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Keményen dolgoztak a srácok.
Előre léptünk.
Jól sikerült edzőtábor.
Viszontláttuk az edzésen
gyakoroltakat.
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gondolkodáson.
Rengeteg klassz programunk
volt.
Képes beszámolónk.
Idő kell, hogy az új játékosok
összeszokjanak.

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 képe a BVSC pályán készült,
ahol először vett részt Bozsik fesztiválon
egyesületünk legfiatalabb kiemelt
csapata, a 2011-2012-es korosztály.
Büszkén állíthatjuk, hogy többen voltunk,
mint a résztvevő egyesületekből összesen.

A hónap képe

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Legidősebb ifjúsági csapatunk július 17-én kezdte a felkészülést az új szezonra,
majd két hét edzést követően augusztus elején Balatonberényben vett részt
hagyományos edzőtáborában a gárda.
A hazatérést követően augusztus végéig keményen dolgoztak a srácok, hogy a
bajnoki rajtra tökéletes állapotban legyenek. Az edzéslétszám és a hozzáállás
végig jó volt, az edzőtábor remekül zárult. A gárda megválasztotta kapitányát és
helyetteseit a szezonra, a csapat döntése értelmében Vincze Gera viseli majd a
szalagot, segítői Görgényi Botond és Körtvélyessy Csanád lesznek.
Felkészülési mérkőzéseink:
Honvéd MFA (NB I. U17) – UFC 3-0
Balatonberény (Somogy megye II. osztály) – UFC 3-5
Gólszerzők: Mohamed Z., Görgényi B., Kelemen Zs., Zlatzky D., Kákosy M.
SZAC (NB III. U19 Közép A) – UFC 5-0
UFC – KISE (BLSZ II. osztály) 2-2
Gólszerzők: Kákosy M., Szijártó A.
UFC – Vác (NB III. U17 Közép A) 3-1
Gólszerzők: Szijártó A. 2, Gerhát D.
UFC – Kelen SC (BLSZ II. osztály) 3-5
Gólszerzők: Bagyinszki K. 2, Kelemen Zs.
UFC – Erős Vár FC (BLSZ III. osztály) 5-1
Gólszerzők: Lénárd A. 2, Porst Be., Bagyinszki K., Szekeres M.
Testvériség SE (NB III. U19 Közép C) – UFC 1-2
Gólszerzők: Bagyinszki K. 2

A Goldball otthonában.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Változások a keretben:
Érkezett:
Szekeres Marcell (2000, III. Kerületi TVE), Németh Dániel (2000, Újpesti TE),
Ullrich Zsigmond (2001, Tabáni Spartacus)
Távozott:
Katona Mátyás (1999, Újpest FC), Kerezsi Dominik (1999, Újpest FC),
Böszörményi Áron (1999, abbahagyta), Józsa Tamás (1999, abbahagyta),
Tarkövi Ádám (2000, abbahagyta)
Az augusztus végi bajnoki rajtot már nagyon vártuk, idén a nagy létszám okán
ismét két bajnokságban szerepelünk, az országos bajnokságban a legerősebb,
Közép A csoport mellett a budapesti U19-es bajnokságban is.
Utóbbi bajnokságban léptünk pályára először, a Szent István gárdáját fogadtuk a
Panoráma Sportközpontban. Kőkemény mérkőzésen megérdemelt 2-0-s
győzelmet arattunk Szekeres Marci és Kákosy Márk góljaival.
Az országos bajnokságban a Goldball otthonában debütáltunk és arattunk sima,
8-3-as győzelmet. Gólszerzők: Bagyinszki K. 3, Bacsek B. 2, Mohamed Z.,
Kákosy M., Kelemen Zs.
A következő fordulóban a fővárosi küzdelemsorozatban a Hegyvidék vendégei
voltunk a Csörsz utcában. Kiélezett mérkőzésen Bagyinszki Kristóf
szabadrúgásgóljával és Szijártó András büntetőjével 2-0 arányban nyertünk.

A Csörsz utcában.
Az országos bajnokságban a Budaörs érkezett hozzánk, csapatszinten
kiemelkedő teljesítményt nyújtva 4-0-s győzelmet arattunk erős ellenfelünkkel
szemben. Gólszerzők: Lénárd A. 2, Bagyinszki K., Bacsek B.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Hétköznap került sor következő BLSZ-es meccsünkre, a Csepel vendégei
voltunk.
Sajnos borzasztó gyenge teljesítménnyel és helyzetkihasználással 3-1-es
vereséget szenvedtünk, gólunkat Nyitrai Tomi szerezte.

Csepelen.
Ezúttal az országos bajnokságban látogattunk a Hegyvidék otthonába és
játszottunk 1-1-es döntetlent. Gólunkat Bagyinszki Kristóf szerezte, nem tudtuk
megismételni egy héttel korábbi ragyogó teljesítményünket.
Szeptember utolsó hétvégéjén az MLSZ U19 Közép A csoportjában az RKSK-t
láttuk vendégül a Kolozsvári Tamás utcában. Ellenfelünk kemény diónak
bizonyult, hiába szereztünk vezetést Bagyinszki Kristóf büntetőjével, a
vendégek egyenlítettek (1-1).
Nem játszottunk rosszul, de a pici plusz hiányzott a győzelemhez. Ahhoz, hogy
igazán jó csapattá válhassunk, az ilyen mérkőzéseket meg kell tudni nyerni.
A budapesti bajnokságban a Levegő-Energia gárdáját fogadtuk és hiába
dolgoztunk ki több nagy lehetőséget az első és a második félidőben is, ezek
kimaradtak és vendégeink gólja után már nem volt benne a fordításunk, a
második gól végképp eldöntötte a három pont sorsát (0-2).
A hónap játékosa szeptemberben Porst Benedek lett, aki folyamatosan magas
szintű teljesítményével érdemelte ki a címet. Gratulálunk!

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Augusztus 7-én 20 fővel indultunk neki az edzőtábornak. Egy kellemes közös
vonatút után megérkeztünk Révfülöpre.
A megérkezéskor kiderült, hogy lesz társasága a saját korosztályukban a
gyerekeknek, mert a Mogyoród és a Budaörs is hasonló brigáddal edzőtáborozik
a helyszínen. A Budaörssel meg is állapodtunk egy edzőmérkőzésben.
Megérkezés után ebédeltünk. Amíg el tudtuk foglalni a szobákat, addig
felfedeztük a várost. Itt megjegyezve, talán ez volt az egyetlen olyan étkezés, ami
nem ízlett a társaságnak.

Ebéd az
edzőtáborban.
Az első napon kicsit átmozgatás jelleggel folyt az edzés, másnap viszont már
terhelve lettek a srácok, a nap végét a strandon töltöttük.
Szerdán megmérkőztünk a Budaörs csapatával. Egy pörgős mérkőzésen, jó
játékkal szenvedtünk egy gólos vereséget egy kiváló ellenfél ellen. Rengeteg
pozitívuma volt a mérkőzésnek minden pályára lépő játékos számára.
Csütörtökön látszott leginkább a társaságon a fáradság. A délután egy jó iramú
játékkal és strandolással telt. Péntek délelőtt tartottunk még egy utolsó edzést.
Ezt követően egy utolsó közös ebéddel zártuk le az edzőtáborunkat.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Összefoglalva: Mind munkában, mind összekovácsolódásban előre léptünk. A
komolyabb sérülések elkerültek.
Goldball FC- II. Kerület UFC 4-4
Góljainkat Szabó Kristóf (2), Dér Barnabás és Görgényi Zsombor szerezték.
Így látta a döntetlent Roller Dániel: "A támadójátékunkkal elégedett voltam, a
védekezésünkkel annál kevésbé. Bármilyen eredmény születhetett volna, végül
döntetlen lett, ami miatt hiányérzetem van.
II. Kerület UFC – Budaörs 2-6
Mindkét gólunkat a csereként beszálló Balás Ákos szerezte.
Roller Dániel értékelte a mérkőzést: „Volt lehetőségünk, hogy megszerezzük a
vezetést, de nem sikerült, majd ellenfelünk két hibánkat gyorsan kihasználva
szerzett vezetést. Innentől kezdve gyáván futballoztunk támadásban és
védekezésben is, így lehettünk négygólos hátrányban a szünetben. A cserék után
változott a játék képe, de ez így is csak arra volt elég, hogy tartsuk a különbséget.
Gratulálok a Budaörs csapatának. Sajnos még mind fizikális, mind mentális
problémával küzdünk egy-két játékosnál.”
Hegyvidék UFC- II. Kerület UFC 1-0
Roller Dániel nyilatkozott: „Nehéz egy ilyen mérkőzés után bármit is mondani. Az
első félidőben nagyon jó iramban és jól játszottunk, volt lehetőségünk többször is,
hogy megszerezzük a vezetést az első félidőben. Ez nem sikerült, sajnos amíg
nem tudunk kegyetlen végrehajtók lenni a kapu előtt, addig szenvedni fogunk.
A második félidőben a fáradtság is meglátszott a csapaton és a sérülések sem
kerültek el minket. Ellenfelünk egy kontratámadás végén betalált. Az utolsó
percekben is volt lehetőségünk egyenlíteni, de sajnos nem sikerült. Ami bántó,
hogy a padról beszálló játékosok közül nem mindenki tette oda magát száz
százalékosan.”
II. Kerület UFC- RKSK 2-3
Roller Dánielt kérdeztük a találkozóról: "Bosszantó dolog, így kikapni. Rengeteg
technikai hibával játszott sok játékosom. Védekezésben egyelőre nagyon
kevesen teszik oda magukat futómennyiségben és keménységben, óriási
különbség köztünk és az ellenfeleink között, hogy egyelőre mi még mindig a jófiú
szerepet töltjük be a mérkőzéseken. Rókusfalvy Márkónak mielőbbi felépülést
kívánok.”

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Július közepén kezdődött a szezon a korosztály számára, amely ebben a
szezonban két bajnokságban szerepel, a 2003-asok az U15-ös, a 2004-esek az
U14-es országos bajnokság Közép B csoportjában versenyeznek.
A nyár nehezen indult, a jól sikerült edzőtábort leszámítva júliusban és
augusztusban végig rengeteg hiányzó volt, csak az utolsó két hét során
mutatkozott javulás. A kis edzéslétszám miatt a nyár folyamán egyetlen
edzőmérkőzésre került sor, amelyen a III. Kerületi TVE-vel 1-1-es döntetlent
játszottak a fiúk (gólszerző: Uracs P.).
Nyár végén részt vettünk az Újpesti Haladás által szervezett nagypályás
felkészülési tornán is, ahol a rendező egyesületen (2-2, gólszerzők: Uracs P.,
Fazekas M.) kívül megmérkőztünk az ASR Gázgyár (3-0, gólszerzők: Balog M.,
Hirose T., Kelemen Cs.) és a Mészölyi Focisuli (0-0) csapataival is, végül második
helyen zártuk a tornát.

Nagypályás felkészülési tornán.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A legjobb kapusnak Tímár Bálintot, csapatunk legjobbjának Dudás Fülöpöt
választották.

A legjobbak.
Az edzőtábor remekül sikerült, szakmailag és közösségépítés szempontjából is
eredményes volt. Itt ismerkedett meg a csapat Gelics Marci bácsival, aki Gábor
bácsi mellett a csapat edzője lesz a szezonban.

Edzőtábor.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Kapitányt is választottunk, az idősebbeknél Tímár Bálint képviseli a gárdát,
helyettese Uracs Patrik, a fiatalabbaknál Matolcsi Marci a vezér, segítője Bajomi
Máté lett.
Szeptember óta az edzéslátogatottság rendben van, viszont a sok hiányzó miatt
erőnlétileg egyértelműen kettészakadt a társaság, így sok játékos esetében még
szeptemberben is erőnléti feladatokat kellett végezni.
A bajnokságban első ellenfelünk az Esztergom volt, a 2003-asoknál nagyon erős
csapattól 3-1-re kaptunk ki, gólunkat Fazekas Marci szerezte.
A fiatalabbak a 2005-ösök segítségével álltak ki, hiszen kevés 2004-es születésű
játékosunk van, a csapat többsége élete első nagypályás mérkőzését játszotta. 62-es vereséget szenvedtünk, mindkét gólunkat Matolcsi Marci szerezte.
A mérkőzés olyan volt, amilyen egy első nagypályás mérkőzés szokott lenni: a
gyerekeknek szokniuk kell a pálya távolságait, méreteit. A második félidőre
alaposan elfáradtunk, ugyanakkor kritika senkit sem érhet.
Szeptember második hétvégéjén a Hegyvidék vendégei voltunk, az idősebbek
jó játékkal 2-2-es döntetlent játszottak, ami a tavaszi csúnya vereség után
egyértelműen szép eredmény, főleg úgy, hogy ezen a mérkőzésen győzelmet
érdemeltek volna a srácok. Góljainkat Kiss Bence és Kelemen Csongi
szerezték.

Bemelegítés.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A fiatalabbak jól kezdték a meccset és az első félidőben 3-1-es előnyre tettek
szert, azonban a második félidőre elfáradtak és végül 3-3-as döntetlen született,
ám az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ellenfelünk könnyedén meg is nyerhette
volna a mérkőzést.
Góljainkat Matolcsi Marci, Tóth Ábris és Egyed Tomi szerezték.
Egy héttel később ismét hazai pályán léphettünk pályára, a REAC-ot láttuk
vendégül. Az idősebbek csalódást keltő teljesítménnyel 3-2-es vereséget
szenvedtek, pedig egyéni képességekben a rákospalotaiak nem voltak jobbak
nálunk.
Góljainkat Kirády Ábel és Jancsó Lukács szerezték.
A fiatalabbak ismét jól kezdték a meccset, jó volt látni, hogy mérkőzésről
mérkőzésre egyre jobb teljesítményt nyújtanak a srácok, ahogy szokták a pálya
méreteit. A félidei 1-0-át követően 3-1-re nyertek a srácok.
Góljainkat Egyed Tomi (2) és Pintér Krisz szerezték.
Az utolsó kora őszi hétvégén Rákoskeresztúrra látogattunk, ahol az RKSK
vendégei voltunk. A 2003-asok az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert, ám
a második félidőben ellenfelünk egyenlített (2-2).
Hiába játszottunk motiváltan és jól, helyzetkihasználásunk tragikus volt, rengeteg
gólhelyzetet hagytunk ki.
Góljainkat Uracs Patrik és Kelemen Csongi szerezték.
A 2004-esek immár sorozatban negyedik mérkőzésükön is megszerezték a
vezetést Egyed Tomi góljával, ám a Rákosmente az első félidőben megfordította
az eredményt és a második félidőben még egy gólt rúgva bebiztosította
győzelmét (4-1). Talán ez volt az eddigi legjobb mérkőzésünk, erőnlétileg és
játékban is sikerült még egyet előrelépni, ugyanakkor most játszottunk talán a
legerősebb ellenféllel eddig és kicsit balszerencsések is voltunk.
A hónap játékosa a 2004-es csapatban folyamatosan kiemelkedő teljesítményt
nyújt Tóth Ábris lett, gratulálunk!
A játékoskeret a nyár folyamán így változott:
Érkezett:
Kiss Bence (2003, Dorog), Nyírő Valter (2004, Újpest FC), Hercik Gergely (2004),
Puskás Samu (2004), Benkő Levente (2004), Tímár Péter (2003), Deák Valentin
(2004).
Távozott:
Szegedi Benedek (2003, abbahagyta), Bíró Dávid (2003, abbahagyta), Batovszki
Ágost (2004, abbahagyta), Haraszti Benjamin (2004, abbahagyta).

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A nyári szünet után augusztus 28-31. között tartott, hagyományos nyár végi
edzőtáborral kezdtük a 2017/2018-as idényt. Az edzőtáborban 32 gyerek vett
részt, zömében természetesen a tavalyi keret tagjai, de megjelent néhány új
játékos is.
Az edzőtáborban napi két irányított focifoglalkozás mellett a gyerekeknek sok
szabadideje maradt, amit teqballozással, ping-pongozással, csocsózással,
focikártya cserélgetéssel tölthettek el.
A csapategység megerősítését a mindennapi közös étkezések és a szabadidős
programok is segítették.
A gyerekeknek lehetőségük nyílt az új edzők, Székely József és Főnyedi Máté
megismerésére is.
Az első őszi edzés szeptember 4-én volt és azóta heti három alkalommal
találkozunk a gyerekekkel, hétfő, szerda, csütörtöki edzésidőpontokban, 46 fős
kerettel.
Az idei évtől a legrátermettebb, 2005-ös születésű játékosaink állandó
lehetőséget kapnak a nagypályás bajnokságban szereplő U14-es csapatunkban
és az eddigi mérkőzések alapján nagy örömünkre a vártnál is jobban teljesítenek.
Szeptemberben két Bozsik tornán is szerepeltünk két-két csapattal.

Csapatkép.
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2005/2006-ban születettek
Az első tornán helyenként szépen passzolgatva, az edzéseken gyakoroltakat
alkalmazva, de még idény eleji formában, sok hibával, rengeteg ziccert kihagyva
játszottunk, de sok gólt lőttünk. Krant Mark és Naffa Keve három-három, Bodai
Attila két gólt szerzett, de betalált Bóday Benedek, Fazakas Csongor, Keleti
Dániel, Kodó Milán, Pados Márton, Zarándy Sámuel és Zelenyánszky Dávid is.
Zöld csapatunkból Pados Márton, a fehérek közül Radvánszki András kapta a
legjobb játékosnak járó oklevelet okos illetve csupaszív játékáért.

A zöld csapat legjobbja.

A fehér csapat legjobbja.
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2005/2006-ban születettek
A második torna még jobban sikerült. Zöld csapatunk minden mérkőzését
megnyerte és a fehérek is csak a zöldektől kaptak ki az egész torna
legszínvonalasabb és legizgalmasabb, szoros eredményt hozó mérkőzésén
egyetlen góllal. A nyolc mérkőzésen 29 gólt szereztünk, amiből Geiszter Barna
egymaga nyolcat vállalt, de Magyar Bulcsú is hatszor beköszönt. További
gólszerzőink: Németh Dávid 3, Bene Attila 2, Nagy Levente 2, Szikorszky Dániel
2, Zelenyánszky Dávid 2, Dajka Bence, Fazakas Csongor, Sohár Balázs és
Szentiványi Dávid.

Vidámság.
A legjobbaknak járó oklevelet ezúttal megbízható védőmunkájáért Bélai
Bendegúz illetve megalkuvást nem ismerő, harcos játékáért Zelenyánszky Dávid
vehette át.

Különdíjasok.
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2007/2008-ban születettek
Csapatunk az őszi szezont edzőtáborral kezdte, augusztus 28-31 között a
Kolozsvári Tamás utcai sporttelepünkön készültünk az új évadra.
A 44 gyerekből néhányan próbajátékon vettek részt és volt, aki meg is felelt az
edzők által támasztott feltételeknek. Örömünkre szolgál, hogy a kerethez
csatlakozott Gönczöl Gergely, aki gyors és technikás játékos, és Váczi Tóbiás, aki
nagyon gól érzékeny, agresszív és győztes típus.
A gyermekek megismerték Kovács Viktort, aki a 2017/2018-as szezon során
csapatunk másik edzője lesz. 1989-ben született és a Testnevelési Főiskolára jár.
A Baráti Bőrlabda csapatától érkezik, ahol hasonló korosztállyal foglalkozott,
illetve a nyáron már több hetet dolgozott a napközis táborunkban.
A nyáron három játékos távozott: Benedek Mór, Turányi Mátyás és Sallai Titán.
Sok sikert kívánunk nekik, bármikor szeretettel visszavárjuk őket!
A csapat nagy létszáma miatt szeptember közepétől egy újabb edző csatlakozott
hozzánk Főnyedi Máté személyében, aki a hétfői és a szerdai edzéseken segít,
hogy még intenzívebbé tudjuk tenni a foglalkozásokat.
Szeptember 9-én részt vettünk az első Bozsik tornán. Két csapattal neveztük, de
hárommal is ki tudtunk volna állni, hiszen nagy örömünkre 24 gyermek jött el.
Ellenfeleink voltak az ASI Dinamo Star, BVSC, BMC, AC Zrínyi. Különdíjban
részesült: Bodó Boldizsár és Zöld Zalán.

Élménygazdag torna.
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2007/2008-ban születettek
Szeptember 20-án csapatfotózást tartottunk.
Szeptember 23-án megrendezték a második Bozsik tornát, amelyre 3 csapattal
mentünk, mert 25 játékos tudott részt venni ezen a megmérettetésen.
Különdíjat kapott: Balázs Bálint, Herczeg József és Valent András.

Rossz idő, jó hangulat.
A két tornán nagyon sok gól rúgtunk és a védekezés is jól működött. Minden
mérkőzésen párharcerősek voltunk és sok, szép támadást vezettünk különösen a
széleken, illetve a második tornán, már a védők is mögé kerülésekkel segítették a
támadásokat a kevésbé erős ellenfelek ellen.
Fejlődnünk kell a labda gyorsabb járatásában és a labdaszerzések után sokkal
gyorsabban kell elfoglalnunk a támadó pozíciókat, hiszen sokszor tömörülünk és
nem tudjuk biztos helyre juttatni a labdát, ahonnan lehetne támadásokat vezetni.
Szeptember közepétől próbajátékon szerepelt Lenhoffer Bálint, aki 2008-ban
született és a tavaly a Lurkó csapatot erősítette. Úgy döntöttünk, hogy felvesszük
a kiemelt csapatba, mert nagyon jó a hozzáállása, csupa szív játékos, így a
későbbiekben, amikor technikailag behozza a lemaradását a többiekhez képest,
akkor nagy erősségünk lesz.
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2007/2008-ban születettek
Az edzéseken tovább gyakoroltuk az átadásokat - átvételeket, illetve rengeteg
párharc gyakorlatot is végeztünk, ahol a hangsúly a támadásból védekezésbe
való gyors átmeneten volt, illetve a gyors gondolkodáson, döntéshozatalon.
Az edzések végén pedig páros erősítőgyakorlatokat végeztünk, amelyeket a
gyermekek nagyon élveztek.
Az idei szezontól egy új versenysorozatot indítunk a csapaton belül, amelynek az
„UFC Bajnokok Ligája” nevet adtuk.
Négy csapatot alakítottunk ki, amelyek ősszel 4 meccsnapon keresztül
körmérkőzéseket játszanak egymással. A tapasztalatok alapján tavasszal is
szeretnénk folytatni, ugyanúgy 4 fordulóval.
A csapatokban kijelöltünk 2-2 csapatkapitányt, akik kitalálták a csapatneveket,
csapatszíneket, és csináltunk címereket is.
Az első fordulóban a csapatok nagyon harcoltak, mindenki mindent megtett, hogy
az ő csapata nyerje meg a mérkőzéseket, jó volt látni a küzdőszellemet.

Magyarország
- Portugália.
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2009/2010-ben születettek
Az őszi szezon már a nyár végén elkezdődött csapatunk számára, hiszen
augusztus 28-31-ig edzőtábort tartottunk. A remek hangulatú héten Csaba bácsi,
Áron bácsi és Laci bácsi tartotta az edzéseket. A foci mellett rengeteg klassz
programunk volt, többek közt meglátogattuk a Ferencváros stadionját, leültünk a
cserepadra, megnéztük a múzeumot. Ez a tartalmas hét is hozzájárult ahhoz,
hogy még jobban összekovácsolódjon csapatunk.
Szeptember 4-én pedig elkezdődött hivatalosan is az őszi szezon. A csapat
tagjainak zöme már tavasszal is itt focizott, de jöttek új fiúk is. A keret egy része
kicserélődött, Amelie és Kornél külföldre költözött családjával, néhány játékost
pedig a Lurkó csapatba irányítottunk.
Az új fiúk egy része a nyári napközis táborból, egy része pedig a Manó csapatból
került hozzánk. Juli személyében továbbra is lesz lány a csapatban. Nagy
újdonság a korosztályos csapat számára az, hogy a 2009-es és a 2010-es fiúk is
már 2*3 méteres kapura, kispályára játszanak.
Szeptember 16-án már részt is vettünk az első őszi Bozsik fesztiválon a BVSC
pályán. Ez már a harmadik helyszín egy év alatt, így sok egyesület hasonló
korosztályával megismerkedhetünk. Csapatunkból 24-en jöttek el és
mindannyian jól helytálltak más egyesületek csapataival szemben.
Edzéseken a kispályás játékot gyakoroljuk sokat, nagy hangsúlyt helyezünk a
labda kihozatalára, a kapus feladataira és a góllövésre. Emellett az 1-1 és a 2-2
elleni játékot és a labdás ügyességet is fejlesztjük.

Sokan vagyunk!
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2011/2012-ben születettek
Augusztus végén 35 gyerek részvételével megrendeztük az első kiválasztó
tábort. Nagyon jó időjárást fogtunk ki a 4 nap alatt. Felméréseket készítettünk és
mérkőzések során is megnéztük a gyermekeket. Szerda délután egy meglepetés
mozi programmal leptük meg őket. A hét végére a kialakult vélemények alapján
Dani bácsi beosztotta a gyermekeket a 11-12-es kiemelt csapatba és a Manó
csapatba.
22 gyermek kezdte meg a munkát szeptember elején, ehhez a hónap során még
2-3 ember csatlakozott. Szerencsére eddig nagyon jó időben tudták az edzők
megtartani az edzéseket. Most már lassan jön a pulóveres idő. 16 ember
leigazolása valósult meg az első Bozsik fesztiválig így 16 fiúval vettünk részt a
fesztiválon.
Büszkén mondhatjuk, hogy többen voltunk, mint a többi egyesületből összesen.
Dani bácsi és Norbi bácsi rengeteg dicséretet osztott ki a fesztivál során, hiszen
visszaköszöntek az edzésen tanult technikai elemek.

Pihenés.
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2011/2012-ben születettek
Hajrá-Hajrá-UFC!

A jó megoldások
után jár a dicséret.

CSAPATAINK

Manó

Szép labdaszerzés.

Kalózos játék.
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Lurkó

A labdarúgás a legnépszerűbb sportág.

Kölyök

Sokan vagyunk.
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Junior
Nagy létszámban kezdtük el az új szezont.

Katica

Új csajok a csapatban.
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Felnőtt
Első fordulóban csapatunk a kieső REAC otthonába látogatott. Ellenfelünk az
első perctől sokkal jobban játszott és borzalmas vereséget mért ránk.
Végeredmény 10-0.
Második fordulóban sem játszottunk jobban, úgy tűnik, csapatunknak idő kell,
hogy az új játékosok összeszokjanak. A Pestszentimre ellen szenvedtünk nagyon
fájó vereséget hazai pályán. Végeredmény 0-2.

Pestszentimre ellen.
Utána Budafokon játszottuk első olyan mérkőzésünket, melyen csapatunk jól
teljesített, csapat benyomását keltette és pontokat érdemelt volna, de a
mérkőzésen nem volt szerencsénk. Hiába fordítottunk 1-0 után Moldován és Tóth
Zs. góljával, a végjátékban a pontrúgásoknál nem volt szerencsénk és végül
kikaptunk. Végeredmény 3-2.
A TF elleni következő mérkőzésen végre kijött csapatunknak a lépés. Már korán
sikerült Kölcze góljával a vezetést megszerezni. Több helyzetünk is volt, de
eldönteni nem sikerült a mérkőzést. A végjátékban ellenfelünk is sok helyzetet
kialakított, de végül egy kontrából Tóth M. szerezte meg második gólunkat.
A vendégek még a végén szépítettek. Végeredmény 2-1.
Az ötödik fordulóban a Vízművek pályáján sikerült pontot rabolnunk. Padányi
visszatérése utáni első mérkőzésén góllal indított. A félidőben maradt is az 1-0-s
vezetés. A második játékrész viszont hidegzuhannyal kezdődött. A 46. percben
Cseh megkapta második sárgáját és a támadásból gólt is kaptunk. Sokat kellett
harcolnunk az1 pont megtartásáért.
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Felnőtt
RAFC elleni haza vereségünk az idény eddigi legnagyobb pofonja. Rabatin
fejesével hamar megszereztük a vezetést és utána is sikerült helyzeteket
kialakítanunk, de a különbséget nem sikerült növelni.
Ellenfelünknek nem igazán tudott veszélyt kialakítani, majd 10 perc alatt 3 egyéni
hiba után eldöntötték a mérkőzést. Végeredmény 1-4.

Egymás közti játék.

Így gyakorolnak a felnőttek.
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Felnőtt
Csapatunk eredményei:
BLSZ I. 1. forduló
REAC - II. Kerület UFC 10-0 (4-0)
UFC: Graeser L. - Jobbágy D., Szabó D., Kocsis M., Horváth G. - Moldován T.,
Király M., Horváth B., Rabatin N. - Kölcze B., Tóth Zs.
Cserék: Cseh P., Vida G., Lotfi P., Skergula Zs., Bereczki T., Lakatos P.
BLSZ I. 2. forduló
II. Kerület UFC - Pestszentimrei SK 0-2 (0-1)
UFC: Graeser L. - Jobbágy D., Szabó D., Kocsis M., Horváth G. - Moldován T.,
Király M., Cseh P., Rabatin N. - Kölcze B., Tóth Zs.
Cserék: Tóth M., Lotfi P., Skergula Zs., Bereczki T., Lakatos P.
BLSZ I. 3. forduló
BMTE II. - II. Kerület UFC 3-2 (1-0)
UFC: Graeser L. - Jobbágy D., Szabó D., Kocsis M., Horváth G. - Moldován T.,
Király M., Horváth B., Rabatin N. - Kölcze B., Tóth Zs.
Cserék: Cseh P., Vida G., Lotfi P., Skergula Zs., Fritz O., Németh D.
Gólszerzők: Moldován T., Tóth Zs.
BLSZ I. 4. forduló
II. Kerület UFC - TF SE 2-1 (1-0)
UFC: Graeser L. - Tóth M., Szabó D., Fritz O., Horváth G. - Moldován T., Király M.,
Cseh P., Rabatin N. - Kölcze B., Tóth Zs.
Cserék: Lotfi P., Skergula Zs., Bereczki T., Királyvölgyi K., Németh D., Horváth B., Jobbágy D.
Gólszerzők: Kölcze B., Tóth M.
BLSZ I. 5. forduló
Főv. Vízművek SK - II. Kerület UFC 1-1 (0-1)
UFC: Graeser L. - Horváth B., Németh D., Fritz O., Horváth G. - Moldován T., Király
M., Cseh P., Rabatin N. - Padányi B., Tóth Zs.
Cserék: Szabó D., Skergula Zs., Lakatos P.
Gólszerző: Padány B.
BLSZ I. 6. forduló
II. Kerület UFC - RAFC 1-4 (1-0)
UFC: Graeser L. - Szabó D., Kocsis M., Fritz O., Horváth G. - Moldován T., Király
M., Horváth B., Rabatin N. - Padányi B., Tóth Zs.
Cserék: Királyvölgyi K., Skergula Zs., Lakatos P., Tóth M., Lotfi P., Németh D., Bene Z.
Gólszerző: Rabatin N.

