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Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez illeszkedve a
m é r k ő z é s e k , t o r n á k e r e d m é n ye i
korosztályonként eltérően jelennek meg.
Kisebb korban számszerű eredmények
nélkül számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről, bajnokságban
szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)
már megjelennek a számszerű
eredmények is.
A hónap képén egyesületünk
karácsonyi Caritas programja szerepel.

UFC CARITAS - Hozz egy tábla csokit!
A hónap képe

Kedves Szülők és Gyerekek!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén karácsonykor is szeretnénk erősíteni az
egyesületben sportoló gyerekek társadalmi felelősségvállalását a nevelési
céljainkkal összhangban. Idén úgy döntöttünk, hogy a II. kerületben található
Sarlós Boldogasszony Plébánia számára gyűjtünk, akik a rászoruló
gyerekekhez juttatják el az édességet. Az adományokat november 28-tól
december 15-ig az edzői szobában, az edzőknek lehet leadni. Köszönettel: II.
Kerület UFC edzői

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Nagy változás történt U19-es csapatunk életében egy hónappal ezelőtt. A
tizenegy legjobb játékosunk felkerült a felnőtt csapat keretébe. Az
edzéslétszámunk így kissé csökkent, a lelkesedésünk azonban cseppet sem. Jó
hangulatú, pörgős, színvonalas tréningeink voltak, és a mérkőzéseken is
motiváltan játszottunk. Nyolc bajnokinkból hetet megnyertünk, de ennél is jobban
örülünk Nagy Dávid és Török Norbi visszatérésének!
A hónap sztorija:
November 26. Emlékezetes nap volt az UFC történetében, ugyanis először fordult
elő, hogy bajnoki mérkőzésen egyesületünk két emblematikus figurája, Dolgener
Fábián és öccse, Flórián egyaránt gólt szerzett. Fábián 2009, három évvel
fiatalabb testvére, Flórián pedig 2011 óta igazolt játékosa klubunknak.

Dolgener fivérek.
MLSZ U19 ESMTK – UFC 1–4.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Interjú Czipó Ádámmal, akinek eseménydús novembere volt:
– Nagy változások történtek az elmúlt hónapban az U19-es csapatban.
Legjobbjaink felkerültek a felnőttbe. Hogyan élitek meg az új helyzetet?
– Így kevesebbet találkozunk azokkal, akik a felnőtt csapatba járnak. Kicsit
kettészakadt a brigád, de összességében jól sült el a dolog, a csapatnak és az
edzőknek köszönhetően.
– Mi is történt az október végi, FFC elleni mérkőzésen? Nem láttuk a neved a
gólszerzők között, pedig…
– Kettő egyre vezettünk, és tizenegyeshez jutottunk. Úgy éreztem, el kell
vállalnom. Sajnos, nem lett igazam. Laposan akartam, de csúnyán fölé lőttem.
Igaz, a körülmények nem könnyítették a helyzetem, szakadt az eső, és a labda is
puha volt.
– Egy héttel később viszont sikerült elfeledtetni a kihagyott tizenegyest.
Mesterhármast szereztél a szomszédos III. kerület ellen.
– Szerencsém is volt, és jól jött ki a lépés. Hagyományos csatár nélkül játszottunk,
így én voltam az egyik, aki gyakrabban a kapu elé érkezhetett a középpályáról.
Korábban még sohasem szereztem kettőnél több gólt egy bajnoki meccsen, ez
volt az első mesterhármasom.
– Aztán jött a hab a tortán. Az ezt követő fordulóban győztes gólt szereztél
Nagytétényben.
– Igen. A hajrában félmagasan jött be a szöglet, térddel beleértem a labdába, ami
egy védőn megpattanva a kapuban kötött ki. Ezzel nyertünk 3–2-re.
– Akkor összességében jó hónapot zártál.
– Örülök természetesen. Elsősorban nem a góloknak, hanem hogy a csapat
megnyerte a mérkőzéseit. Ha választani kellene egy kedvenc gólt, nyilván a
nagytétényi győztes találatra voksolok.
– Nem elhanyagolható, hogy novemberben betöltötted 17. életévedet. Volt
nagy ünneplés?
– Családdal, szűk körben ünnepeltem. A barátokkal is lett volna mulatság, de
sajnos pont akkor lebetegedtem.
– Egy csapattársadnak ezúton feltehetsz egy kérdést, amire a következő
számban válaszol. Kitől kérdezel?
– Nyitrai Tomitól kérdezem, hogyan élte meg a nagytétényi meccsen történt affért,
amikor némi kakaskodásba keveredett a hazai játékosokkal?
November legjobb játékosa: SZIJÁRTÓ ANDRÁS

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Novemberi mérkőzéseink:
MLSZ U19, Közép A-csoport:
II. Kerület UFC–Tatabánya 1–5 (0–2)
UFC: Wein – Padányi (Smeló, a szünetben), Porst Be., Porst Bá., Farkas S. –
Mohamed – Nyitrai (Kákosy, a szünetben), Lénárd, Uray, Szijártó – Gerhát
Gól: Lénárd (73.)
Gólpassz: Szijártó
Mészöly Focisuli–II. Kerület UFC 3–7 (0–4)
UFC: Prizzia – Erős (Farkas M., a szünetben), Porst Be. (Görgényi, 58.),
Szekeres, Porst Bá. – Mohamed – Tóbiás (Kelemen, a szünetben), Uray (Kákosy,
58.), Lénárd, Szijártó – Bacsek
Gólok: Tóbiás (4.), Lénárd (6., 34.), Szijártó (21.), Bacsek (49., 50.), Kákosy (85.)
Gólpasszok: Kelemen 2, Bacsek, Szijártó
SZAC–II. Kerület UFC 0–1 (0–0)
UFC: Wein – Farkas M. (Horváth, 69.), Szekeres, Görgényi, Porst Bá. – Smeló –
Nyitrai, Tóbiás, Mohamed, Gerhát – Dolgener (Farkas S., a szünetben)
Gól: öngól (90.)
"Gólpassz": Mohamed

SZAC - UFC 0 - 1

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
II. Kerület UFC–Monori SE 5–1 (4–1)
UFC: Wein – Farkas M. (Nyitrai, 56.), Szekeres, Görgényi, Porst Bá. – Kákosy –
Szijártó, Mohamed, Lénárd (Smeló, a szünetben), Kelemen – Tóbiás (Gerhát, a
szünetben)
Gólok: Tóbiás (5.), Porst Bá. (9.), Kelemen 10., 35.), Gerhát (56.)
Gólpasszok: Farkas M., Kelemen, Mohamed, Tóbiás

UFC - Monori SE 5 - 1
BLSZ U19:
FFC–II. Kerület UFC 3–9 (1–3)
UFC: Wein – Tóth, Bene, Farkas S. – Horváth, Uray, Smeló, Czipó, Zlatzky
(Németh, a szünetben) – Dolgener, Gerhát
Gólok: Gerhát (29., 71.), Horváth (33., 66.), Dolgener Fl. (38., 46., 67., 76.),
Németh (50.)
Gólpasszok: Németh 3, Gerhát 2, Dolgener Fl., Horváth, Uray
II. Kerület UFC–III. Kerületi TVE 9–0 (2–0)
UFC: Wein – Tóth, Padányi, Porst Bá. (Farkas M., a szünetben), Horváth – Smeló
– Erős, Czipó, Uray (Szijártó, a szünetben), Zlatzky (Dolgener Fl., a szünetben) –
Nyitrai
Gólok: Czipó (31., 52., 57.), Padányi (35.), Tóth (55.), Nyitrai (59.), Szijártó (84.),
Horváth (89. – 11-esből), Erős (90.)
Gólpasszok: Erős 2, Dolgener Fl., Nyitrai, Tóth
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1999/2000-ben születettek
Nagytétényi Kohász–II. Kerület UFC 2–3 (1–1)
UFC: Wein – Tóth, Padányi, Farkas S. – Nyitrai, Czipó, Smeló, Horváth –
Dolgener Fá., Dolgener Fl., Gerhát
Gólok: Gerhát (23.), Nyitrai (51.), Czipó (85.)
Gólpassz: Gerhát
MUN SE–II. Kerület UFC 0–5 (0–3)
UFC: Prizzia – Horváth, Tóth, Török, Farkas S. – Czipó – Dolgener Fá. (Zlatzky,
56.), Uray, Nagy, Németh – Dolgener Fl.
Gólok: Dolgener Fá. (12.), Dolgener Fl. (15.), Nagy (34., 53. – a másodikat 11esből), Zlatzky 71.
Gólpasszok: Dolgener Fá., Horváth, Németh
II. Kerület UFC–MLTC 5–1 (2–1)
UFC: Horváth – Padányi, Farkas M., Görgényi, Porst Bá. – Smeló (Bene Z., a
szünetben) – Szijártó, Uray, Czipó, Farkas S. (Dolgener Fl., 62.) – Gerhát
Gólok: Szijártó (11., 60.), Czipó (35.), Gerhát (78.), Dolgener Fl (82.)
Gólpasszok: Czipó 2, Gerhát, Farkas S.

MUN SE - UFC 0 - 5
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2001/2002-ben születettek
Nehéz hónapon vagyunk túl az ifi „B” csapatával. Négy olyan mérkőzésen
szerepeltünk, ahol nem játszottunk alárendelt szerepet.
Az utolsó 3 mérkőzésen a védelem egyre stabilabban tette a dolgát,viszont
erőnlétben és a támadások befejezésében van még mit fejlődnie a csapatnak. Az
edzéseken ennek szellemében az egyik foglalkozáson előtérbe kerülnek a láberő
és a felsőtest erősítései.
A többi edzésen továbbra is a 4-4-2-es felállásban a támadásbefejezést és a
labdabirtoklást gyakoroljuk.
Sajnálatos sérülések tovább folytatódtak a csapaton belül, kidőlt hosszabb időre
a sorból Rókusfalvy Márkó és Görgényi Zsombor is, így a csapatkapitány és a
helyettes hiányában a harmadik számú kapitány Werner Andris látja el addig a
feladatokat.
A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk. Decemberben egy teremtornán
fogunk szerepelni, a hagyományos Mikulás kupán.

Monor ellen.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A 2003-asok szép, három győzelemből álló sorozatot építettek fel októberben,
amikor a Dorog érkezett otthonunkba.
Bár végig mezőnyfölényben játszottunk, a Dorog az első félidő közepén alig
egy perc alatt lőtt két gólt, amire ugyan még az első félidőben válaszoltunk
Kelemen Csongi góljával, 2-1-es vereséget szenvedtünk, mert a második
félidőben minden helyzetet kihagytunk.
Az egy évvel fiatalabbak a Dorog ellen sajnos nem megfelelő mentalitással
léptek pályára, így a jobb csapat nagyobb arányban nyert, mint amit a két
csapat közötti különbség alapján feltételezni lehetett. A 8-0-s, csúnya vereség
ezért különösen fájó.
Az őszi szünet után Pesterzsébeten léptünk pályára az ESMTK ellen. A 2003asok nagyon gyenge játékot mutattak be, ennek ellenére győztesen
hagyhattuk volna el a pályát, de nagy helyzeteinket kihagytuk, míg
vendéglátóink egyszer kapunkba találtak, ezzel kialakítva az 1-0-s
végeredményt.
Sajnos ellenfelünk játékosa a hajrában kéztörést szenvedett, neki jobbulást
kívánunk.
A fiatalabbak az egy héttel korábbihoz képest sokkal összeszedettebb játékot
nyújtottak, rászolgáltak volna a pontszerzésre, akár a győzelemre is, de a
nagyobbakhoz hasonlóan a 2004-esek is 1-0-s vereséget szenvedtek.
A kettős vereség után a következő fordulóban Pasaréten mérkőztünk meg a
Pénzügyőrrel, akik a Vasas műfüves pályáján láttak minket vendégül.
Az U15-ös korosztály nagyon gyengén kezdett, de a félidő közepére feljavult és
Kelemen Csongi bombagóljával előnybe került.
A szünet előtt rövid idő alatt két góllal fordított a meccsen ellenfelünk, ami a
mérkőzés képe alapján váratlan volt.
A második félidőben összeszedetten játszottunk és a lefújás előtti
pillanatokban egy oldalszabadrúgás után Puskás Beni lőtte be a kipattanó
labdát, ezzel 2-2-es döntetlennel zárult az összecsapás.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Bár ellenfelünk erősebb csapat, jobb egyéni képességű játékosokból áll,
ezúttal jobb mentalitással eltüntettük a különbséget és rászolgáltunk az egy
pontra
A 2004-esek az első félidőben Egyed Tomi góljával megérdemelten kerültek
előnybe, amit a második félidőben egalizált a Pénzügyőr.
Ahogy a nagyok meccsén, ezúttal is a rendes játékidő vége előtti
pillanatokban jött a dráma, Schuszter Patrik indítását Benkő Levi halászott el a
kapus elől és a hálóőrt megkerülve a kapuba passzolt, ezzel 2-1-es győzelmet
arattunk.
Azonos képességű csapatok meccsén végre győzelmet arattunk, ami
elsősorban annak volt köszönhető, hogy végre teljes csapattal tudtunk
pályára lépni, a szezon során először 5 cserével, mindenki egészséges volt és
megfelelő erőállapotban voltunk.
Egy héttel később a Grund érkezett a Kolozsvári Tamás utcába.
A 2003-asok mindkét félidőben egy-egy gólt kapva 2-0-s vereséget
szenvedtek az összeszedett, érett csapatjátékot mutató listavezető ellen.
Szomorú volt, hogy nem mertünk focizni, pedig több van bennünk.
A 2004-esek a múlt heti sikert követően ismét velünk azonos erősségű
csapattal mérkőztek és 2-1-re győztek.
Hamar kétgólos előnyre tettünk szert Tóth Ábris és Egyed Tomi góljaival,
amire az első félidőben egy alkalommal válaszolt a vendégcsapat.
A második félidő újabb gól már nem született, becsületesen dolgozó
csapatunk szép sikert aratott.
A hónap játékosa a 2004-esek kapitánya, Matolcsi Márton lett, aki a
mérkőzéseken kiemelkedő teljesítményt nyújtott, edzéslátogatottsága pedig
egész évben példamutató. Gratulálunk!

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Szokás szerint a novembert az előző, októberi hónap legjobbjainak díjazásával
kezdtük. A 2006-ban született játékosaink közül Fazakas Csongor érdemelte ki a
hónap játékosa címet, a Bozsik tornákon nyújtott kimagasló teljesítménye
eredményeként.
Bene Attila, Kodó Milán, Krant Mark és Pados Márton az összes októberi
edzésünkön részt vett.
A hónap legemlékezetesebb meccsjelenete Kodó Milán a BMC ellen szerzett,
győzelmet hozó bombagólja volt.
A 2005-ös születésű játékosaink közül a hónap játékosa Bélai Bendegúz, a hónap
legszorgalmasabb edzésrejárója Szikorszky Dániel lett, a hónap
legemlékezetesebb jelenete Dajka Bence győztes fejesgólja és az azt megelőző
beadás volt az ASI Dinamo elleni mérkőzésünkön.
Október utolsó hétvégéjén az ESMTK korosztályos csapatait láttuk vendégül és
nem bizonyultunk túl udvarias vendéglátónak. A mérkőzésekre özönvízszerű
esőben került sor, de nem csak ezektől maradtak feledhetetlenek.
A mindkét korosztályban 4 x 20 perces mérkőzésen összesen 31 góllal terheltük
meg a vendégek hálóját. Kodó Milán 5, Kodó Benjámin és Nagy Levente 4-4,
Magyar Bulcsú, Makovinyi Marcell és Németh Dávid 3-3, Bóday Benedek és
Dajka Bence 2-2 gólt szerzett, de betalált Bene Attila, Jenei Tas, Keleti Zsombor,
Lekli Lénárd és Szikorszky Dániel is.

Utolsó őszi Bozsik torna.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
November elején két gyakorló mérkőzést is játszottunk, a KISE U13-as és az UTE
U12-es csapata ellen. Mindkét mérkőzésen fantasztikusan teljesítettünk, utóbbi
mérkőzésre ráadásul azért került sor, mert az UTE játékos-megfigyelője négy
U12-es játékosunkat kinézte maguknak. A korosztályos edzőjük személyesen is
szeretett volna meggyőződni a képességeikről és a meccs után mindannyiukat
meghívta próbaedzésekre. Három játékosunk; Bene Attila, Krant Mark és
Zelenyánszky Dávid élt is a lehetőséggel és már tiszteletét is tette a Szusza
Ferenc Stadionban. Kíváncsian várjuk a folytatást!
November 12-én került sor az utolsó őszi Bozsik tornára, amivel lezártuk a
szabadtéri szezont. A tornát újra az AC Zrínyi rendezte, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem laktanyájában.

A fehérek.

A zöldek.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Zöld csapatunk ezúttal kissé felforgatott kerettel szerepelt. A könnyű győzelmek
után az utolsó meccsre annyira elkényelmesedtünk, hogy a nálunk sokkal
gyengébb képességű ellenfél két kontrából előnyt szerzett, és bár végigtámadtuk
a mérkőzést, csak szépítenünk sikerült. A váratlan helyzetben (és a legjobb
játékosaink hiányában) elbizonytalanodtunk és nem tudtak elég higgadtak
maradni ahhoz, hogy érvényre jutassuk a nagyobb tudásunkat. A legjobb
játékosnak járó oklevelet Borbás Buda kapta lendületes játékáért.
Fehér csapatunk ugyan eredményesen szerepelt, de az igazság az, hogy
ellenfeleink nem késztettek túl nagy erőfeszítésre bennünket. Játékosaink
túlzottan magabiztossá váltak és a lanyhuló összpontosítás miatt rengeteg
kapufát rúgtunk, sok ígéretes támadást és ziccert rontottunk, veszélyes helyeken
vesztettünk labdát és a futómennyiségünk is hagyott kívánnivalót maga után.
Legjobb játékosunk Magyar Bulcsú volt, amit gólerős játékával érdemelt ki.

Borbás Buda.

Magyar Bulcsú.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
November 12-én szervezték meg az utolsó őszi Bozsik-tornát a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem pályáján. Két csapattal vettünk részt a megmérettetésen.
Különdíjjal jutalmazták Khaut Andrást és Tőrös Mártont.
Az 5 őszi Bozsik-tornát összességében úgy értékelem, hogy remekül helyt
álltunk. Sajnos kevés szoros meccset játszottunk és igazából erős ellenfeleink
csak az első két tornán voltak, amikor a BVSC és az ASI Dinamo Star is elhozta a
legjobb játékosait.
Örömteli, hogy sok sikerélményt szereztek a fiúk és kipróbálhattuk az edzéseken
gyakoroltakat kisebb ellenállással szemben. Jó érzés volt látni, hogy sok
gyermeket hoztak el a szülők ezekre a tornákra, természetesen ezen még tovább
lehet javítani, szeretném, ha tavasszal még többen részt vennének a Bozsik
rendezvényeken. Szeretném megköszönni a szülőknek az őszi szezon során
tanúsított lelkes szurkolását, az edzőknek is jó érzés volt hallani és
meggyőződésem, hogy a játékosokat is feldobta a jó hangulat.
November 19-én az ASI Dinamo Star vendégei voltunk edzőmérkőzések
keretében. Két csapattal látogattunk a Rozsnyai utcába, szomorúan vettem
tudomásul, hogy a keretbe jelölt gyermekek közül legalább tízen nem jöttek el, így
tulajdonképpen cserék nélkül kellett megvívjuk a mérkőzéseket.

Edzőmeccs az ASI Dinamo Star ellen.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
A meccsek elején jól tartottuk magunkat fizikálisan és mentálisan is, de az idő
előrehaladtával fogyott az erő és a figyelem is kihagyott, már nem tudtunk
megfelelően koncentrálni. Kipróbáltunk egy agresszív letámadást, de jól látszott,
hogy erős csapat ellen ez még nem működik elég hatékonyan. Ellenfelünk
megérdemelte a győzelmeket, mi pedig értékes tapasztalatokkal gyarapodtunk.
November 25-én délelőtt a 2008-as korosztály Törökbálinton szerepelt egy
műfüves teremtornán. Sikerült a döntőig menetelni, ahol a jobb BVSC-vel
szemben maradtunk alul.

Figyelnek
a fiúk.

A tíz játékosból mindenkivel elégedett voltam, önmagukhoz képest nagyon jó
teljesítményt nyújtottak, büszke voltam a gyermekekre, mert mindent megtettek,
ami tőlük telik.

Csapatkép.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
November 25-én délután a 2007-es korosztály ugyancsak Törökbálinton
vendégeskedett. A csoportból elsőként, veretlenül jutottunk tovább, az
elődöntőben azonban büntetőkkel vereséget szenvedtünk a Mészöly Focisulitól.

Vidámság.

Szépen játszottunk az egész tornán és az utolsó mérkőzést leszámítva
eredményesen is, szép és villámgyors támadásokat vezettünk, sokszor szépen
járattuk a labdát. A védekezésben is párharc erősek voltunk, fegyelmezetten
játszottunk. Természetesen voltak hiányosságok a játékunkban, de a fiúk mindent
kiadtak magukból, ezzel kiérdemelték az edzőjük és a szüleik nagyrabecsülését.

Szomorúság.
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2007/2008-ban születettek
Az edzéseken tovább gyakoroltuk az átadásokat-átvételeket, különböző
területváltásos, labdabirtokló játékokkal, illetve a párharcok és a gyors cselezés
volt terítéken. Mivel a sokoldalú képzésnek vagyunk a híve, így az edzések végén
állóképességet is fejlesztettünk, azzal a céllal, hogy e téren az alapokat
lefektessük.
Örömteli, hogy a Vasas Kubala Akadémia 6 játékosunkra felfigyelt, ez
büszkeséggel tölt el bennünket. Közülük Triz Bercel már edzőmérkőzésen is
bemutatkozott náluk és meg is állta a helyét. A későbbiekben is néha részt fog
venni a Fáy utcában edzéseken, hogy megbarátkozzon az ottani légkörrel.
Természetesen még nem javasoljuk az ügyes játékosainknak és szüleiknek, hogy
eligazoljanak, meglátásunk szerint erre a legalkalmasabb időszak a 12-14 éves
kor. Amíg jól érzik magukat nálunk és fejlődnek a gyermekek, addig itt a helyük!

Berci
ezt írta
az iskolai
hálaadási falra.
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2009/2010-ben születettek
Csapatunk október 28-án zárta a Bozsik fesztivál programjait. Ezen a negyedik
fesztiválon voltunk a legtöbben, 2 2010-es és 5 2009-es csapatunk szerepelt a
BVSC pályán.

IV. Bozsik fesztiválon a 2009-es csapat.
A 4 fesztivált összességében úgy értékelem, hogy remekül helyt állunk mindkét
korosztályban. Sajnos kevés szoros meccset játszunk és igazából erős
ellenfeleink nincsenek, hiába ígérte a BVSC, hogy ők nagyon erősek, azzal a
csapattal még nem kerültünk szembe.
November 13-án a 2010-es csapat edzőmeccset játszott hazai pályán a Kelen SC
hasonló korosztályával.
Gyorsan kiderült, hogy a mi csapatunk előrébb tart, összeszokottabb és
gólerősebb az ellenfélnél.
Nálunk mindenki pályára lépett a 2010-ek közül, 16 gólt rúgtunk és csak 1-t
kaptunk, Levente és Martin Hajdu Péter nem csupán remekül védett, hanem szép
gólokat is rúgott!
Novemberben nem volt tornánk, december 2-án kezdjük a fedett pályás szezont
Törökbálinton mindkét csapattal.
Közben elkezdtük szervezni a 2009-es fiúk tavaszi külföldi túráját, nagy örömmel
fogadta mindenki a lehetőséget. December elejére ki is jelöljük majd az utazó
csapatot!
Edzéseinket a cselezést és az 1:1, 2:2 elleni játékok hangsúlyozzuk a jelenlegi
időszakban.

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
A legkisebb kiemelt csapatunk tartalmas hónapot hagyott maga után.
Novemberben már végig a sátorban edzettünk, így elkerültük az időjárással járó
lehűlést.
Az edzéseken mentünk tovább a cselek alapjaival, és folytattuk tovább a dekázás
gyakorlását. Emellett előtérbe kerültek az 1-1 elleni játékok.
Háromszor is edzőmérkőzést játszottunk a Manó csapat játékosai ellen. Nagyon
jól sikerültek ezek a meccsek, mert ugyan egy-két évvel idősebbek voltak az
ellenfeleink, de öröm volt nézni, hogy a gyerekek vagányan felvették velük a
versenyt.
Dani bácsi nagyon örült, hogy visszaigazolták a fiúk a mérkőzéseken, hogy nem
hiába való a rengeteg játék a labdával.
Kifejezetten ügyes dolgokat csináltak, és mérkőzésen is tudták alkalmazni a
tanult technikai elemeket.
December hónapban hasonló elemek gyakorlásával és tanulásával megyünk
tovább, hogy aztán majd egy remek évzáróval zárjuk le az évet.

Bozsik fesztiválon.
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Manó

Szép labdaszerzés.

Sokan járnak edzésre.
Nagyon sokan járnak edzésre.
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Lurkó

Bajnok
csapat!

Kölyök

Középkezdés.

CSAPATAINK

Junior

Edzés utáni
értékelés a Junioroknál.

Katica
Halloween
buli az edzésen.

CSAPATAINK

Felnőtt
November hónapban felnőtt csapatunk átalakult kerettel próbálta az őszi szezon
végére felszívni magát. Keményen dolgozott mindenki az edzéseken és
bizakodva mentünk bele a mérkőzésekbe, de sajnos a pontszerzés nem sikerült.

Mérkőzés előtt.

Testvériség ellen idegenben kétszer is sikerült csapatunknak vezetést szereznie,
először Tóth Zsombor volt eredményes büntetőből, majd Sztranyovszky is
betalált a második félidőben. A meccs utolsó perceiben azonban a hazaiaknak
sikerült eldönteni a mérkőzést és otthon tartani a 3 pontot. Végeredmény: 4-2.
Utána a Kelent fogadtuk hazai pályán és szervezett játékkal a vezetést is sikerült
megszerezni Vincze Gera fejesével, amit az első játékrészben meg is tartottunk.
A második félidő első 10 percére azonban védelmünk az öltözőben maradt és ezt
a vendégek 3x használták ki, így ismételten lehajtott fővel hagytuk el a pályát.
Ikarus elleni találkozón habár sokáig jól tartottuk magunkat az egyéni hibák
megpecsételték a sorsunkat. Ellenfelünk végül átrohant rajtunk és 5-0-s
győzelmet aratott felettünk.
Remélhetőleg utolsó fordulóban a Gázgyár ellen sikerül a szezont pontokkal
zárni.
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Felnőtt

Az átalakult csapat.

Két klasszis.

CSAPATAINK

Felnőtt
Csapatunk eredményei:
BLSZ I. 12. forduló
Testvériség SE - II. Kerület UFC 4-2 (2-1)
UFC: Prizzia T. - Tóth Zs., Horváth G., Kocsis M., Kákosy M. - Szabó D., Kelemen
Zs., Tóth M., Kövessy N. - Bagyinszky K., Sztranyovszky G.
Cserék: Moldován T., Tóbiás M., Lénárd A., Németh D., Mohamed Z.
Gólszerzők: Tóth Zs., Sztranyovszky G
BLSZ I. 13. forduló
II. Kerület UFC - Kelen SC 1-3 (1-0)
UFC: Kovács L. - Horváth G., Szabó D., Rabatin N., Vincze G. - Moldován T., Tóth
M., Tóth Zs., Kövessy N. - Kákosy M., Padányi B.
Cserék: Prizzia T., Kelemen Zs., Bacsek B., Kölcze B., Porst B., Bagyinszky K.,
Horváth B.
Gólszerző: Vincze G.
BLSZ I. 14. forduló
Ikarus BSE - II. Kerület UFC 5-0 (2-0)
UFC: Kovács L. - Kákosy M., Vincze G., Kölcze B., Horváth B. - Kelemen Zs.,
Moldován T., Kövessy N., Lénárd A. - Porst B., Sztranyovszky G.
Cserék: Prizzia T., Vida G., Horváth G., Lakatos P., Bacsek B., Bagyinszky K.
BLSZ I. 15. forduló
II. Kerület UFC - ASR-Gázgyár 1-4 (1-1)
UFC: Kovács L. - Horváth G., Vincze G., Kölcze B., Padányi B. - Bagyinszky K.,
Moldován T., Kövessy N., Tóth Zs. - Porst B., Sztranyovszky G.
Cserék: Prizzia T., Tóbiás M., Kelemen Zs., Bacsek B., Kákosy M., Szabó D.
Gólszerző: Kölcze B.

