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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 képén egyesületünk új
felszerelése látható. Az ADIDAS céggel
kötött megállapodásunkkal egyesületünknek (gyerekek, szülők, edzők)
egy régi vágya teljesült.

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
Fiataljaink lelkesen készülnek a bajnokság tavaszi szezonjára, ám a
felkészülésünk egyáltalán nem zajlik zökkenőmentesen. Az edzésmunkát az
időjárás szinte egész januárban hátráltatja, az állandósult fagypont alatti
hőmérséklet nem kedvez a szervezetnek, ám az igazi problémát a havazás után
használhatatlanná váló pályánk jelenti.
Szerencsére Pesthidegkúton van lehetőségünk készülni, ám a távolság, az
utazási idők növekedése jelentősen nehezíti a dolgunkat. Emellett komoly gondot
jelent az influenzajárvány is, ami több játékost is egy-két hétre kiszakított a
munkából. A tervezett munkát a körülmények ellenére sikerül elvégezni, így az
egészséges játékosaink megkapják a megfelelő terhelést. Az első hetek nagy
létszámú labdabirtokló játékait a kis létszámú labdabirtokló játékok váltják, illetve
edzőmérkőzések és futóedzések is helyet kapnak a programban.
Január elején beugrósként vettek részt 2000-es játékosaink az U19-es korosztály
számára kiírt Hali Kupán, ami legfiatalabbként meg is nyert a gárda. A tornán az
Újpesti Haladás, a Testvériség, a Lőrinc United és a BVSC csapataival
mérkőztünk meg. A torna legjobb kapusa a próbajátékon szereplő Prizzia Tamás
lett, akit szeretnénk is leigazolni a Tabáni Spartacustól. Csapatunk legjobbja
Vincze Gera lett.

Csapatunk aranyérmet szerzett.
A felkészülési mérkőzések sorát a Honvéd akadémistái ellen nyitottuk, akik két
korosztályban fogadtak minket. Az első osztály első helyén álló 2001-es gárdájuk
a 2000/2001-eseinkkel mérkőzött meg, míg az első osztály harmadik helyén álló
2000-eseik a '99-eseinkkel és egyetlen '98-asként sorainkban futballozó Bene
Zolival csaptak össze. Mindkét meccsen minden egészséges játékosunk pályára
lépett, a 2001-esektől ezúttal Zádor mellett Szölgyémy Robi és Rozsondai Tomi
játszott az idősebbekkel.
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1998/1999/2000-ben születettek
A fiatalabbak 5-1-es félidőt követően 8-2-es vereséget szenvedtek, góljainkat
Erős Máté és Dolgener Fló szerezték. Az idősebbek egygólos félidei vezetést
követően 3-1-re kikaptak, itt Bagyinszki Kris talált a piros-feketék
kapujába.Nagyon hasznos találkozók voltak számunkra, amelyből rengeteget
tanulhattunk.

A Honvéd akadémistái
látták vendégül ificsapatainkat.
A következő hétvégén a Hidegkúti SC felnőttjeivel mérkőztünk meg, akik a
budapesti II. és III. osztályban szereplő felnőtt csapataik vegyes alakulatával
fogadtak minket otthonukban. Az első félidő 3-3-as döntetlenjét követően a
második félidőt könnyedén nyertük, végül 7-3-at mutatott a képzeletbeli
eredményjelző a javunkra. Gólszerzőink: Bagyinszki K. 2, Katona M., Tóbiás M.,
Bacsek B., Szakács Á., Böszörményi Á.
Január utolsó hetében két hétközi meccs szerepelt a programban. Kedden 2000eseink a BVSC 2001-es korosztályát fogadták. Kemény, harcos, sokat futó
ellenfelünket 5-0 arányban győztük le. Góljaink Dolgener Fló (2), Erős Máté (2) és
Tarkövi Ádi szerezték.
Csütörtökön '99-eseink a felnőtt csapatunkkal játszott 60 percet. A roppant
hasznos meccset 3-1-re megnyertük Gerhát Dávid és Tóbiás Marci góljai mellett
egy öngóllal. Az eredmény ellenére a találkozó megmutatta, hogy taktikailag és
fizikálisan még fejlődnünk kell a budapesti I. osztály szintjének eléréséhez,
ugyanakkor azt is lehetett látni, hogy jó úton járunk, sok labdát szereztünk és
gólveszélyes, gyors támadásokat tudtunk vezetni.
A hónap játékosa a rendkívül motiváltan futballozó Bagyinszki Kristóf lett,
gratulálunk!
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2001/2002-ben születettek
U15-ös csapatunknak nehezen kezdődött meg a téli felkészülés. Pálya
hiányában edzéseinket rögtönözve kellett megtartani az éppen szabad
területeken. Nem csak emiatt körülményes a felkészülésünk, de folyamatos
betegségek tizedelik keretünket, ami komoly hatással van az edzés létszámokra
is.

Tornagyőzelem Budakalászon.

Címvédés Gödöllőn.
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2003/2004-ben születettek
Nehezen indult a 2017-es év U14-es korosztályunk számára, rengetegen kidőltek
az influenzajárvány miatt és a létszám visszaesése mellett a hideg idő, majd
pályánk kiesése is nehezítette a csapat dolgát. Sajnos a tervezett programon
többször is módosítani kellett, így a tavaszi szezonra felkészülés sem ment
zökkenőmentesen. Szerencsére edzőmérkőzéseink nem maradtak el,
mindhárom alkalommal erős ellenféllel játszhattunk, ami jól szolgálta
fejlődésünket.
Január közepén az Angyalföldi Sportiskola – Dinamo Star látott minket vendégül.
A játék a mi térfelünkön folyt, ellenfelünk fizikálisan és sebességben is fölényben
volt, ennek ellenére sokszor szépen kihoztuk a labdát. Mind futógyorsaságban,
mind játéksebességben fejlődnünk kell, hogy az ilyen erős gárdák ellen
hatékonyan tudjunk játszani. 3-2-es félidőt követően 7-2-es vereséget
szenvedtünk, góljainkat Varga Zsolt és Uracs Patrik szerezték.
Néhány nappal később az Újpesti TE 2004-es gárdájával csaptunk össze ismét
idegenben. Ezen a találkozón jóval többet birtokoltuk a labdát, ugyanakkor
védekezésben sokkal többet hibáztunk. Labdakihozatalaink sokszor sikerültek és
széleken vezetett támadásaink jók voltak, viszont az első félidőben védelmünk
mindkét szélén sokszor átjátszott minket ellenfelünk, a második félidőben pedig
középpályás védekezésünk is szellős volt, nem voltunk kellően határozottak,
agresszívek és fegyelmezettek. 8-3-as arányban kaptunk ki, góljainkat Uracs
Patrik (2) és Balog Márkó szerezték.
Utolsó januári edzőmérkőzésünkre az ideiglenes otthonunkként szolgáló
Pesthidegkúton került sor, ahol ellenfelünk a Vác 2002-es és 2003-as fiataljaiból
álló gárda volt. Eredetileg erre a hétvégére két külön edzőmeccset terveztünk,
egyet a 2002-eseknek és egyet a 2003-asoknak, de a mieink az influenzajárvány
miatt elfogytak és a vendégek is kevesen maradtak, így végül 8 egy évvel idősebb
játékossal a soraik között léptek pályára. A három gárda közül ez volt a
legerősebb, akivel összecsaptunk, a technikai képességeken kívül minden
szempontból erősebb csapat volt a Vác, több játékosuk 20-30 centiméterrel
magasabb és 10-20 kilóval nehezebb volt, mint a mieink. Ezen a mérkőzésen
játszottunk talán a legjobban, a nagy nyomás és az ellenfél mezőnyfölénye
ellenére sok szép labdakihozatalunk volt, viszont ellenfelünk védelme olyan
fizikális fölényben volt, hogy általában idáig jutottunk. A három 30 perces
harmadból az elsőben 3-2-re, két utóbbiban 3-0-ra kaptunk ki, így összességében
9-2-es vereséget szenvedtünk a rendkívül jó erőkből álló Vác ellen. Góljainkat
Uracs Patrik és Jancsó Lukács szerezték. Ezen a napon már megmutatkozott az
első két mérkőzésen tapasztaltak haszna, bátrabban belementünk a test-test
elleni küzdelembe, amit jó volt látni.
A barátságos meccseken pályára lépett a Kölyök csapatból próbajátékon
szereplő Haraszti Benji és Pintér Krisztián, mindkét játékost le fogjuk igazolni.
Rengeteget kell még fejlődniük, de úgy érezzük, hogy a csapatban a helyük és
tehetségüknél fogva megérdemlik, hogy velünk lehessenek.
A csapattal kapcsolatos hír, hogy Varga Zsolt elnyerte a Honvéd játékosmegfigyelőinek tetszését és sikeres próbajátékot követően az első osztályú
gárdában folytatja pályafutását. Sok sikert kívánunk, Zsolti!
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2005/2006-ban születettek
A hagyományokhoz híven a januári hónapot is az előző hónap legjobbjainak
díjazásával kezdtük. A 2005-ös születésű játékosaink közül a hónap játékosa
Bélai Bendi lett, mert hosszú sérülését követően nagyszerűen tért vissza. A hónap
legszorgalmasabb edzéslátogatói Magyar Bulcsú és Szikorszky Dani voltak.
A hónap legemlékezetesebb jelenetének Dajka Bence, a Főnix Kupán a
Dunakanyar Régió UFC elleni felsősarkos bombagólját választottuk.
A 2006-os születésű játékosaink közül Bene Attila lett a hónap játékosa, mert
edzéseken és a mérkőzéseken is ragyogóan teljesített. Fehér Fülit, Krant Markot
és Solti Szabit azért díjaztuk, mert az összes decemberi edzésen részt vettek.
Ebben a korosztályban a hónap legemlékezetesebb jelenete Fazakas Csongi
nevéhez fűződik, aki a Főnix Kupa nyitómeccsén, a Győrújfalu SE elleni
mérkőzésen 0:2-es állásnál ment fel a pályára és néhány perc alatt gurított egy
mesterhármast, amivel megfordítottuk és megnyertük a mérkőzést. Még egyszer
gratulálunk a győzteseknek!
A hosszúra nyúlt téli szünet után január 7-én két csapattal vettünk részt a Pokorny
József Emléktornán. Zöld csapatunk döntőbe jutott és fehér csapatunk is
ragyogóan helyt állt. A zöldek csoportelsőként masíroztak a döntőbe, nagy
labdabirtoklási fölényt alakítottak ki minden mérkőzésükön és az egyik
csoportmeccset fölényesen, 6:0-ra nyerték. Az elődöntő nagyon emlékezetesre
sikerült, mert büntetőpárbajban kerekedtünk felül az ellenfelünkön, aminek
megnyerése után a gyerekek a fehér csapatunk tagjaival összekapaszkodva,
örömtáncot járva ünnepeltek. Fehér csapatunk is kis híján elődöntőbe jutott, végül
az ötödik helyen zárta a tornát. Szinte kivétel nélkül mindenki nagyon jó
teljesítményt nyújtott mindkét csapatban. Legjobb zöld játékosunk Solti Szabolcs,
a legjobb fehér Szabó Ákos lett.

Zöld csapatunk második helyen végzett
Hidegkúton.
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2005/2006-ban születettek
Január 15-én a 2005-ös születésű játékosainkkal a rendkívül erős, nemzetközi IV.
Németh Ferenc Emléktornán szerepeltünk.
Jó volt látni a korosztály legjobbjait, a Ferencvárost, a Győrt, az UTE-t, a DHSE
Olasz Focisulit, az Újbudát és egy nagyon jó szerb csapatot. Mi tagadás
számunkra nem sok babér termett. Mentségünkre szolgáljon, hogy nagyon erős
volt a mezőny és számunkra szokatlanul fedett pályán, mégis 5 x 2 méteres
kapura játszottunk.
A középdöntőben azért sikerült mérkőzést nyerni és így a kezdeti elkeseredettség
után végül jókedvűen zártuk a tornát. Győzelmünk értékét növeli, hogy hátrányból
sikerült talpra állnunk. A legjobb játékosunk Rahóty Márk volt.
A január 21-22-i hétvégén mindkét csapatunkkal a gödöllői Sátor Kupán vettünk
részt. A 2005-ös csapatunk jól és eredményesen szerepelt, nagy sikert elérve
négy közé jutott. Legjobb játékosunk ezúttal Geiszter Barna lett. Öröm volt látni a
gyerekek boldogságát a gólok és a megnyert mérkőzések után.
A 2006-os csapat is harcos, küzdelmes mérkőzéseket játszott. Hat
mérkőzésünkön 10 gólt rúgtunk, amiből Pados Marci egymaga négyet vállalt.
Bélai Balázs a kiválóan ellátott védőmunkája mellett kétszer is betalált,
kiérdemelve ezzel a csapatunk legjobbja címet.

Sátor Kupa.
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2007/2008-ban születettek
A csapat játékosai már nagyon várhatták az első edzést, hiszen január 4-én 35-en
vettek részt a foglalkozáson.
Próbajátékra érkezett hozzánk az Áldás iskolából Nguyen Minh Kien, akit már
régóta szerettünk volna lecsábítani a csapatba, most sikerült.
A hónap folyamán további játékosok csatlakoztak hozzánk, két hét állt
rendelkezésükre, hogy bizonyítsák, beférnek a csapatba: Geresdi Horváth
Csanádra a Lurkó csapatban figyeltünk fel, illetve a Babérliget iskolából 3 fiú
látogatta az edzéseinket.
Sajnos egy távozónk is van, hiszen az elképesztően erőszakos, és nagy küzdő
Lélfai Zalán apukája arról értesített, hogy elköltöznek a környékről, így nem tudja
nálunk folytatni a pályafutását, de természetesen bármikor szeretettel
visszavárjuk.
A rendkívüli időjárási állapotok miatt a pénteki edzéseket is a sátorban tartjuk, a
foglalkozásokon elfogadható létszámban tudunk gyakorolni, különösen a szerdai
edzést látogatják sokan.
A következő hétvégén mindkét korosztállyal téli Bozsik tornán veszünk részt a
Fáy utcában, illetve február 11-én lesz a hagyományos hazai rendezésű UFC
Cup, amelyet már nagyon várunk, hiszen erős ellenfelekkel mérhetjük össze
tudásunkat. A következő csapatokat látjuk vendégül: Kelen SC, Pénzügyőr SE,
ASI DSE, Hegyvidék UFC.

Pokorny József Emléktornán.
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2009/2010-ben születettek
December 19-én zártuk az előző évet. A rendhagyó záráson remek hangulatú
szülők – gyerekek focimeccset és egy kis beszélgetős, értékelős megbeszélést
tartottunk. Ekkor adtuk át a jutalmakat azoknak, akik a legtöbb edzésen részt
vettek az ősz során. Ebben a versenyben élen zárt Szabóki Bende, aki egyetlen
edzést sem mulasztott karácsonyig, valamint Gábor Hugó, Kirst Alex és Váradi
Szabolcs, akik 98 %-os edzéslátogatást értek el.
Velük együtt összesen 11 játékos vett részt az edzések több mint 90 %-án, ami
remek teljesítmény. Természetesen a szülőket és a nagyszülőket egyaránt
megilleti ez a dicséret, mert ők hozzák lelkesen a gyerekeket az edzésekre!
Januárban csatlakozott hozzánk a Manó csapatból Vörös Ciprián, akivel
erősödött a csapat, távozott viszont Carlson Péter, aki a továbbiakban inkább
jégkorongozik.
Az edzéseken a labdavezetés kapja mostanában a fő hangsúlyt.
A téli időszakban minden UFC-s csapat a sátorban tud csak edzeni, ezért néha
kicsit zsúfolt a pálya, de ekkor is pörgős, jó hangulatú edzéseink vannak. Csaba
bácsi vezetésével a Barca – Bayern bemelegítő találkozók nagyon vidám
légkörben és egyre nagyobb létszámmal zajlanak az edzések előtt.
Készülünk a február 11-i UFC Cup-ra, ahol 2 csapattal is részt veszünk, U7-es
csapatunk egyenesen címvédőként készülhet a tornára.

Hajrá,
Hajrá,
UFC.
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2011/2012-ben születettek és Manó

A cselek már a meccsek közbe is mennek.

A pihenő
csapat taktikát
beszél.
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Lurkó
Hudacsek
nagyszerűen
játszott.

Kölyök
Mérkőzésen
ellenfelek,
utána barátok.
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Junior

A januári hideg sem vette el a kedvét
a Junioroknak az edzéstől.

Katica

Nóri, Laura
és Zizi pihen.
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Felnőtt
Felnőtt csapatunk egy héttel később kezdte meg a munkát mint a fiatalok.
Velük is kisebb területeken tudunk készülni, így a taktikai felkészülést még nem
kezdtük el, viszont az erőnlét fejlesztésére és a kis területen történő
labdatartásokra van lehetőségünk.
Úgy néz ki új igazolások is lesznek a télen, alig várom, hogy véglegesítsük őket.
Egy felkészülési mérkőzésünk volt eddig a Velence csapata ellen, mely könnyű
5-1-es győzelmet hozott.
Két új játékos is gólt tudott szerezni Kocsis Máté és Maczinkó Roland
személyében. Mellettük Skergula Zsolt, Cserti Balázs és Tóth Máté voltak
eredméynesek.

U19-es csapatunk ellen Pesthidegkúton.

