötödik helyért léptünk pályára, ahol Soós 
Barni egyéni villanása eldöntötte a találkozót. 
A torna után annyi hiányérzet maradt bennem, hogy nem a megbeszéltek szerint 
játszottunk, ezen mindenképpen változtatnunk kell, hiszen a társaság nagy része 
valós tudása alatt teljesített.

December 18-án megtartottuk a hagyományos évzáró bajnokságunkat, majd az 
öltözőben kiértékeltük a szezont, kiosztottuk a különdíjakat. 
Különdíjban részesültek a 90% feletti edzéslátogatottságot produkált játékosok, 
nevezetesen: Balázs Bálint, Balog Áron, Geresdi-Horváth Csanád, Evetovits 
Bence, Borbély Mihály, Jávor Máté, Papp Benjámin és Triz Bercel. 
Gratulálunk nekik!

Nagy öröm számomra, hogy ősszel közel 10%-al javult az edzéslátogatottság, 
annak ellenére, hogy az idén először már nem edzünk sátorban. 31 gyermeknek 
javult az edzésre járása a tavalyi évhez képest. 
A fegyelem és az edzések intenzitása terén is léptünk előre, igaz még mindig van 
ahová fejlődni. 
A csapatszellem is erősödött, természetesen volt néhány összerezzenés, de 
ezeket sikerült kezelnünk. 

A pozitív dolgok mellett szomorúsággal tölt el, hogy a hétvégi mérkőzéseken való 
részvétel aránya romlott, ebben javulni kell, mert a kiemelt csapatban elvárás a 
mérkőzéseken való részvétel.  

Szeretném megköszönni Viktor bácsi és Máté bácsi munkáját, illetve a Szülők 
hozzáállását és lélekerősítő szurkolását a mérkőzéseinken. 
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December 2-án kezdtük a fedett pályás szezont Törökbálinton mindkét csapattal. 
A legnehezebb sorsolása talán a 2010-es fiúknak volt, akik a Honvéd, a Fradi, a 
Mészöly Focisuli csapataival kezdték a csoportmeccseket. 

Remekül teljesítettünk, hiszen a Honvédot és a Fradit is legyőztük, a Mészöly 
ellen pedig döntetlen lett az eredmény. 

Csoportgyőztesként jutottunk tovább, ahol az elődöntőt követően döntőt 
játszottunk a Mészöly csapatával. Végül egy szép ezüstéremmel tértünk haza. 

A csapatból kiemelkedett védéseivel Martin Hajdu Péter, védőmunkájával Lehőcz 
Bálint és Déri Dominik, mezőnymunkájával Kovács M. Bendegúz, góljaival pedig 
Gábor Hugó.
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2010-es korosztály 
Törökbálinton.



A 2009-es csapat is egészen a döntőig jutott nehéz ellenfeleken keresztül. 

Az elődöntőben egy izgalmas bűntetőpárbajt is vívtunk a Pomáz csapatával. 
Sajnos a döntőben a Vasas Kubala csapata a meccs vége előtt 15 másodperccel 
szerzett góllal legyőzött bennünket. 

A csapatból Dechert Ábel védéseivel, Benkő Gellért és Szabóki Bende pedig 
védőmunkájával emelkedett ki, de mindenkit nagy dicséret illet, mert mindenki 
kihozta magából a maximumot és hozzátette a maga részét a sikerhez. Remek 
nap volt ez mindkét korosztály számára.

A csapat egészen december 20-ig edz, ezen az utolsó edzésen tartjuk az 
évértékelőt is. Örömmel fogom elmondani, hogy szépen dolgozik mindenki a 
csapatból. 

Sokan vannak, akik alig 1-2 edzésről hiányoztak ebben az évben. Sokat 
fejlődtünk játékban és egyénileg is ügyesebbek lettek játékosaink.
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Törökbálint U9-es torna.



Igazi öröm számomra, hogy a legkisebb kiemelt csapatunk edzője lehetek, még 
ha elsőre nem is tűnt egyszerű feladatnak. Már egy félév alatt rengeteg emlékem 
köthető a legkisebb kiemelt csapathoz. 

A nyári kiválasztó táborral kezdődött minden, ahol közel 40 gyerekből 
választottuk ki a játékosokat, akiket azonnal leigazoltunk és átestek az első 
sportorvosi vizsgálatukon. 

4 Bozsik fesztiválon vettünk részt az ősz folyamán. Büszkék lehetünk arra, hogy 
az UFC adta a fesztiválon megjelent játékosok felét. 
Látványos a fejlődés, nem véletlenül, hiszen az edzések nagy százalékán 
minden játékos részt vesz. Vannak gyermekek, akiknek sikerül jelvényt is 
szerezni dekázás és ívelés kategóriában.
 
Előre nézve tavasszal szeretnénk a létszámot tovább növelni. Februárban 
bemutatkozunk az UFC Cup-on, amit már nagyon várunk.
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Látványos a fejlődés.



A többi csapattal egyetemben a Manó csoport is megkezdte edzéseit több mint 
húsz gyerekkel szeptember elején. 

Sok új fiúnak ez volt az első edzése az UFC színeiben és persze számos ismerős 
arc is újra bekapcsolódott a tréningekbe. 

Nagy örömünkre a következő hetekben egyre többen csatlakoztak a csapathoz, 
így mire a sátor a fejünk felé került október végén, már majdnem harminc főt 
számlált a csapat. 

A játékosok fejlődése töretlen volt. Sok focistánk egy-egy edzés alkalmával 
megmérkőzhetett az U7-es korosztály kiválóságaival. 

December elején mikulás tornát rendeztünk, melynek kitűnő fogadtatása volt. 
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Edzőmeccs a kiemelt csapat ellen.

Megjöttek
 a mezek.
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Kölyök

Jó barátok.

A példakép.
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Katica

Lezártuk az évet a Juniorokkal!

Edzés előtt.



Vidéki Gáborral beszélgettünk a felnőtt csapatról.

Az őszről

A klub vezetése október 23-án döntött úgy, hogy Moldován Tiborral ketten leszünk 

a felnőtt csapat edzői, így az előtte lévő mérkőzésekről nem tudok nyilatkozni, 

csak a struktúráról. 

A keretben komoly változások voltak-vannak, hiszen 8 játékostól váltunk meg és 

ezzel párhuzamosan 11 ifjúsági korú játékost helyeztünk át az U19-es keretből a 

felnőttek közé. 

Abszolút nem volt könnyű dolgunk, az edzéslátogatottság hektikus és 

összességében gyenge volt. A pályán az elvárás ugyanakkora számunkra, mint 

az osztály más filozófiát követő egyesületei számára, magyarul azt a szintet kell 

megütni, amit a sok esetben fizetett játékosok megütnek, mi viszont amatőr 

csapat vagyunk, nálunk mindenki tagdíjat fizet, hogy sportolhasson. 

Így sokkal nehezebb megkövetelni, hogy a játékosok lemondjanak más fontos 

dolgaikról vagy hozzanak áldozatokat, gondolok itt munkára, tanulmányokra, 

családra, barátokra. 

Nekünk azokból a játékosokból kell a tavaszra versenyképes csapatot 

összeraknunk, akik hajlandók ezeket az áldozatokat meghozni, megbízhatóan 

tudnak edzésre és mérkőzésre járni, vagyis képesek és hajlandóak komoly 

áldozatokat hozni azért, hogy a II. kerületben jövőre is I. osztályú labdarúgás 

legyen. 

Sajnos az őszünkre rányomta a bélyegét a rengeteg hiányzás edzésekről és 

mérkőzésekről egyaránt. Az utolsó öt mérkőzéshez úgy álltunk hozzá, hogy 

amennyiben lehetséges, próbáljunk meg pontot, pontokat szerezni, de 

alapvetően a tavaszra szeretnénk versenyképes gárdát építeni a fentiek szerint.

Bár több mérkőzésen is voltak jó periódusaink, ezalatt az öt meccs alatt is kijött az 

összes létező problémánk. Sérülések és hiányzások miatt az edzésmunka is 

akadozott és egyszer sem tudtunk az általunk megálmodott összeállításban 

pályára lépni. 

A fiatal játékosainkat a mélyvízbe dobtuk és bár egyénként megállták helyüket, 

nyilván még rengeteg tapasztalatot kell szerezniük a felnőtt futballt illetően. 
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Kiütköztek erőnléti gondjaink is, az öt mérkőzés alatt 18 gólt kaptunk, ebből 

mindössze 5-öt kaptunk az első és 13-at a második félidőben. 

Ennél is rosszabb az arány, ha az utolsó 20 percet nézzük, a 18 gólból 9-et az 

utolsó 20 percben kaptuk.

A számszerű eredmények ellenére voltak kifejezetten pozitív élmények, 

részsikerek is. 

Mind a 11 ifjúsági korú játékosunk bemutatkozott a budapesti I. osztályban, 

amiben persze egy pici csalás is van, hiszen Prizzia Tomi kapusunk korábban már 

őrizte a felnőtt csapat hálóját, illetve Vincze Gera és Kövessy Noel is léptek már 

pályára a felnőttek között, viszont Kákosy Márk, Porst Benedek, Bacsek Bernát, 

Tóbiás Marcell, Kelemen Zsombi, Bagyinszki Kristóf, Mohamed Zeid és Lénárd 

Andris valóban most először szerepeltek felnőtt bajnokságban.

Ennél is nagyobb pozitívum számomra, hogy a pályára lépő játékosaink annak 

ellenére, hogy gyakorlatilag menet közben ismerték meg egymást, az első perctől 

az utolsóig szívüket-lelküket kitették a pályára. 

A rutinos játékosaink pozitívan álltak, állnak a fiatalokhoz, látszik, hogy mindenki 

szeretné egy irányba tolni a csapat szekerét.

 

A téli felkészülésről

Mivel rengeteg problémánk van, ezért mindössze bő kéthetes szünetünk lesz, 

december 19-ig edzünk és január 4-én már kezdünk is. 

A február végéig tartó időszakban rendbe rakjuk a társaságot erőnlétileg, valamint 

taktikailag igyekszünk a lehető legjobban felkészíteni a csapatot. 

Azzal a hozzáállással fogjuk elvégezni a munkát, hogy a tavasszal szeretnénk 

kiharcolni a bennmaradást. 

További komoly változás nem lesz a keretben, a sérültjeink és az őszi tartós 

hiányzóink visszatérése reményeink szerint kellő erősítést jelentenek majd. 

Kapust viszont a versenyhelyzet és a nagypályás csapatainkat érintő komoly 

kapushiány miatt keresünk, nemcsak a felnőttbe, hanem az utánpótlásba is.
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Edzőmérkőzéseink

Január 27. szombat 13:00 

II. Kerület UFC – Airnergy FC (BLSZ IV.)

Helyszín: Kolozsvári Tamás utca

Február 3. szombat 13:00 

II. Kerület UFC – KISE (BLSZ II.)

Helyszín: Kolozsvári Tamás utca

Február 10. szombat 17:00 

Kelen SC II. (BLSZ II.) – II. Kerület UFC

Helyszín: Hunyadi Mátyás utca
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Mérkőzés előtt.
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