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Nemzetközi tornán két csapattal.
Szerettünk volna javítani.
Igazi meccsdömping.
A torna óriási élményt jelentett a
fiúknak.
Érdekes tapasztalat volt.
Folyamatosan készülünk a
nemzetközi tornára.
Rengeteg új játékos.
Képes beszámolónk.
Ki kell használni a helyzeteket.

A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez illeszkedve a
mé r k őz é se k , t or n á k e r e dmé 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 Benke
András és Vincze Gergely látható. Acsi
először védett ellenfélként a Kolozsvári
Ta m á s u t c á b a n . K ö z e l t í z é v i g
nevelkedett az UFC-ben, majd a Vasas
Kubala Akadémiából a Siófokhoz került
profi szerződéssel.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Szomorú hírrel kezdődött a hónap: egyik csapatkapitányunk, Körtvélyessy
Csanád úgy döntött, befejezi labdarúgó-pályafutását. A pályán és azon kívül is
példamutató magatartású játékosunk közel egy éve bajlódik bokasérüléssel, s az
orvosok tanácsára kénytelen szögre akasztani a stoplis cipőjét. Ezúton is
köszönünk mindent Csannak!
Az U19-es korosztályunk Húsvétkor Prágába utazott, ahol két csapattal részt vett
a Golden City Cup nemzetközi tornán. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a
legidősebb utánpótláskorcsoportban összesen 30 játékosunk képviselte az UFC-t
ezen a kupán, ráadásul igen eredményesen.

U19-eseink elindultak Prágába
A 14 csapatos tornán négy csoportban zajlottak a küzdelmek, s a négy
csoportgyőztes jutott a legjobb négy közé.

Az UFC volt a legjobb Prágában

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Mindkét UFC-csapat megnyerte csoportját, így az elődöntőben egymással
találkoztunk, azaz borítékolható volt, hogy a bronzmeccsen és a döntőben is
érdekeltek leszünk. Az így lehetséges négy végkimenetelből végül a második
legjobb jött be: a fináléban "zöld" csapatunk 2–0-ra legyőzte olasz ellenfelét, míg
"fehér" együttesünk a bronzmérkőzésen tizenegyesekkel kapott ki lengyel
riválisától.
Az első helyért járó kupa mellett a negyedik helyen végző csapatunk kiérdemelte a
torna legsportszerűbb együttesének járó serleget is.
Aranyérmes gárdánk minden meccsét megnyerte, ráadásul csupán egy gólt
kapott (azt a másik UFC-csapattól). A "fehér" csapatunk pedig csupán egyszer
kapott ki a rendes játékidőben (akkor az UFC "zöld" együttestől).
Nagy valószínűséggel ez volt az utolsó alkalom, hogy az 1999–2000-es
korosztályunk egy csapatként vett részt nemzetközi utánpótlástornán.
A prágai túra kifejezetten emlékezetesre és jó hangulatúra sikeredett, méltó
lezárás volt ez.
A tornagyőzelmet és a fair play-díjat a csapat Körtvélyessy Csanádnak és a prágai
kupáról sérülés miatt az utolsó pillanatban lemaradó Kövessy Noelnek ajánlotta.

Két csapat, egy klub!

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Golden City Cup 2018 (Prága)
Csoportmeccsek:
II. Kerület UFC "zöld" – SC Columbia Floridsdorf (osztrák) 5–0 (Muradin 3,
Dolgener Fá., Horváth)
II. Kerület UFC "zöld" – FC Engelen (holland) 10–0 (Bacsek 3, Gazdik 2, Dolgener
Fá., Dolgener Fl., Horváth, Kelemen, Muradin)
II. Kerület UFC "fehér" – KRSV Verdenburch (holland) 2–0 (Németh, Szakács)
II. Kerület UFC "fehér" – Farum Boldklub (dán) 1–1 (Bagyinszki)
Elődöntő:
II. Kerület UFC "zöld" – II. Kerület UFC "fehér" 2–1 (Kelemen, Muradin, ill.
Bagyinszki)
Bronzmérkőzés:
II. Kerület UFC "fehér" – KP Brzeg Dolny (lengyel) 0–0, 11-esekkel: 4–5
(Bagyinszki, Kákosy, Mohamed, Szakács)
Döntő:
II. Kerület UFC "zöld" – AC Gonzaga (olasz) 2–0 (Bacsek, Muradin)
A prágai tornán résztvevő játékosok:
UFC "zöld":
Bacsek Bernát, Dolgener Fábián, Dolgener Flórián, Gazdik Balázs, Görgényi
Botond, Horváth Olivér, Kelemen Zsombor, Muradin Benedek, Nagy Károly, Porst
Bálint, Porst Benedek, Szekeres Marcell, Uray Kristóf, Vincze Gergely, Wein
Zádor
UFC "fehér":
Bagyinszki Kristóf, Bene Zoltán, Dudás András, Farkas Sebestyén, Kákosy Márk,
Lénárd András, Mohamed Zeid, Nagy Dávid, Németh Dániel, Nyitrai Tamás,
Prizzia Tamás, Smeló István, Szakács Ábel, Szijártó András, Zlatzky Dániel
A hónap sztorija:
Történelmi pillanat volt, amikor Benke András először védett ellenfélként a
Kolozsvári Tamás utcában. Acsi közel tíz évig nevelkedett az UFC-ben, majd a
Vasas Kubala Akadémiából a Siófokhoz került profi szerződéssel. Acsi nem úszta
meg kapott gól nélkül nevelőklubja elleni mérkőzést – erről Bacsek Bernát
gondoskodott.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Idehaza az országos bajnokságban öt, míg a budapestiben három mérkőzés várt
ránk. Győzelemből és vereségből egyaránt hármat-hármat tudunk felmutatni,
döntetlenből pedig kettőt.
A játékunk gyakran elmaradt a remélt szinttől, ám a Siófok ellen a második
félidőben, a Csepel ellen a második félidő jelentős részében és az ESMTK elleni
meccsen kifejezetten jól futballoztunk, ami örömteli. Igyekszünk állandósítani ezt
a teljesítményt.
Április legjobb játékosa: GAZDIK BALÁZS
Áprilisi mérkőzéseink:
·

MLSZ U19, Közép A-csoport:

Tatabánya–II. Kerület UFC 6–1 (2–1)
UFC: Wein – Szekeres (Padányi, a szünetben), Török, Görgényi – Nyitrai (Dudás,
54.), Czipó (Dolgener Fl., 52.), Bosnyák, Gazdik, Porst Bá. – Muradin, Szijártó
Gól: Muradin (35. – 11-esből)

Emberhátrányban mentettünk pontot
a Soroksár ellen
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1999/2000-ben születettek
II. Kerület UFC–Siófok 1–1 (0–1)
UFC: Wein – Nyitrai, Porst Be., Szekeres, Horváth (Vincze, a szünetben) – Smeló
(Kákosy, a szünetben) – Szijártó, Gazdik, Uray (Dolgener Fl., 67.), Kelemen –
Bacsek
Gól: Bacsek (54.)
Gólpassz: Kelemen
II. Kerület UFC–ESMTK 5–0 (2–0)
UFC: Prizzia – Szakács, Porst Be., Kákosy, Porst Bá (Nagy D., 66.). – Vincze –
Tóbiás (Gazdik, 57.), Lénárd (Uray, a szünetben), Mohamed (Szijártó, 66.),
Kelemen (Smeló, 57.) – Bagyinszki
Gól: Kákosy (30.), Kelemen (35.), Tóbiás (56.), Bagyinszki (71.), Gazdik (76.)
Gólpassz: Bagyinszki, Kelemen, Porst Be., Szijártó
II. Kerület UFC–Soroksár 2–2 (1–0)
UFC: Wein – Horváth (Török, 55.), Porst Be., Szekeres, Porst Bá. – Smeló – Nagy
D. (Dudás, 80.), Gazdik, Uray (Dolgener Fl., 73.), Szijártó – Szakács
Gól: Porst Be. (13., 85.)
Gólpassz: Gazdik
Kiállítva: Szijártó (74.)
Vác–II. Kerület UFC 6–0 (1–0)
UFC: Prizzia – Nagy D., Szekeres, Porst Bá. – Nyitrai, Bosnyák, Smeló, Gazdik,
Farkas S. – Dudás, Dolgener Fl.
·

BLSZ U19:

II. Kerület UFC–Csepel FC 3–5 (1–3)
UFC: Prizzia – Padányi (Nagy D., 31.), Farkas M. (Nagy K., 65.), Török, Ullrich –
Bene – Dolgener Fá., Czipó, Bosnyák, Farkas S. – Dudás
Gól: Dudás (15.), Farkas M. (52.), Dolgener Fá. (76.)
Gólpassz: Czipó 2
Hegyvidék–II. Kerület UFC 0–4 (0–2)
UFC: Prizzia – Horváth, Szekeres, Nagy D., Farkas S. – Smeló – Nyitrai (Dudás,
55.), Uray, Gazdik, Dolgener Fá. – Dolgener Fl. (Czipó, a szünetben)
Gól: Dolgener Fá. (11.), Smeló (17.), Dudás (75.), Gazdik (83.)
Gólpassz: Dudás, Horváth, Prizzia
Hidegkút–II. Kerület UFC 0–3 (0–1)
UFC: Wein – Nagy K. (Padányi, a szünetben), Nagy D. (Kákosy, a szünetben),
Görgényi, Farkas S. (Dudás, a szünetben) – Czipó – Szakács, Gazdik (Lénárd, a
szünetben), Uray, Horváth (Németh D., 63.) – Dolgener Fá.
Gól: Czipó (44.), Uray (47.), Dudás (53.)
Gólpassz: Dolgener Fá., Szakács
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2001/2002-ben születettek
Április 1-én az RKSK otthonába látogattunk. A Hegyvidék elleni elrontott
mérkőzés után szerettünk volna javítani. A meccs elején azonban súlyos és
érthetetlen hibákat követtünk el és rövid idő alatt kétgólos hátrányba kerültünk.
Mezőnyben nem voltunk gyengébbek ellenfelünknél, így a szünetben arra kértük
a játékosainkat, hogy játszanak nyugodtan és úgy akár a fordítás is benne lehet a
meccsben.

Nyújtás
A második félidő elején azonban egy újabb kapitális védelmi hiba után tovább nőtt
a különbség és végül súlyos, 5:1-es vereséget szenvedtünk. Rossz volt nézni,
ahogy a mieink elszántság és hit nélkül lézengtek a pályán. Gólszerzőnk: Váradi
Zalán. Ezen a mérkőzésen nehéz bárkit is kiemelni a csapatból, de Nagy Máté
motiváltsága a többieké fölé nőtt.

RKSK ellen
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2001/2002-ben születettek
Április 3-án Tatabányára utaztunk és a rossz előjelek ellenére szerettük volna
begyűjteni a három pontot.
A meccset azonban megint rosszul kezdtük és a 10. percben ellenfelünk
megszerezte a vezetést. A mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltunk,
helyzeteket alakítottunk ki, amiket azonban sorra elhibáztunk. Kapufát lőttünk, sőt
gólt is szereztük, amit azonban a játékvezető les címén érvénytelenített.
A második félidőben egyértelműen fölénybe kerültünk és nyomás alá helyeztük
ellenfelünket, de gólt nem sikerült szereznünk. A 68. percben egy teljesen
ártalmatlan, távoli szabadrúgást elnézett a kapusunk, így már kétgólos hátrányba
kerültünk. Ugyan két percen belül sikerült szépítenünk és ellenfelünk teljesen
elkészült az erejével, sőt egyik játékosukat ki is állították, hiába szorítottuk őket a
kapujuk elé, az adódó helyzeteink egyikét sem sikerült gólra váltani, így végül 2:1es vereséget szenvedtünk. Elgondolkodtató, hogy egy nálunk egyértelműen
gyengébb ellenfél ellen miért nem tudjuk érvényre juttatni a nagyobb tudásunkat.
Gólszerzőnk: Nagy Máté.
Április 8-án a Siófok csapatát fogadtuk. A nálunk kétség kívül jobb erőkből álló
ellenfelünk tetszés szerint érte el góljait.

Hazai pályán

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A 10:1-es vereség elviselhetőbb lenne, ha ellenfelünk lefocizott volna minket a
pályáról, de erről szó sem volt, beívelések, elveszített párharcok után kaptuk a
gólokat. A játékvezető négy tizenegyest ítélt ellenünk. Gólszerzőnk Herczenik
Ádi.

Tizenegyes
Április 9-én értékeltük a márciusi teljesítményeket. A hónap játékosa címet újra
Veres Boti nyerte, a legszorgalmasabb edzéslátogatói Feiner Dani, Herczenik Ádi
és Váradi Zalán voltak, a hónap legemlékezetesebb jelenete pedig Sautner Józsi
duplája volt a Goldball ellen.
Április 18-án az ESMTK csapatát fogadtuk hétközi mérkőzésen. A győzelem
reményében futottunk ki a pályára és bár mérsékelt teljesítményt nyújtottunk,
sikerült nyernünk.
Végig fölényben voltunk, rengeteg ígéretes akciót és helyzetet elpuskázva
játszottunk, de kétszer így is sikerült mattolni ellenfelünket. Játékosaink
motiváltak voltak, de nem elég magabiztosak, így egészen a második gólunkig
nyílt volt az összecsapás.
A megbeszélt nyomásgyakorlásból semmit sem sikerült megvalósítani, ami
különösen elgondolkodtató és elszomorító. Gólszerzőink: Valkó Bence és
Somogyi Martin.
Jók: Dér Barni, Sautner Józsi és Ullrich Zsiga. Tóth Ábrának sajnos eltört az ujja,
az idei szezonban már nem léphet pályára.
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2001/2002-ben születettek
Április 21-én a Soroksár látogatott hozzánk. Az őszi súlyos vereség után csak a
tisztes helytállás lehetett a célunk.

Soroksár az ellenfél
Ábra kiesése miatt kapusgondjaink adódtak. Az első félidőben Wein Zádi, a
másodikban a Dunaharasztiból érkező Tímár Bálint védett. Végig motiváltan
játszottunk, de óriási helyzeteket puskáztunk el és óvodás gólokat kaptunk.

Labdaszerzés
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2001/2002-ben születettek
A végeredmény 8:3 lett. A mérkőzés képe alapján a gólkülönbség talán túlzó. Jó
jel, hogy az öt sárga lapja miatt nem játszó Nagy Máté és a sérült Tóth Ábra is kijött
a meccsre és a kispadról nézték végig az összecsapást.
A mérkőzés végén a győztes csapat megtapsolt bennünket a csatakiáltásunk
után. Gólszerzőink: Gyimesi Peti, Somogyi Martin és Werner Andris. Jók: Balás
Ákos és Dér Barni.
Hajrá UFC!

Labda fedezése mesterfokon
Kontra
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2003/2004-ben születettek
A második tavaszi hónap igazi meccsdömpinget hozott, hiszen a havazás miatt
elmaradt mérkőzéseink többségét is pótolnunk kellett, így szinte minden hétre
jutott egy hétközi mérkőzés is.
A csapat jól reagált a sorozatterhelésre, így néhány kivételtől eltekintve elkerültek
minket a sérülések és többször is jó játékot láthattunk a fiúktól.
A húsvéti hétvégén a srácok mindkét korosztályban az RKSK gárdáival csaptak
össze. A nagyobbak gyenge teljesítménnyel 2-1-es vereséget szenvedtek a
Panoráma Sportközpontban, gólunkat Kasztner Tomi szerezte.
A fiatalabbak sokáig kiélezett meccset játszottak, hiszen a hármas sípszó előtt 5
perccel még 2-2-es döntetlen volt az állás, ám a hajrá nekünk sikerült jobban és 42-es győzelmet arattunk. Góljainkat Deák Nonó (2), Bajomi Máté és Tóth Ábris
szerezték. Ezen a meccsen a srácok kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak,
sikerült visszavágni az őszi 4-1-es vereségért a Rákosmentének.
A 2003-asok hétközi mérkőzéssel folytatták a tabellán jócskán előttünk álló
Hegyvidék ellen. A hirtelen jött meleg alaposan megfogta a feleket, a vártnál jóval
alacsonyabb színvonalú meccset játszottunk. Megérdemelt 3-2-es győzelmet
arattunk, a párharcok többségét megnyertük, akaratban a XII. kerületiek fölé
nőttünk. Gólszerzők: Kelemen Csongi, Jancsó Lukács, Kasztner Tomi.
A hétvége Komáromban talált minket, ahol mindkét korosztályban nehéz
meccsnek néztünk elébe, hiszen a házigazdák a dobogóért küzdenek.
A 2003-asok izgalmas meccset játszottak a számunkra nagyméretű pályán,
amelyen ellenfelünk szerezte meg a vezetést, amit Kelemen Csongi egyenlített ki
az első játékrészben. A második 40 percet remekül kezdtük, gyönyörű támadás
végén Uracs Patrik talált a kapuba, sajnos erre két jó átlövéssel válaszoltak a
komáromi srácok, így 3-2-es vereséget szenvedtünk.
Az U14-es bajnokságban sajnos egyoldalú volt az összecsapás, hiába voltunk
mezőnyben egyenrangúak, hátul több nagy hibát elkövettünk, így 30 perc alatt
ötgólos hátrányba kerültünk. Utána feljavultunk, nem követtünk el súlyos hibákat
hátul, míg elől sikerült gólhelyzetekig eljutni, de nem tudtunk betalálni, így ötgólos
vereséget szenvedtünk (5-0).
A következő kedden a 2004-esek is lejátszották a Hegyvidék elleni elmaradt
derbit. Ellenfelünk 2005-ös fiúkkal szerepel a tavasszal, így hatalmas volt a
fizikális különbség a két gárda között, aminek 8-1-es győzelem lett a vége. Mi sok
lehetőséget dolgoztunk ki, de a beadásaink, befejezéseink többsége rossz
minőségű volt.
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2003/2004-ben születettek
A vendégcsapatot dicséret illeti, hogy végig játszani próbált és egy pillanatig sem
adta fel. Góljainkat Bajomi Máté, Schuszter Patrik 2-2, Matolcsi Marci, Margitics
Máté, Deák Nonó és Egyed Tomi szerezték.
Április közepén a Csepelt fogadtuk a Kolozsvári Tamás utcában. Két ellentétes
mérkőzésnek néztünk elébe, hiszen az U15-ös tabellán a vendégek utolsó
előttiek, viszont az U14-esek között a bajnoki címért versenyeznek.
2003-asaink végig dominálva, nagy kedvvel futballozva 8-1-es győzelmet arattak
a piros-kékek ellen, akik végig létszámhátrányban játszottak. Szép gólokat
szereztünk, ötletes támadásokat vezettünk. Gólszerzők: Nagy Misu, Fazekas
Marci 2-2, Puskás Beni, Kasztner Tomi, Uracs Patya, Boér Zoltán.
A fiatalabbak pillanatok alatt két gólt kaptak, amire Bajomi Máté gyorsan válaszolt,
így nyílttá téve a mérkőzést. Sajnos az első félidőben a vendégek még három gólt
lőttek, így a szünetre eldőlni látszott a meccs (1-5). A második félidőben ettől
függetlenül az utolsó sípszóig óriási lelkesedéssel tettük a dolgunkat, rengeteget
lőttünk kapura, de nem tudtunk a legnagyobb ziccerekből sem betalálni,
miközben a vendégek egyszer megtették ezt, így beállítva a 6-1-es
végeredményt.

Dunaharasztiban jártunk
.
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2003/2004-ben születettek
A csepeliek vendégjátéka után a következő fordulóban dél felé vettük az irányt, a
Dunaharaszti MTK vendégei voltunk. A 2004-esek szezonbeli legjobb első félidei
játékukkal háromgólos előnyt szereztek, amit a második félidő elején növelni
tudtak. Ekkor talán mindenki elhitte, hogy megnyertük a mérkőzést, de a kékek
nem és három gólt is szereztek, ezzel a hármas sípszóig izgalmassá téve a
meccset (4-3). Szép győzelem volt, amelyen a góljainkat Puskás Samu, Egyed
Tomi, Bajomi Máté és Matolcsi Marci szerezték.
Az idősebbek helyzetekben gazdag meccset játszottak a DMTK-val, amelyből mi
jöttünk ki jobban, mert helyzeteinket sokkal hatékonyabban váltottuk gólra. 5-2-es
győzelmet arattunk, gólszerzőink: Pap Krisz (2), Werner Bala, Kasztner Tomi,
Uracs Patya.
Április utolsó hetében pótoltuk az Újbuda elleni, első fordulóból elhalasztott
mérkőzést az U14-es bajnokságban. Ellenfelünk ősszel sima 7-0-ás győzelmet
aratott felettünk, ezúttal azonban mi hagyhattuk el győztesen a pályát. Bár nem
játszottunk jól, nagyot küzdöttünk, amihez jó kapusteljesítmény és megfelelő
helyzetkihasználás párosult, így 2-0-ra nyertünk. Gólszerzők: Egyed Tomi,
Schuszter Patrik.
Vidéki Gábor értékelte az áprilisi bajnokikat: „A 2003-asok játékban érezhetően
előreléptek, a mérkőzéseink jobban néznek ki és inkább tükrözik a mi
akaratunkat, mint az ellenfeleinkét. Egyre jobban megy az ellenfél térfelén történő
labdaszerzés, illetve a támadásépítéseink is javultak, több a tudatos megoldás.
Hátul sok a hiba, viszont kapusaink áprilisban kifejezetten jó teljesítményt
nyújtottak. A 2004-esek hatalmas fejlődésen mentek keresztül az őszhöz képest,
az elmúlt meccsek közül a Rákosmente, a Csepel és a Dunaharaszti ellen is
kifejezetten jól játszottunk. A srácokkal a Csepel elleni meccs után beszélgettünk
arról, hogy a bajnokság hat kiemelkedő csapata (Komárom, Csepel, Dorog, KISE,
BVSC, Újbuda) közül csak akkor fogunk legyőzni valakit, ha kiemelkedő
kapusteljesítmény és jó helyzetkihasználás jellemez minket. Ez ugye a Csepel
ellen nem valósult meg, hiszen nem volt kapusunk, elől pedig rengeteg helyzetet
kihagytunk, így hiába játszottunk mezőnyben kifejezetten jól, szereztünk
rengeteg labdát az ellenfél térfelén, a végeredmény alapján sima vereséget
szenvedtünk. Ehhez képest az Újbuda ellen mezőnyben gyengén játszottunk,
keveset volt nálunk a labda, viszont kiemelkedő kapusteljesítménnyel és jó
helyzetkihasználással legyőztünk egy nálunk erősebb csapatot. Bízom benne,
hogy meccsről meccsre jobb játékkal folytatjuk.”
A hónap játékosa áprilisban Tímár Bálint lett, gratulálunk!

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A szokásainknak megfelelően áprilist is az előző, márciusi legjobbjaink
díjazásával kezdtük. A 2006-os születésű játékosaink közül ezúttal Serafinovics
Valters nyerte a hónap játékosa címet. A hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói
Bene Ati, Kodó Milu és Solti Szabi voltak, a hónap legszebb jelenetének pedig
Sohár Balázs a Gödöllői SK ellen szerzett győztes találata bizonyult.
A 2005-ben született játékosaink közül Kovács Benedek kapta a hónap játékosa
címet, a hónap legszorgalmasabb edzéslátogatója Szikorszky Dani volt, míg a
hónap legemlékezetesebb jelenete Dajka Bence fejesgólja volt a Budakalászi
MSE elleni gyakorló mérkőzésen.
Április 7-én csak egy csapattal tudtunk részt venni az első tavaszi Bozsik tornán.

Megnyitó
Négy mérkőzésünkből hármat megnyertünk, de a negyediken sajnos nem sikerült
kapuba találnunk, így az 0:0-ás döntetlennel zárult.

Egy csapattal

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Teljesítményünk értékét növeli, hogy gyakorlatilag védők nélkül, tartalékos
csapattal álltunk fel, de végig egységesek voltunk és mérkőzésről-mérkőzésre
javult a teljesítményünk.

A legjobbak
Gólszerzőink: Bóday Beni, Karli Marci, Makovinyi Marci 2-2, Fehér Füli, Németh
Dávid, Patkó Márk, Szentiványi Dávid és Szikorszky Dani. Legjobb játékosunk
Pados Marci volt, önfeláldozó játékáért.

Pados Marci

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Április 14-15-én U12-eseink a FISI Champions's Trophy magyarországi
selejtezőjén szerepeltek. Az első napon hat mérkőzést játszottunk és sikerült a
másnapi felsőházi rájátszásba jutnunk.

Champion’s Trophy
Többek között játszhattunk a Ferencváros, az UTE, a Videoton, vagy az
utánpótlás nevelésben nagyon jól ismert FC Budapest, Debreceni Olasz Focisuli,
Dunakanyar Régió csapatai ellen.

Bemelegítés
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2005/2006-ban születettek
A gyerekek, óriási becsvággyal és hatalmas elszántsággal vetették magukat
küzdelembe, a torna óriási élményt jelentett nekik. A felsőházi szereplésünk
sajnos már nem sikerült olyan jól, mint szerettük volna, de minden csapat ellen
becsülettel helyt álltunk.

Párharc
A rendező UTE ellen csak egy véleményes büntetővel, a Ferencváros ellen
büntetőpárbajban szenvedtünk nagyon szűk vereséget, de a legjobb négyben
végzett Dunakanyar Régió ellen például 2:2-öt játszottunk, 0:2-ről felállva. Végül
győztes meccsel fejeztük be a tornát és a tizenötödik helyen végeztünk.

„Varázsló”

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Április 7-én tartották a II. Bozsik tornát, amelyen 3 csapattal mérettük meg
magunkat. 11 órától a 2008-as fiúk játszottak kiegészülve néhány 2007-es
gyermekkel. A négy mérkőzésen jól küzdöttek, amit kértem tőlük próbálták
megvalósítani. Mindenki jó teljesítményt nyújtott önmagához képest.

II. Bozsik torna
13 órától két csapatunk játszott 4-4 mérkőzést. Láttam nagyon szép dolgokat is a
fiúktól, de sok hibát is vétettünk. Különdíjban részesült Pácza Olivér és Völgyi
Domonkos.

A kör

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek

Völgyi Domi

Pácza Olivér
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2007/2008-ban születettek
Április 9-én és 16-án megrendeztük a tavaszi házi bajnokságunk két fordulóját.
Izgalmas meccsek voltak, a fiúk nagyon komolyan vették az összecsapásokat.

Savio Kupa
Április 13-án két csapattal részt vettünk a Szaléziak által szervezett jó hangulatú
Savio Kupán. Iskolák ellen játszottunk beton pályán, az ellenfelek nem tudtak
nagy ellenállást tanúsítani, de érdekes tapasztalat volt, mert szervezetten még
nem játszottunk ilyen borításon, a gyermekek jól érezték magukat.

Kupával

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Sajnos az április 14-re tervezett edzőmeccs a Baráti Bőrlabda ellen elmaradt,
mert az ellenféltől sokan nem tudtak eljönni, így ismét egymás ellen játszottunk
8+1-ben, a győztes csapat tagjai focis kártyát kaptak.

Házi bajnokság

Április 18-án a Vasasnál vendégszerepeltünk egy mini-tornán, ahol két-két
meccset játszottunk 8+1-ben. Biatorbágy ellen jobbak voltunk, tudtunk dominálni
és sok szép támadást vezettünk.
Az első meccsünkön nem tudtuk fölényünket érvényesíteni, azonban a
visszavágón már az eredményben is megmutatkozott a két csapat közötti
különbség. A Vasas ellen mindkét mérkőzésen 1-1 góllal maradtunk alul,
ellenfelünk jobb volt nálunk, sokszor tudtak zavart okozni a védelmünk mögé
betett labdákkal.
Április 23-án pótolták az elmaradt Bozsik tornát. Egy csapattal neveztünk, mert
hétfőn nem tudta sok szülő megoldani a fiúk szállítását a BVSC pályára. Az első
két meccsen elégedett lehettem a csapat teljesítményével, azonban az
esőszünet utáni produkciónk sajnos nagyon harmatosra sikeredett, úgy éreztem,
hogy leeresztettünk és már nem összpontosítottunk annyira, mint az első
összecsapásokon.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
A különdíjat Balogh Áron kapta, hiszen a bal szélen nagyon eredményesen és
látványosan tudta kicselezni ellenfeleit.

Balogh Áron
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2007/2008-ban születettek
Április 28-án tartották a III. Bozsik tornát, amelyen ismét 3 csapattal vettünk részt.
A nagy melegben a fiúk nagyon elfáradtak, de mindent kiadtak magukból, így
elégedett lehettem a hozzáállással. Különdíjban részesült Gerecs Marcell, Váczi
Tóbiás és Soós Barnabás.

Gólszerző:
Márkusz-Aba
Márk

III. Bozsik torna

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek

Bozsik torna pótlás

Misi és Csani
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2009/2010-ben születettek
A rövid tavaszi szünetet követően húsvét után újra nagy lendülettel kezdtük el az
edzéseket. A hónap első fele igazi felkészülési időszak volt a csapat előtt álló
feladatok kapcsán.
Készültünk a további Bozsik-fesztiválokra és készülünk folyamatosan a pünkösdi
ausztriai tornára is. A felkészülés fontos része a cselezés és a kapura lövés
folyamatos gyakorlása, valamint az is, hogy a sátorbontás után elkezdtük a két
körös folyamatos futást is.
Az április 20-i edzésen vendégünk volt Szabados Ádám free style focista, aki
remek bemutatót tartott és több trükkre is megtanította a csapatunkat.
Nagyon fontos útmutatókat adott ahhoz, hogy a labdaérzékelést és a labdás
ügyességet hogyan tudjuk fejleszteni.
Csak ámultunk azon, ahogyan a labdát szinte minden testrészével kezelni tudja.
De fél óra gyakorlás után már közülünk is többen tudták a nyakuk mögött tartani a
labdát és lemenni ezzel fekvőtámaszba és vissza.

Szabados Ádám freestyle focistával
Az osztrák tornára is készülünk, már sikerült egy fél edzést 5*2-es kapura
játszanunk. Sajnos komoly zivatar söpört végig a pályán, így ezt a gyakorlást meg
kellett szakítanunk.

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Április 21-én voltunk Bozsik-fesztiválon. A 2009-es korosztályban 22 játékos jött
el, így 4 csapatot szerepeltettünk. Sajnos sok olyan mérkőzést is játszottunk, ahol
egymás ellen kellett küzdeni, de azért ebben is megtaláltuk a hasznosságot!

Bozsik-fesztiválon
A 2010-es korosztályban 12-en voltunk, két csapattal szerepeltünk.
Összességében megállapítottuk, hogy ügyes játékosok alkotják csapatunkat és
mindenki ellen győzelmi esélyünk van ezeken a fesztiválokon.

A legjobbak

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Kettő nagyon jól sikerült tornán vagyunk túl. Mindkettőn büszkén mondhatjuk,
hogy a legnagyobb létszámba képviseltettük magunkat, így a torna végén ismét a
leghangosabban a "hajrá hajrá UFC" szólt. Április közepétől rengeteg új
játékosjelölt került a Kolozsvári Tamás utcába, akik a jövő csapatát fogják alkotni.
A 2011, 2012, 2013-ban született fiúk nagyon lelkesen járnak az edzésekre.

Mi voltunk a legtöbben
Hajrá-Hajrá-UFC

Bozsikon
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Manó

Izgalmas gyakorlat

1v1

CSAPATAINK

Lurkó
Ajándékot kaptak a Lurkók

Kölyök

Aranyjelvényt nyertek a Kölyök
csapatban legjobban ívelők
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Junior

Salamin Marci spárgája sem akadályozta
meg, hogy a narancssárgák gólt kapjanak

Katica

Lányok

fociznak

1-1 ellen

CSAPATAINK

Felnőtt
A Budapest Kupa negyeddöntőjében a Csep-Gól látott vendégül minket, ahol az
időjárásnak és ellenfelünknek köszönhetően füves pályán léphettünk pályára.
Sajnos tompán, visszafogottan játszottunk, ez igaz volt a csepeliekre is, egyenlő
erők küzdelme zajlott a pályán. Sajnos mi kevés nagy lehetőségünket is
kihagytuk, míg ellenfelünk a második félidőben kétszer is betalált, így a 2-0-ás
vereség a kiesésünket jelentette.
Vidéki Gábor értékelte a kupabúcsút: „Talán a szombat esti mérkőzés hatására
érezhetően fásultan, tompán, gyengén játszottunk. Két azonos erősségű csapat
játszott, amelyen a hazaiak jobban éltek a lehetőségeikkel, frissebbek voltak,
ezért megérdemelten jutottak tovább. Gratulálok a Csep-Gólnak.”

Budapest Kupa negyeddöntő
A húsvéti hétvége szabad volt és a kupameccs fényében jót is tett a pihenés a
srácoknak, a RAFC ellen szerdán léptünk pályára az Ikarus műfüves pályáján.
Az első félidőben nagy labdabirtoklási fölényben voltunk és hamar jött az első
helyzet is, Tóth Máté kapott a jobbösszekötő helyén indítást, éles szögből lőtt, a
kapus szép védéssel őrizte meg a gólnélküli állást.
Sajnos a korai helyzetet nem követte újabb, mezőnyfölényünk teljesen meddő
volt.
Házigazdánk is lett volna egy nagy helyzete, de a hosszú mélységi indítást rossz
átvétel követte, így kapusunk könnyedén ölelhette magához a labdát.

CSAPATAINK

Felnőtt
Ellenfelünk végig a 90 perc során ezekkel a mélységi indításokkal próbálkozott,
amit védelmünk izgalmak árán, de összességében jól semlegesített. A félidő
második felében a sárgák elkezdték gyűjteni a sárgákat, több támadásunk is
keményebb belépőkkel és szabadrúgással zárult.
A második félidőben ellenfelünk kicsit feljebb jött, emiatt sokkal több terület
maradt támadásaink számára, amit alapvetően jól használtunk ki.
Az 59. percben felpörögtek az események, előbb Tóbiás Marci remek
esernyőcsel után eltörte a labdát a 16-os vonalánál, így lövése alig gurult el a
kapusig, miközben mellette Bagyinszki Kristóf tiszta lövőhelyzetben kérte a
labdát. Alig másfél perccel később Tóbiás kapott mélységi indítást a balösszekötő
helyén, amivel ziccerben lépett ki, ám a kapusba lőtte a labdát. Hogy mennyire
fordulópont lehetett volna ez a szituáció, azt nem is bizonyítja jobban más, mint a
RAFC ellentámadása, melyből lövéssel veszélyeztetett ellenfelünk.
A helyzetek kihagyása eddig tartott, a 62. percben Miklósi Geri indította a
jobbösszekötő helyén kilépő Bagyinszkit, aki 15 méterről nagy erővel a kapus feje
fölött a léc alá bombázott (0-1).
Hátrányban a rákosszentmihályiak feljebb jöttek, minden támadásuk felíveléssel
zárult, ám helyzetet nem tudtak kialakítani, miközben mi kedvünkre
kontrázhattunk, ám egyikkel sem tudtuk bevinni a mindent eldöntő találatot, igazi
ziccerig sem jutottunk.

Bacsek dekázik
Hősies védekezés
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Felnőtt
A 85. percben egy indításnál Maczinkó Roli csúszott el, a mögé érkező játékos
kapu elé passzolt, ám a hosszún érkező támadó két méterről a kapufa mellé
pöckölte a labdát, óriási helyzet maradt ki…
A 87. percben szögletet végezhettünk el, melyet a hosszú oldalról visszafejelt
valaki a kapu elé, ahol Tóth Mátét amolyan „bödedanis” mozdulattal lerántották, a
közvetlen közelben álló játékvezető nem látott okot arra, hogy büntetőt ítéljen.
A 91. percben Moldován Tibit lökték fel a saját térfelünkön, a játékvezető továbbot
intett, a labda a jobb oldalunkon a szögletzászlóhoz került, ahol Miklósi hasonló
belépőjét szabálytalannak látta a játékvezető, még egy sárgát is adott érte.
A kapu elé ívelt szabadrúgást a házigazdák játékosa a hosszú oldalról kapura
fejelte, Horváth „Gekkó” nagyot védett, a kipattanót Kákosy Papa rúgta a
támadóra, ahonnan a labda az alapvonalon túlra pattant, a partjelző kirúgást
intett, mégis szöglet következett.
A szöglet a rövid oldalra érkezett, ahol talán Maczinkó mellől Ébenhardt remek
mozdulattal a hálóba csúsztatott (1-1).
A játékvezető tovább hosszabbított, amelynél Maczinkót brutális belépővel tették
hidegre, a labda Kelemen Zsombi elé került, aki balról a kapu elé adott, ám a
labdáról mindenki lemaradt…
Így látta a döntetlent Vidéki Gábor: „A RAFC ellen saját magunknak köszönhetjük,
hogy nem gyűjtöttük be mindhárom pontot, mert vezetésünk után legalább egy
kontrát végig kellett volna vinnünk. A játékvezetéssel nem szabad foglalkoznunk,
mert elvonja a figyelmet a játékról. Ezt a két itthagyott pontot bravúrral vissza kell
szereznünk a következő meccseken.”

Kispad
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Felnőtt
A következő játéknapon a bajnoki címért küzdő lila-fehérek látogattak a
Kolozsvári Tamás utcába. Az Újpest kezdte élesebben a meccset, Kákosy eladott
labdája után hamar meg is volt az első helyzetük, ám Szabó Dávid pont annyira
ráncigálta a csatárt, hogy emelése a kapu mellé hulljon.
A 13. percben a következő helyzetét már kihasználta a vendéggárda, a
jobbösszekötő helyéről az ellenfél irányítója adott remek mélységi labdát a
bemozduló társának, aki ellőtte a labdát kimozduló kapusunk mellett (0-1).
A vezetés tudatában a lilák hagytak minket hátul passzolgatni, így a
labdabirtoklást tekintve nem voltunk nagy hátrányban, viszont a mi futballunk
gyakorlatilag a saját térfelünkre koncentrálódott, annál kijjebb nem engedtek
minket.
A 32. percben Horváth Bende védett egy ziccert lábbal. A vendégek lövésekkel,
beadásokkal, szögletekkel veszélyeztettek, aránylag jól álltuk a sarat.
A 39. percben ziccerünk volt a döntetlenhez, Miklósi Geri beadását mentették
szögletre a védők, Moldován Tibi gyorsan elvégezte a szögletet kicsiben,
Miklósihoz passzolt, aki lefordult a védőről, majd okosan a hosszú felé emelt, ahol
az érkező Maczinkó fejelte mellé a labdát – amit nem tudhatott, hogy mögött
Bagyinszki és Szabó is sokkal jobb helyzetben fejelhetett volna az üres kapura…

A csapat

CSAPATAINK

Felnőtt
A második félidőben még összeszedettebbek voltunk a védekezést illetően,
viszont nagy egyéni hibákat követtünk el a saját térfelünkön, amikből az
Újpestnek ziccerei voltak.
Az 55. percben Márk fejelt rossz helyre egy hosszú indítást, amiből mellőle élesen
centerezett a támadó, ám érkező társa 5 méterről hatalmas helyzetben nem
találta el a kaput.
A 68. percben szépen kidolgozott támadás végén a jobbösszekötő helyéről
eleresztett lövés centikkel a hosszú kapufa mellett hagyta el a játékteret.
A 76. percben Király Marci hibázott a saját térfelünkön, ám a ziccerbe Gekkó
vetődött bele.
A 80. percben egy megpattanó és ettől veszélyes átlövést védett hatalmas
bravúrral kapusunk. Az utolsó percekben mindent egy lapra feltéve igyekeztünk
veszélyt teremteni ellenfelünk kapuja előtt, ez a legjobban a 87. percben sikerült,
amikor Moldován tekert kapura egy szabadrúgást, ám Drávucz szögletre tolta a
léc alá csapódó labdát. A hosszabbításban egy kontrát követően Gekkó mutatott
be újabb nagy védést, az eredmény már nem változott.
Vidéki Gábor értékelte a meccset: „A végeredmény ránk nézve hízelgő, mert
ellenfelünk sok helyzetet hagyott ki. A tavasz leggyengébb játéka volt a
részünkről, de nekünk nem is a lilákat kell megvernünk. Örülök, hogy
tisztességesen helytálltunk.”

Csapatkapitány
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Felnőtt
Április közepén a Hegyvidék vendégeként valódi kiesési rangadót játszottunk. Az
első félidőben ellenfelünk kevesebb hibával játszott és jól reagált az általunk
elkövetett hibákra, így az első félidő arról szólt, hogy az általunk eladott labdákból
a Hegyvidék veszélyes kontrákat vezetett.
Az első ilyenből hátrányba kerültünk a 10. percben, amikor Bánk Levente fejelt a
kapunkba (1-0).
A félidő további részében a házigazdák három nagyobb lehetőséget is
kialakítottak, míg mi csak az utolsó 15 percben tudtunk gólhelyzetekig eljutni,
igaz, ekkor két nagy lehetőségünk is volt, Bagyinszki Kristóf közeli lövését
bravúrral védte a kapus, míg Bacsek Bernát 11 méterről kapu mellé lőtt. Sajnos
sérülés miatt vezérünket veszítettük Moldován Tibi személyében, akit a 38.
percben kellett lecserélni.
A második félidőre így távolról sem rózsás helyzetben futottak ki a fiúk. Tudtunk
váltani, a második játékrészben egyértelműen érvényesítettük akaratunkat, egyre
nagyobb fölényben játszottunk és a félidő második felére helyzetekig is
eljutottunk.
A 69. percben Miklósi Geri lövését ütötte oldalra a kapus, az érkező Mohamed
Zeid 7-8 méterről a kapuba helyezte a kipattanót (1-1).
A hajrához érve mindent megtettünk a győzelemért, Bagyinszki Kristóf veszélyes
lövésébe belekapott a védő, így az kevéssel a bal alsó sarok mellett hagyta el a
játékteret. Pillanatokkal később Kelemen Zsombi lövése tévesztett kevéssel célt.
A 87. percben Kelemen Zsombi játszott remek ütemben Bagyinszki elé, aki 15
méterről nagy erővel a hosszú sarkot vette célba,a Hegyvidék kapusa bravúrral
védte a kapuba tartó lövést.
Vidéki Gábor értékelte a döntetlent: "Az első félidőt rosszul kezdtük és mire
felébredtünk, már hátrányban is voltunk. A félidő végére tudtunk csak odaérni az
ellenfél kapuja elé, de a kontrákra ekkor még nem tudtunk jól reagálni.
A szünetben váltottunk, aminek köszönhetően a második félidő a mi akaratunk
szerint zajlott, megérdemelten egyenlítettünk és volt lehetőségünk újabb gólt is
lőni. A döntetlen a teljes mérkőzést tekintve reális eredmény. Gratulálok a
srácoknak a második félidőben mutatott teljesítményhez."

CSAPATAINK

Felnőtt
Az idegenbeli döntetlen után újabb ki-ki meccs következett, az Újbudát fogadtuk
otthonunkban. Remekül kezdtük a mérkőzést, sokkal koncentráltabbak,
élesebbek voltunk, mint a vendégek.
A 3. percben Mohamed Zeid indította Kelemen Zsombit, aki a 16-os vonalához
érve, befelé cselezett, majd 15 méterről, ballal a hosszú alsóba tekert (1-0).
Még fel sem fogtuk a vezető gólt, amikor ismét a jobbon vezettünk támadást,
Bacsek Bernát mozgott keresztbe és kapott labdát, az alapvonalról
visszapasszolt Tóbiáshoz, aki eltolta a labdát a védő mellett, majd az ötös jobb
széléről középre játszott, az érkező Bagyinszki néhány lépésről a hálóba pofozta
a labdát (2-0).
Negyed óra sem telt el a találkozóból, amikor baloldali szögletünket Vincze Gera
lőtte nagy helyzetben fura mozdulattal a kapusba.
A 22. percben Bernát tört be balról a 16-oson belülre, majd éles szögből, nagy
erővel 50 centivel a léc fölé lőtt.
A 27. percben Bernát verte meg az egyben a védőjét, majd középre játszott, az
érkező Zeid nagy helyzetben 15 méterről a kapus kezébe belsőzött.

Támadás

CSAPATAINK

Felnőtt
A 30. percben Tóbiás Marci támadta meg a labdát vezető ellenfelet a félpályánál,
aki társához oldalra játszott, az érkező Zeid elvette tőle a labdát, majd rögtön
Bagyit ugratta ki, aki belépett a két védő közé, betolta a labdát a 16-oson belülre,
majd a kapus fölött a háló közepébe lőtt (3-0).
Az első félidőben mire ellenfelünk magához tért, már két góllal vezettünk, majd
ugyan labdabirtoklási fölénybe kerültek, de veszélyes beadásokon kívül
gólhelyzetig nem jutottak el, bár ehhez kellett az is, hogy Szabó Dávid kétszer
remek helyezkedéssel mentsen. A második félidőt érezhetően nagyobb elánnal
kezdték a vendégek, de semmi nem mutatott arra, hogy ezen a mérkőzésen
izgulnunk kellene. Az 54. percben aztán a semmiből szépített az Újbuda, a
jobboldalunkon megvertek minket, a visszapasszolt labdát 15 méterről ellőtte a
vendégek játékosa, Gekkó rossz helyre ütötte a labdát, amire jól érkezett az
ellenfél játékosa és az ötösről a hálóba lőtt (3-1).

Zsombi
Passz

CSAPATAINK

Felnőtt
A váratlan gól érezhetően megfogott minket, bár a baloldalon Bernát révén volt
pár akciónk, de bizonytalanabbá váltunk. Ellenfelünk átlövésekig jutott, igazi
gólhelyzetig nem, mégis tovább csökkent a különbség a 62. percben.
Szabadrúgást végezhetett ellenfelünk a bal oldalunkon, a visszagurított labdát az
Újbuda játékos 20 méterről egyből ellőtte, ám a lövés 6-8 méterrel mellé ment
volna, de a sűrűben a hosszún egy újbudai beletette a lábát, a labda pedig
védhetetlenül a hosszú sarokba pattant (3-2). A hátralévő 30 perc kőkemény
brusztolásról szólt, ellenfelünk játékból nem tudott ziccert kialakítani, viszont a
játékvezető a nyafogásnak köszönhetően szinte minden test-test elleni párharcot
lefújt, így gyakorlatilag körberúgatta a kapunkat, a beadások pedig mindig
magukban hordozzák a veszélyt. A 80. percben eldönthettük volna a meccset,
Zeid ívelt szabadrúgásból a kapu elé, Papa okosan a hosszúról a rövid elé emelte
a labdát, ahol az érkező Miklósi Geri nagy helyzetben 5 méterről a kapusba fejelt...
A 86. percben egy szabadrúgást követően a csúsztatott labda lepattant a földre,
majd a lábak sűrűjében a kapufánkra, onnan pedig kifelé pattant.
Vidéki Gábor értékelte a nagyon fontos győzelmet: „Az első félidőben remekül
játszottunk, de a mérkőzésnek az a tanulsága, hogy nem szabad feltámasztani a
halottat, ki kell használni a helyzeteket úgy, hogy az ellenfél végleg feladja. A
második félidőben a vendégek remekül küzdöttek, nem adták fel, de az egész
mérkőzés alapján azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk. Gratulálok a
csapatnak.”
Csapatunk eredményei:
BLSZ I. 21. forduló
RAFC - II. Kerület UFC 1-1 (0-0)
Gólszerző: Bagyinszky K.
BLSZ I. 22. forduló
II. Kerület UFC - Újpest FC II. 0-1 (0-1)
BLSZ I. 23. forduló
Hegyvidék - II. Kerület UFC 1-1 (1-0)
Gólszerző: Mohamed Z.
BLSZ I. 24. forduló
II. Kerület UFC - Újbudai FC-Voyage 3-2(3-0)
Gólszerzők: Bagyinszky K. 2, Kelemen Zs.

