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Nem volt könnyű dolgunk.

Szükséges, hogy felvállalják a 

döntéseket.

A gyerekek élvezték a futsalozást.

Még nagyon sokat kell fejlődnünk.

Lejátszottuk az első futsal meccset.

Képes beszámolónk.

Egy hosszabb téli felkészülés vár 

majd ránk.

Kedves Olvasó!

Egyesületünk  futballfilozófiájához, 

képzési és nevelési elveihez illeszkedve a 

mérkőzések,  tornák eredményei  

korosztályonként eltérően jelennek meg. 

Kisebb korban számszerű eredmények 

nélkül számolunk be a csapatokkal 

kapcsolatos történésekről, bajnokságban 

szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)  

m á r  m e g j e l e n n e k  a  s z á m s z e r ű  

eredmények is. A hónap képe: Átadtuk a 

közösen gyűjtött édességeket a Sarlós 

Boldogasszony plébánia vezetőjének, Dr. 

Beran Ferenc atyának, aki eljuttatja az 

adományokat a rászoruló gyerekeknek. 

Köszönjük szépen az adakozást!

  

A hónap képe



A hónap játékosai - December



Nem indult egyszerűen a szezon, nyár közepén vettem át a csapatot, ekkor még 
bizonytalan volt a legtöbb játékos sorsa, az edzésekre eleinte kevesen jártak. Az 
első néhány hét és egy hosszabb megbeszélés után viszont éreztem, ezek a 
játékosok szeretnek itt játszani, és partnerek lesznek abban az elképzelésemben, 
hogy egy erős és egységes csapatot építsünk közösen. Ez gyakorlatilag az iskola 
kezdetével párhuzamosan kezdett megvalósulni. 

A kezdeti fordulókban még nagyon keveset tudtam a játékosokról, az alapozáskor 
hiányos volt a csapat, nem igazán ismertem ki játéktudásukat. 

Ez a hónap nagyrészt arról szólt, hogy a bajnoki mérkőzéseken mindenki 
lehetőséghez jusson, és kezdjen kialakulni a csapatjáték, és a felállás is. 4-2-3-1-
es játékrendszerben kezdtünk a mérkőzéseken.  

Ennek ellenére eredményeink nem voltak rosszak, szeptemberben, 5 
mérkőzésből 2 vereség mellett egy döntetlen, és 2 győzelem volt a mérleg. 
Létszámunk az augusztusi statisztikát meghaladta, átlagosan a keddi és 
csütörtöki edzést 16-20 fővel tudtuk végezni.  

A játékosok egyre magabiztosabbak, de a helyzetkihasználásban, illetve a 
védekezés megszervezésében, még sokat kell dolgozni a stabil teljesítményért.  

Legnagyobb sikerünket a tavalyi bajnok, Dorog 4-2-es hazai legyőzésével értük 
el. A hónap végére a játékosok is kezdték megérteni, hogy a sikerért keményen 
meg kell dolgozni.
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Október hónapját, az előző hónap utolsó bajnoki mérkőzésének hangulatában 
kezdtük, ami a Grund FC elleni 2-0-s idegenbeli győzelem volt. 

Edzéslátogatottság tekintetében nem lehet panasz, átlagosan 16-18 játékos 
jelent meg. A mérkőzés menetrend alapján tudtam, hogy ebben a hónapban 
összesen 2 mérkőzés vár ránk, így az „üres fordulók” hetén igyekeztünk tanulni 
olyan taktikai elemeket, amelyekre esetleg máskor kevesebb idő marad, például 
a támadásvezetések tekintetében. 

Sajnos egy fájó vereséget szenvedtünk el itthon, könnyű győzelmet szerzett a 
Hegyvidék csapata, jó játékkal. Csalódottak voltunk, mert jól készültünk a héten, 
talán még fejben nem vagyunk elég érettek az ilyen típusú ellenfelek legyőzésére.

Ennek ellenére a játékosok becsületesen dolgoztak tovább a következő héten, 
így a hétvégén a Kelen hazai legyőzésével visszatért a jókedv az öltözőbe.  
Emellett október első hetétől kezdve elkezdtük egyéni edzéseinket, elsősorban 
támadóinkkal. 8 héten át, heti 2 alkalommal igyekeztünk néhány gyakorlattal 
fejleszteni a lövéseket, kapu elé érkezést, befejezést. Az első blokk résztvevői: 
Nagy Máté, Szabó Kristóf, Valkó Bence, Ormosy Matyi, Sautner Józsi. 

A hónap játékosa az edzéslátogatottság, hozzáállás, és a mérkőzéseken nyújtott 
teljesítmény alapján ezúttal Herczenik Ádám lett. 

Novemberben összesen 4 mérkőzés elé néztünk, időrendben Tatabánya, Siófok, 
Csákvár, illetve Esztergom. A megszokottól eltérő módon a 4 mérkőzésünkből 3 
idegenben várt ránk. 

Edzés létszámunk megfelelően alakult a keddi és csütörtöki edzéseken, a 
pénteki, felnőtt csapattal közös edzéseken vettek részt néhányan a csapatból. 

Két próbajátékos járt edzéseinken, Novák Tamás az Issimo csapatából, illetve 
egy visszatérő, Fülöp Marci a Kelenből.

A 4 mérkőzés mérlege: 1 vereség, 2 döntetlen, 1 győzelem. Nem voltunk 
maradéktalanul elégedettek a hónap végére, ugyanis a Tatabánya elleni hazai, 
illetve a Csákvár elleni idegenbeli mérkőzésen mindenki érezte, hogy benne 
hagytunk a meccsben két pontot, mindkettő 2-2-es döntetlennel zárult. 

A Csákvár mérkőzés után egy hosszabb beszélgetés keretében rávilágítottam 
hibáinkra, amit a játékosok véleményem szerint befogadtak. Talán ennek 
eredményeképpen is, a novemberi edzéslátogatás csúcsát ezt követően értük el, 
19 fővel. 

Úgy gondolom, összességében nem vallottunk kudarcot ebben a hónapban sem, 
sajnos Ormosy Matyi iskolai elfoglaltságai miatt abbahagyta a sportot.  A hónap 
játékosa Ullrich Zsiga lett.
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Decemberben véget értek a bajnoki mérkőzések odavágói, 12 mérkőzés után a 7. 
helyen állunk a bajnokságban. A kemény hideg a létszámot is befolyásolta az 
edzéseken, átlagosan 10 fő jelent meg. A bajnoki mérkőzések után ügyességi 
játékokkal, sok mérkőzés játékkal igyekeztünk regenerálódni az őszi mérkőzések 
fáradalmai után. Ezek jó hangulatban, jó létszámmal teltek, beiktattunk két 
nagypályás játékot is, a felnőtt csapattal közösen. A téli felkészülésünk során 2 
kispályás tornára fogunk menni, illetve 4-5 edzőmérkőzést is fogunk játszani.  
Megtartottuk évzárónkat az Oktogon Bisztróban, ahol mindenki jól érezte magát. 
A csapat nagy része el is tudott jönni, 19 fő jelent meg a vacsorán, ahol némi 
statisztikával is kedveskedtem a csapatnak őszi teljesítményük kapcsán.  
A hónap játékosa hozzáállása és edzéslátogatottsága miatt Bori Ruben lett.

A teljes fél évet összefoglalva sokkal inkább pozitív élményekkel és tanulságokkal 
gazdagodtunk az edzések, és a mérkőzések tekintetében is. Nem volt könnyű 
dolgunk, hiszen a legtöbb játékosnak legalább 1, de inkább 2 évvel idősebb 
játékosok ellen kellett helytállniuk hétről hétre. Ahogyan lenni szokott, arattunk 
nagy győzelmeket (Dorog, Kelen), de voltak frusztráló pontvesztések is (Csákvár, 
Komárom). Összességében a 7. helyen fordulunk majd a tavaszi visszavágókra, 
úgy gondolom, megfelelően dolgoztunk, és ez az eredmény tükrözi is 
teljesítményünket. Fejlődnünk kell még a koncentrációban mérkőzések első 
részében, illetve a helyzetek kihasználásában is. A félév játékosa egyértelműen 
csapatkapitányunk, Sautner Józsi lett a maga 8 góljával, amit 10 mérkőzésen 
szerzett. Úgy gondolom, ha keményen dolgozunk, és összetartó csapatként 
viselkedünk, az év végén még feljebb végezhetünk a tabellán. 
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December hónapban 2004 es csapatunknak egy hivatalos fellépése volt. Az 

elsejei munkanappá avanzsált szombaton a grund csapatát fogadtuk. 

Az első félidőben, az amúgy kiegyenlített játékot három fejes gól szakította meg 

az ellenfél részéről, szögletből , illetve akció után. Sajnos nem túl jól reagáltunk a 

magas labdákra, ez minimum kijelenthető… 

Egyed Tomi szólógólja szakította meg a sort, a szünetben a kétgólos 

vendégvezetés ellenére éreztünk magunkban annyi erőt, hogy a félszezon utolsó 

bajnokiján ponttal jöjjünk ki. 

Bevonulás

Kezdés előtt



A második félidőben mondhatni mi domináltunk és ennek meg is lett az 

eredménye. Bajomi Máté előbb egy kiváló szélen való elfutás után rúgatott öngólt 

a vendég védővel (Máté neve van beírva góllövőként), aki kiválóan belsőzött saját 

kapusának védeni való felülete mögé.. Ekkor Nonó belső védő pozícióból feljebb 

került a középpálya közepére, és onnan irányította társait. Az extra csak ezután 

jött, stabil csapatunk, aki talán ebben a félidőben mutatta a szezon egyik legjobb 

félidejét, egyenlíteni tudott Máté egyéni alakítása után. 

Az utolsó percek izgalmasra sikeredtek, túlságosan is. Még nekünk is volt 

esélyünk előrejutni, támadást vezetni, de a sors úgy akarta, hogy az ellenfél egy 

előrebikázott labda utáni versenyfutásból jobban jöjjön ki, és gólt szerezzen.. 

Mindenki csalódott volt a mi oldalunkról, mondanom sem kell. De a 

teljesítményünkre, hozzáállásunkra büszkék lehetünk, még ha ezért most pont 

nem is járt. 

.
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Szabadrúgás



Az MLSZ közép B bajnokság felénél (16 csapatból) a 14. helyen állunk, tavasszal 

megpróbálunk mindenképpen feljebb jönni a tabellán. 

A kapusposzton állandó 2004-es játékossal kiállni, hogy ne kelljen mindig 

kölcsönkérni a kisebbektől, illetve a mezőnyjátékosok tekintetében a majdan 

visszatérő Nyírő Valter mellett két további kerettagunk igazolása is rendben lesz.

Nehéz volt 14-15 fővel menetelni, hiszen a sérülések a hiányzások mindig 

hátráltattak minket, ezzel a kerettel, ha mindenki harcra kész van esélyünk a 

legtöbb csapat ellen, de ezt ki kell tolni 80 percre, hiszen ha csak 40-50 percről 

beszélünk, akkor máris az ellenfél jegyezhet több találatot. 

2003/2004-ben születettek
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Tizenegyes

Viharos



Már stabilabbak vagyunk mint a bajnokság kezdetén, de a többi csapattal 

összehasonlítva vannak alkati és gyorsasági mutatók amik nem a mi esélyeinket 

növelték. 

Játékban azt mindenképpen elértük, hogy ez nem egy csapkodós csapat, hanem 

próbál csapatként játszani. Erre is biztatjuk őket, persze rossz érezni sokszor, 

hogy az ellenfél nagyon egyszerű harcmodorral tud eredményes lenni. De a 

játékosoknak a fejlődéséhez mindenképp szükséges, hogy felvállalják a 

döntéseket, még akkor is ha nagyobb benne a hibázási lehetőség. 

Házi gólkirály Egyed Tomi lett 8 találattal, eggyel megelőzve Bajomi Mátét, aki 

hétszer talált be az ellenfél kapujába! Az év zárásaként a csapat Ercsiben 

teremfocizott egy jót, negyedik helyen végzett, jó kis program volt! Januárban ez a 

korosztályunk is parkettre lép és futsalban próbálja megmutatni erényeit.

II. Kerület UFC – Grund FC 3-4 

Gólszerzők: Bajomi (2), Egyed

2003/2004-ben születettek
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Együtt



2003-as csapatunk utolsó félszezonbéli mérkőzésére Tahitótfaluban, azon belül 

is Tótfaluban (hiszen fővárosunkhoz hasonlatosan a Duna kettészeli a települést) 

került sor. 

A téli időjárás miatt vitték erre a finoman szólva sem Mlsz bajnokság színvonalú 

pályára a mérkőzést, ha cseréltünk volna pályaválasztói jogot, talán kijöhetett 

volna jobban is. 

A szezon zárásaként könnyed győzelmet arattak a fiúk, mondhatni fociztak egy 

jót. A bajnokság felénél az MLSZ Közép C (13 együttes szerepel itt) ligában a 7. 

helyen áll a csapat 18 ponttal, tekintve, hogy alapvetően egy U16-os csapatról 

van szó, úgy gondolom nem is rossz teljesítmény. 

Itt egy bővebb, stabilabb, régebbi keret áll rendelkezésünkre, nyilván ez 

eredményekben meg is látszik. A jó félszezon után két futsal fordulón is részt 

vettek a gyerekek, egy győzelem mellett egy vereséggel indultunk. Még az utolsó 

decemberi hétvégén is parkettra lépnek a srácok.

Dunakanyar – II. Kerület 3-6 

Gólszerzők: Werner, Viharos 2, Kelemen, Paavola, Jancsó
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Decemberben egy-egy mérkőzés várt ránk a nagypályás bajnokságokból, ezzel 

ért véget a BLSZ-es és az MLSZ-es pontvadászat őszi szezonja. 

A két bajnokságban összesen 43 játékosunk lépett pályára, ami tömegesítés és 

utánpótlásnevelés szempontjából kifejezetten szép adat. 

Az országos bajnokságban a hatodik, a budapestiben pedig a negyedik helyen 

telelünk. Ami ennél is fontosabb, hogy a gyermekek rendkívül motiváltan álltak 

hozzá életük első bajnokságos idényéhez, sőt a több mint három hónap alatt 

egyénileg és csapatként is sokat fejlődtünk. De persze még rengeteg mindent kell 

megtanulnunk…

Ebben a hónapban megkezdődött a téli futsalbajnokság, a 2005-ösöknek és a 

2006-osoknak is egy-egy forduló ment le. 

Annak ellenére, hogy mi a nagypályás futballra készülünk hétről hétre, nem 

okozott nagy gondot alkalmazkodni a teremfoci sajátosságaihoz. 

A gyerekek élvezték a futsalozást, reméljük, minél több erős ellenféllel 

játszhatunk a tél során.

2005/2006-ban születettek
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Az évet ünnepélyes évzáró bulival búcsúztatjuk, amelyen kihirdetjük az ősz 

legjobbjait. Érdekességként alább megtalálhatók a legfontosabb őszi statisztikák.

A legtöbb meccsen játszott: Kovács Bence, Krant Mark (17-17)

A legtöbb percet töltötte a pályán: Serafinovics Valters (1200)

A legtöbb gólt szerezte: Magyar Bulcsú (15)

A legtöbb gólpasszt adta: Geiszter Barna (8)

AZ ŐSZ LEGJOBB JÁTÉKOSA: SERAFINOVICS VALTERS

Lett származású, 2006-ban született belső védőnk remek őszt tud maga mögött. 

Az országos bajnokságban mind a 15 mérkőzésen játszott, ráadásul az összes 

találkozón végig a pályán volt. Nagy szerepe volt abban, hogy a csapat kevés gólt 

kapott. Nem mellesleg az edzéseken is remek teljesítményt nyújtott, alig hagyott 

ki hétközi foglalkozást. Emellett közösségileg is egyre fontosabb szerepe lett 

csapatunkban. 

Annak ellenére, hogy magyarul még nem beszél folyékonyan, kitűnően megérteti 

magát a többiekkel, ráadásul igazi vezérként nagyon jól motiválja és dicséri 

társait. Gratulálunk, Voli! Így tovább!
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2006-osok a futsalbajnokságon
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Az ősz legjobb játékosa:
Serafinovics Valters



Decemberi mérkőzéseink:

 BLSZ U14, 4. csoport:

11. forduló

II. Kerület UFC–Kőbányáért Egyesület 7–0 (3–0)

UFC: Solti (Geri, 45.) – Krant, Psarogiannis (Szabó M., a szünetben), Kováts 

(Valent, 45.) – Zarándy (Nagy, 50.), Lekli (Czövek, 50.), Kodó M., Borbás (Vitényi, 

45.) – Elek (Szentiványi, a szünetben)

Gól: Lekli (14.), Borbás (35., 35.), Szentiványi (39.), Zarándy (47.), Vitényi (57., 

70.)

Gólpassz: Zarándy (14.), Szentiványi (47.), Czövek (57.), Kodó M. (70.)
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Száguldás



MLSZ U14, Közép B-csoport:

15. forduló

II. Kerület UFC–Grund FC 5–0 (3–0)

UFC: Fodor (Kovács, 60.) – Bélai Be., Wittmann (Keleti D., 60.), Serafinovics, 

Makovinyi – Pados, Bene (Fehér, 50.), Bélai Ba. (Petki, 60.) – Fazakas (Triz, 50.), 

Magyar, Kühne

Gól: Pados (29.), Magyar (37., 38., 53., 79. – a negyediket 11-esből)

Gólpassz: Magyar (29.), Pados (37., 38.), Kühne (53.)
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 BLSZ futsal U13, A-csoport:

1. forduló

UFC: Bene, Bélai Ba., Fehér, Kodó M., Kováts, Krant, Solti, Szabó Á., 

Szentiványi, Wittmann 

1. II. Kerület UFC–CSHC 94 SE III 7–3 (3–2)

Gól: Bélai Ba. (4., 17., 18., 21.), Bene (10.), Kováts (13.), Kodó M. (24.)

Gólpassz: Fehér (4., 21.), Kodó (10., 13.), Bene (24.)

2. II. Kerület UFC–Hegyvidék UFC II 5–3 (1–3)

Gól: Bene (7., 24.), Wittmann (22., 30.), Bélai Ba. (27.)

Gólpassz: Szentiványi (7.), Kodó M. (30.)

3. II. Kerület UFC–Mészöly Focisuli V 14–0 (7–0)

Gól: Bélai Ba. (2., 7., 27.), Kováts (8.), Wittmann (9., 25.), Kodó M. (10., 14., 18., 

20., 21.), Fehér (11., 22., 24.)

Gólpassz: Kováts (7., 24.), Bélai Ba. (8.), Kodó M. (9.), Szentiványi (14., 18., 20.), 

Krant (21.), Fehér (25., 27.)

 BLSZ futsal U15, E-csoport:

1. forduló

UFC: Bélai Be., Csukárdi, Geiszter, Magyar, Makovinyi, Solti, Szikorszky, Szőke, 

Zarándy

1. II. Kerület UFC–CSHC 94 SE II 2–7 (2–2)

Gól: Geiszter (6.), Csukárdi (10.)

2. II. Kerület UFC–RKSK 6–3 (1–1)

Gól: Geiszter (6., 26., 39.), Csukárdi (22., 32.), Magyar (38.)

Gólpassz: Szikorszky (6., 32.), Makovinyi (26.), Magyar (39.)
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2005-ösök a   futsalbajnokságon



BLSZ futsal U15, E-csoport:

1. forduló

UFC: Bélai Be., Csukárdi, Geiszter, Magyar, Makovinyi, Solti, Szikorszky, Szőke, 

Zarándy

1. II. Kerület UFC–CSHC 94 SE II 2–7 (2–2)

Gól: Geiszter (6.), Csukárdi (10.)

2. II. Kerület UFC–RKSK 6–3 (1–1)

Gól: Geiszter (6., 26., 39.), Csukárdi (22., 32.), Magyar (38.)

Gólpassz: Szikorszky (6., 32.), Makovinyi (26.), Magyar (39.)
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A futsal mérkőzések sorát december 8-án a 2008-as korosztály kezdte. Három 

mérkőzésen léptek pályára a fiúk. Az első összecsapáson megilletődötten 

játszottunk egy erős ellenfél ellen, a következő két mérkőzésre már 

megbarátkoztunk a környezettel és a saját játékunkat tudtuk játszani. 

I. futsal játéknap U11, december 8.

Pályára lépett: 

Déri Benjámin, Balogh Áron, Jakab Attila, Benedikty Benjámin, Kiss Tamás, Soós 

Barnabás, Valent András, Nagy Milán, Markó Márton.

Az U12-es korosztállyal két csapattal neveztünk az U13-as téli futsal 

bajnokságba, ennek megfelelően  két keretet alakítottunk ki. December 9-én két 

mérkőzést kellett volna játszanunk, de sajnos az egyik ellenfél nem jelent meg, 

így egymás között is megmérkőztünk. A Mészöly elleni összecsapásunkat 

nagyon jól kezdtük az első félidőben egyenlő ellenfelei voltunk a nagyobb 

gyerekekkel pályára lépő ellenfelünknek, azonban a második játékrészben 

sikerül megfordítaniuk az állást és a játék képe alapján megérdemelten szerezték 

meg a három pontot.

2007/2008-ban születettek
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I. téli Bozsik torna



I. futsal játéknap U13, december 9.

Pályára lépett: 

Bérczes Lajos, Ombódi Olivér, Soós Barnabás, Pácza Olivér, Bodó Boldizsár, Triz 

Bercel, Völgyi Domonkos, Énekes Zalán, Tőrös Márton, Borbély Mihály, Cseh 

Domokos.

 

A két torna alapján jól látható, hogy még nagyon sokat kell fejlődnünk a kis 

területen való gyors és pontos játékban, illetve a védekezés során is 

stabilabbaknak kell lennünk, fegyelmezettebben kell visszazárnunk labdavesztés 

során, hogy az ellenfél ne tudjon gyors, létszámfölényes támadásokat vezetni 

ellenünk.

2007/2008-ban születettek
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Blaskó Dani



December 16-án részt vettünk az első téli Bozsik tornán, ahol három mérkőzésen 

léptünk pályára. Úgy éreztem a meccsek során, hogy bármit csinálunk, nem jön 

össze semmi, sem támadásban, sem védekezésben. 

Pozitívum volt, hogy olyan fiúk is lehetőséget kaptak, akik eddig keveset, mert a 

nyáron csatlakoztak hozzánk és a közelmúltban készült el a versenyengedélyük, 

így hivatalos mérkőzésen is pályára léphettek, közülük került ki a különdíjas 

játékos is Blaskó Dani személyében, akinek ez volt az első meccse, de nagyon jól 

helytállt.

I. téli Bozsik torna U13, december 16.

Pályára lépett: 

Richter Márk, Triz Bercel, Soós Barnabás, Tőrös Márton, Énekes Zalán, Blaskó 

Dániel, Paletta Csanád, Verschoor Benedek, Váczi Tóbiás.

2007/2008-ban születettek
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Evés

Évzáró



December 17-én hétfőn megtartottuk a hagyományos évzáró bajnokságunkat, 

ahol a Bohemians FC csapata diadalmaskodott. 

Az öltözőben az edzéslátogatottság alapján kihirdettük az 5 különdíjas fiút, akik 

az őszi szezonban egy edzés kivételével az összes foglalkozáson részt vettek, 

nevezetesen: Richter Márk, Váczi Tóbiás, Balogh Áron, Tőrös Márton és Triz 

Bercel. 

2007/2008-ban születettek
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Különdíjasok



Decemberben az edzéseken három játékos együttműködése, háromszögek 
kialakítása labdabirtoklás közben volt a fő cél. 

Az edzések végén kizárólag kézilabdapályán 4+1-s felállásban volt játék és 
előkerültek a hármas méretű futsal labdák, hiszen a téli Bozsik tornákon, és 
természetesen a futsal tornákon is ilyen labdák az előírtak.

A hónap elején lehetőségünk nyílt 2009-es születésű játékosainknak 
edzőmérkőzést játszani az UTE 2007/08-as lány és a 2009-es fiú „A” csapatával. 
Nagyszerű élmény volt és rengeteg értékes tapasztalattal tértünk haza.

December harmadik hétvégéjén került megrendezésre az első futsal játéknap, 
ahol U10-eseink szerepeltek, illetve az első téli Bozsik torna is ahol U9-es 
játékosok játszottak. 

Mindkét tornán 2008-as születésűek ellen játszottunk, mely nagyon kemény 
erőpróba volt csapatainknak.

December hónap játékosa: Benkő Gellért, az edzéseken és mérkőzéseken 
mutatott kiváló teljesítményéért.

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 2009/2010-ben születettek

II. Kerület UFC        UTE



Mérkőzések:

Az UTE csapatai ellen játszott: 
Mitropoulos Konstantinos, Vadas Oszkár, Ferenczi András, Rahimkulov Megdet, 
Kassai Szabolcs, Geresdi Horváth Zalán, Geresdi Horváth Donát, Walton Júlia, 
Samu Nagy Ábrahám, Fehér Ádám, Brückner Bertalan, Benkő Gellért, Vörös 
Ciprián, Rados Martin, Váradi Szabolcs, Szabóki Bende, Dajka Mihály, Kovács II. 
Marcell, Dechert Ábel, Kirst Alex 
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I. futsal torna



I. Futsal játéknap, december 15.

Játékosok: 
Ferenczi András, Brückner Bertalan, Váradi Szabolcs, Dajka Mihály, Benkő 
Gellért, Vörös Ciprián, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Dechert 
Ábel, Fehér Ádám

Mérkőzések:
II. Kerület UFC – Gerrzo I 1-2
II. Kerület UFC – ASI DSE I 2-4

I. Téli Bozsik torna, december 16.

Játékosok: 
Gábor Hugó, Lehőcz Bálint, Onodi Mirkó, Pados Máté, Lendvai Bátor, Kézdi-
Kovács Boldizsár, Lombard-Eszes Benedek, Balassa Zsigmond, Szőllősi Máté, 
Tóth Marcell

Oklevelet kapott kiváló teljesítményéért: Lehőcz Bálint
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I. téli Bozsik 
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Pacsi

Helyzet
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A csapat

Megnyitó
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Manó

Kezdődik a csempész fogó

Csapat megbeszélés
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Kapusnak készül
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Kölyök

A megérdemelt játék

Cselkirály
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Megjött a mikulás
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Huba védeni szeret, 
de a kedvence 
Griezmann

Ma biztosan mi nyerünk
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Soma várja a társak mozgását
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Kezdésre várva

Mérkőzés 
utáni pihenő



A 2018/19-es szezon fél távjához érkezett a csapat, ahol egy kis pihenőt követően 

egy hosszabb téli felkészülés vár majd ránk. 

Szeretnénk megtartani a lendületet, ami október óta jellemzi a csapatot és fontos, 

hogy a jó légkör továbbra is jelen legyen a pályán és azon kívül is. Azt gondolom, 

hogy az elmúlt 3 hónapban abszolút pozitív irányba indult a csapat. 

Az edzéslátogatottság tekintetében nincs ok panaszra, bár nyílván lehetne ezen 

is javítani. Az utolsó edzés december 20-án lesz, az alapozás pedig Január 8-án 

kezdődik majd. Továbbra is heti 3 edzéssel készülünk és jelenleg 5 lekötött 

edzőmérkőzésünk szerepel a programban. 

December 14-én egy kiváló hangulatú évzáró keretében zártuk le az évet, ahol 

sor került egy kisebb díjkiosztóra is. 

A díjazottak a következők: 

BLSZ II. 2018/19 Ősz legjobbja: Miklósi Gergely

BLSZ IV. 2018/19 Ősz legjobbja: Gazdik Balázs

2018/19 Ősz mintadiákja: Kákosy Márk

Felnőtt
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Évzáró
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Futsal góllövőlista



Fontos, hogy a játékosokat a csapattársak szavazták meg és abszolút korrekt volt 

a véleménynyilvánítás, reális eredmények születtek! A mintadiák címet a legtöbb 

edzésen részt vevő játékos kapta meg, itt nagyon szoros volt a verseny.

Elég egyedülálló módon a felnőtt csapatban több testvérpárosunk is játszott az 

ősszel.

Név szerint: Padányi Bendegúz, Padányi Domokos, Dolgener Fábián, Dolgener 

Flórián, Porst Benedek, Porst Bálint, Lénárd András, Lénárd Balázs.

December hónap játékosa: Farkas Sebestyén 

Egész évben alázatosan tette a dolgát, nagy versenyben volt a mintadiák címért 

is. Mindig lehetett rá számítani!
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Biliárd



Edzői évzáró

Gyűlnek a csokik a rászoruló gyerekeknek
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