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A mérkőzéseken jól szerepeltünk.
Szervezettségben előreléptünk.
Az állóképesség megszerzése volt
a cél.
Nagyon hasznos tapasztalatokat
szereztünk erős ellenfelek ellen.
Sok mérkőzés, sok élmény.
Mozgalmas hónap volt a csapat
életében.
Nagyon jól alakult a hónap.
Képes beszámolónk.
Továbbjutás a kupában.

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
e r e d m é n ye k i s . A h ó n a p k é p e :
Egyesületünk FIFA18 bajnokságot
rendezett PlayStation 4 játékkonzolon
közösségépítő céllal. Csapatonként
külön selejtezőt rendeztünk, a selejtezők
első két-két helyezettje jutott a március 4-i
egyesületi döntőbe.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Februárban szinte bajnoki menetrendbe kapcsolt U19-es csapatunk, minden
hétvégén volt edzőmeccsünk. Felkészülésünket nehezítette, hogy az átlagosnál
jóval több sérülés és betegség tizedelt minket. Volt olyan, hogy a keretünk fele,
azaz 14 játékos nem tudott pályára lépni betegség vagy sérülés miatt.

Hólapátolók
A fentiek ellenére a mérkőzéseken jól szerepeltünk. A Kelen II és a Hegyvidék
felnőttcsapatai ellen kifejezetten jó játékot mutattunk be. Az U19-es Testvériség
ellen ugyan nem játszottunk lenyűgözően, azonban – ellentétben az imént említett
két edzőmeccsel – sikerült győznünk, ahogy utolsó felkészülési meccsünkön, a
Hegyvidék II ellen is hasonló volt a helyzet.

Smeló István
és Uray Kris

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Az átigazolási időszak február 14-én zárult, s legnagyobb örömünkre sikerült mind
a négy próbajátékosunk klubváltását véglegesíteni. A Goldballtól érkezett
Bosnyák Bertalan és Gazdik Balázs (mindketten 2000-es születésűek), Válról
csatlakozott hozzánk az 1999-ben született Dudás András, Budaörsről pedig a
szintén 1999-es Nagy Károly érkezett. Mind a négy új szerzeményt boldogsággal
fogadtuk, s reméljük, jól érzik majd magukat nálunk!

Új igazolások

Február utolsó hétvégén a mi korosztályunkban is megrendezésre került a
FIFA18-bajnokság.

MLSZ U19 ESMTK –FIFA18
UFC 1–4.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A jó hangulatú versenyen volt játékosunk, Kerezsi Doma végzett az élen, a
második Porst Beni lett, illetve Porst Bálint harmadikként, Szekeres Marci pedig
negyedikként zárt. Előbbi kettő bejutott az UFC Bajnokok Ligájába.

Legjobbak

Február legjobb játékosa: TÖRÖK NORBERT
Februári edzőmeccseink:
II. Kerület UFC–Kelen II (felnőtt) 1–1 (0–0)
UFC: Wein – Horváth, Szekeres, Török, Porst Bá. – Smeló (Bene, 25.) – Padányi,
Gazdik, Németh, Szijártó – Dudás
Gól: Dudás (67.)
Gólpassz: Szijártó
II. Kerület UFC–Hegyvidék (felnőtt) 2–2 (0–0)
UFC: Prizzia – Horváth, Porst Bá., Török, Farkas S. – Smeló – Nagy D., Gazdik,
Czipó, Szijártó – Dudás
Gól: Gazdik (52.), Dudás (74.)
Gólpassz: Szijártó

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
II. Kerület UFC–Testvériség (U19) 3–1 (0–0)
UFC: Prizzia (Ráth, 60.) – Horváth, Szekeres, Farkas M. (Uray, 65.), Farkas S. –
Smeló – Dudás (Czipó, a szünetben), Bosnyák (Dudás, 65.), Uray (Gazdik, a
szünetben), Szijártó – Dolgener Fl.
Gól: Bosnyák (61.), Czipó (81.), Dudás (82.)
Gólpassz: Gazdik 2, Smeló

Hófoci

II. Kerület UFC–Hegyvidék II (felnőtt) 4–3 (2–0)
UFC: Ullrich (Farkas S., a szünetben) – Horváth (Zlatzky, 60.), Szekeres, Török,
Porst Bá. – Smeló – Dudás (Padányi, a szünetben), Czipó (Bene, a szünetben),
Bosnyák, Farkas S. (Ullrich, a szünetben) – Dolgener Fl.
Gól: Dudás (7.), Dolgener Fl. (37., 61.), Padányi (66.)
Gólpassz: Padányi

Szijártó András

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A január végi II. kerületi Diákolimpia és a meghirdetett toborzó ellenére sajnos
továbbra is létszámgondokkal küzdünk. A tervezett komoly erőnléti edzéseknek
csak egy részét sikerült elvégeznünk, de szervezettségben talán előreléptünk
valamicskét.
A februári két gyakorló mérkőzésünkön egységesek voltunk és jó eredményt
értünk el. A játékunkon természetesen még bőven akad javítani való, de a
hozzáállással elégedettek lehetünk.
Február 10-én a KISE U17-es csapatát fogadtuk. A 3 x 30 perces meccs első két
harmadában nagyon ígéretesen teljesítettünk és háromgólos előnyt szereztünk.
A harmadik harmad elején Feiner Dani sajnálatos bokasérülést szenvedett és
hetekre kidőlt. Ráadásul csere híján, tízen maradtunk, a játékunk szétesett és
ellenfelünk fokozatosan felénk kerekedett, sőt a mérkőzés vége felé még
szépíteniük is sikerült.

KISE ellen

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Összességében jól teljesítettünk, de a harmadik harmad az őszt idézte, ijesztő
volt látni, hogy egy megnyert meccsen mekkora visszaesést okozott egy ember
kiesése és néhány aluledzett játékosunk hozzáállása.
Gólszerzőink Szijártó Andris, Veres Boti és büntetőből Szabó Kristóf voltak.
Csapatunkból kiemelkedett: Feiner Dani, Herczenik Ádi és Tóth Ábra.
Február 12-én értékeltük a januári teljesítményeket. A hónap játékosa címet Dér
Barni nyerte, a legszorgalmasabb edzéslátogatók Hudacsek Barni, Pamuk Anti,
Sautner Józsi és Veres Boti voltak.
A hónap legemlékezetesebb jelenetének pedig Herczenik Ádi a REAC ellen
szerzett bombagólja bizonyult.
Február 17-én tartottuk a II. Kerület UFC FIFA 18 Playstation bajnokság
korosztályos selejtezőjét.Csapatunkból Hudacsek Barni és Tóth Ábra jutott a 16
fős UFC Champions League fináléba, ahol a többi korosztály és edzők
legjobbjaival mérkőzhetnek meg a bajnoki címért. Hajrá Barni! Hajrá Ábra!

Bajnok
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2001/2002-ben születettek
Február 24-én az Esztergom U17-es csapata látogatott hozzánk. Ezúttal is csere
nélkül játszottuk végig a mérkőzést, immár a bajnokikhoz hasonlóan 2 x 45
percben.
Az első félidőben kétgólos előnyt szereztünk, amit a második félidőben
megdupláztunk és végül 5:1-re nyertünk. A védekező játékunk szinte tökéletes
volt, de a megszerzett labdákat gyakran azonnal visszaadtuk az ellenfélnek.
A labdakihozatalunk az utolsó negyedórát kivéve egyáltalán nem működött.
Állandóan felívelgettük a labdát, igaz ha azokat meg tudtuk szerezni az ellenfél
térfelén, szinte mindig gólveszélyt tudtunk kialakítani. Az ellenfél térfelén nagyon
hatékonyan és szellemesen játszottunk.
Gólszerzőink: Sautner Józsi 2, Somogyi Martin, Pamuk Anti és büntetőből
Herczenik Ádi.
Átlagon felüli teljesítményt nyújtott Sautner Józsi, Somogyi Martin és Veres Boti.

Esztergom ellen
Kíváncsian várjuk, hogy mire leszünk képesek a bajnoki mérkőzéseken.
Reméljük meg tudjuk közelíteni a gyakorlómérkőzéseken nyújtott
teljesítményünket és szép tavasz elé nézünk!
Hajrá UFC!
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2003/2004-ben születettek
Az elmúlt hetek a korosztály számára az edzőmérkőzésekről szóltak, ezeken a
találkozókon elsődlegesen az állóképesség megszerzése volt a cél, igyekeztünk
mindenkinek minél több játéklehetőséget adni, hogy aztán a bajnokság rajtjához
közeledve minél frissebb állapotba hozzuk a társaságot.
Az Újpest FC elleni edzőmérkőzés első félidejében jó teljesítményt láthattunk a
csapattól, mindkét csapat előtt adódtak gólszerzési lehetőségek, mi a kapufát is
eltaláltuk, ám a kapusok eszén egyik csapat sem tudott túljárni, így döntetlennel
zárult a félidő.
A második félidőre majdnem sorcserével futottunk ki és rövid idő alatt átszaladt
rajtunk a lila-fehér gárda, alig negyed óra alatt öt gólt szerezve. Sajnos nem
sikerült felvenni a ritmust, bár az eredmény már nem változott, a két félidő között
hatalmas különbség volt (0-5).
Az utolsó, negyedik játéknapon a futsal bajnokságban az ASI és a KISE ellen
léptünk pályára. Bár a mi célunk továbbra is az volt, hogy a nagypályás
felkészülésünket segítse a teremfoci, tabellán elfoglalt szereplésünk alapján a
csoport megnyerésére is volt esélyünk.
Ezzel szemben az első, reggeli mérkőzésen az angyalföldiek megsemmisítő
vereséget mértek ránk, 16-2-re kikaptunk, becsületgóljainkat Dudás Fülöp és
Boér Zoltán szerezték.
A második mérkőzésre sikerült némiképpen összeszednünk magunkat, ugyan 74-re kikaptunk a kőbányaiaktól, de itt már voltak pozitív dolgok a részünkről is.
Gólszerzők: Boér Zoltán 2, Gulyás Boti, Nagy Misu.
A csoportot az 5. helyen zártuk, a két vereséggel a dobogóról is lecsúsztunk, az
ASI pedig a középdöntőbe jutott csoportgyőzelmével.
Következő találkozónkat a Testvériséggel vívtuk, amelyen 6-6-os döntetlen
született. A mérkőzés nagyobbik részében mi irányítottuk a játékot, de a vendégek
kétszer is fölénybe tudtak kerülni hosszabb ideig, így a döntetlen igazságosnak
mondható. Gólszerzőink: Uracs Patrik, Werner Balázs 2-2, Jancsó Luki, Kelemen
Csongi.
A következő hétvégén három edzőmérkőzést is vívtunk, amelyeken komoly
gondot okozott a csapatok összeállítása, mivel rengetegen az utolsó napokban
mondták le a mérkőzéseket.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A Kelen SC ellen a 2003-as gyenge teljesítménnyel 8-1-es vereséget szenvedtek,
gólunkat Nagy Misu szerezte.
A 2004-esek 6-1-es győzelmet arattak, a játékunk ezen a találkozón sem volt
tökéletes, de nagy labdabirtoklási és fizikális fölényben voltunk a kelenvölgyiekkel
szemben. Gólszerzők: Egyed Tomi 3, Dajka Bence, Margitics Máté, Bajomi Máté.
Az Újpest FC ellen másnap mindössze 11 játékossal álltunk ki, így sajnos nem a
12 nappal korábbi első, hanem a második félidőt ismételtük meg, 13-0-s
vereséget szenvedtünk. Futó- és játékgyorsaságban nagy volt a különbség a két
gárda között, nekünk az lesz a feladatunk, hogy a következő hónapokban
ezekben jelentősen előrelépjünk.
A következő hétvégén az időjárás miatt mindkét felkészülési találkozónk
elmaradt, így a bajnokság nyitányához további gyakorlási lehetőség nélkül
érkezünk el. A társaság nagy része erőnlétileg rendben van, ám a sokat hiányzók
komoly lemaradással küzdenek.
A csapattal kapcsolatos hír, hogy Pintér Krisztián abbahagyta a versenysportot, míg
az átigazolási időszak utolsó napjaiban csatlakozott a gárdához a 2003-as
születésű védő, Purás Bence, aki az Újpest FC-től érkezik és kérdéses, hogy
tavasszal játszhat-e a mérkőzéseken. A hónap játékosa Gulyás Botond lett, aki az
edzéseken kiemelkedő hozzáállással vesz részt a munkában, ami a fejlődés alapja.

.

Bemelegítés
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2005/2006-ban születettek
Február 4-én a Testvériség MLSZ bajnokságban szereplő U13-as csapatát láttuk
vendégül és életünkben először a két tizenhatos között játszottunk gyakorló
mérkőzést velük.
A vártnál jobban teljesítve, kulcsjátékosainkat nélkülözve, hat U12-es játékossal
felállva szépen helyt álltunk a jó erőkből álló ellenféllel szemben. Mi domináltunk a
mérkőzésen, de az ígéretes akcióinkat és a gólhelyzeteinket nagyon rossz
arányban használtuk csak ki.
A góljainkat egy egyéni akció végén illetve büntetőből szereztük. A védekezésünk
többé-kevésbé rendben volt, bár a kapott gólok előtt durva egyéni hibákat
követtünk el és újonc kapusunk Kovács Benedek büntetőt is hárított.
Gólszerzőink: Sámson Ábris és Pados Márton.
Jók: Bélai Bendegúz, Kovács Benedek, Kühne Bendegúz, Pados Márton, Sohár
Balázs és Szőke Dezső.

Hazai pályán
Február 10-én tartották a harmadik, egyben utolsó téli, kispályás Bozsik tornát.
Az első meccsen a mezőny egyértelműen legerősebb csapata, a BVSC ellen
nagyon fordulatos, közönségszórakoztató összecsapást játszottunk.
A mérkőzés bizonyos szakaszaiban szenzációs támadásokat vezettünk és
három gólt is szereztünk.
Ezen a tornán sajnos nem vett részt az AC Zrínyi csapata, így összesen csak
három mérkőzést játszhattunk.
Gólszerzőink Magyar Bulcsú 4, Szikorszky Dani 2, Bélai Bali, Bene Attila, Lekli
Lénárd és Makovinyi Marci.
Legjobb játékosunk Bélai Bendegúz volt.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek

Utolsó téli Bozsik torna
Február 12-én edzésidőben fogadtuk a KISE csapatát gyakorló mérkőzésen.
Nagy volt a különbség a javunkra, így olyanoknak is játéklehetőséget tudtunk
biztosítani, akik még nem szereztek nagy pályás tapasztalatot.
Az első harmadban négy, a másodikban hat gólt szereztünk úgy, hogy egyet sem
kaptunk, de a harmadikban is beköszöntünk kétszer.
Gólszerzőink: Magyar Bulcsú 3, Bene Attila és Naffa Keve 2-2, Bélai Bali, Kühne
Bendegúz, Pados Marci, Sohár Bazsi és Szikorszky Dani.
Jók: Bene Attila és Sohár Balázs.
A januári hónap értékelést is ezen a napon tartottuk meg. A 2006-os születésű
játékosaink közül Sohár Bazsi nyerte a hónap játékosa címet, elsősorban a
teremtornákon nyújtott kiemelkedő teljesítménye és gólerős játéka miatt.
A hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói Kováts Domi és Solti Szabi voltak, a
hónap legszebb jelenetének pedig Zelenyánszky Dávid a Kelen SC ellen szerzett
gólja bizonyult.
A 2005-ben született játékosaink közül Bélai Bendegúz kapta a hónap játékosa
címet fegyelmezett védőjátékáért, a hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói
Magyar Bulcsú, Szikorszky Dani és Szőke Dezső volt, míg a hónap
legemlékezetesebb momentuma Kodó Benjámin gólja volt a Hidegkút SC ellen.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Február 18-án a VI. Voyage Kupán szerepeltünk. A csoportmérkőzéseink rosszul
sikerültek, de a sajátos lebonyolításnak köszönhetően még így is esélyünk nyílt
döntőbe kerülni, de a későbbi kupagyőztes, Csepel Hungary Club '94 Sport
Egyesület ellen 1:1-es rendes játékidőt követően büntetőpárbajban
alulmaradtunk.
Négy mérkőzésen csak két gólt szereztünk és valahogy a játékunk sem akart
összeállni.
Gólszerzőink: Fehér Fülöp és Kühne Bendegúz.
Csapatunkból ezúttal Fehér Fülöp és Serafinovics Valters nyújtott átlag feletti
teljesítményt.

VI. Voyage Kupa
Február 24-én a II. Youth Talent Cup-on vettünk részt. Hajszál híján elődöntőt
játszhattunk a nagyon erős tornán. Az ötfős csoportunk leggyengébb csapata
elleni mérkőzésünket azonban elrontottuk és így csak a harmadik helyet sikerült
megszereznünk a csoportban, ami miatt csak az 5-8. helyezésekért játszhattunk.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Nagyon hasznos tapasztalatokat szereztünk az erős csapatok elleni hat
mérkőzésen. Gólszerzőink: Samson Ábris 4, Bene Attila, Fehér Fülöp és Kühne
Bendegúz. Jók: Pados Marci, Serafinovics Valters és Szentiványi Dávid.
Február 25-én újra megmérkőztünk a Testvériség U13-as csapatával és ezúttal
nagyon udvariatlan vendéglátónak bizonyultunk. A három héttel korábbinál talán
valamivel gyengébb kerettel érkező ellenfél ellen, messze nem a legerősebb
összeállításunkban, négy U12-es játékossal felállva fokozatosan ellenfelünk fölé
nőve könnyű győzelmet arattunk.
A 4 x 25 perces játékidő alatt hatszor is bevettük ellenfelünk hálóját. Szervezett
védőjátékunk és Dajka Bence kimagasló játéka miatt ellenfelünk nem tudott
gólhelyzetet kialakítani a kapunk előtt, távoli lövéseiket pedig könnyedén
hárították a magabiztos kapusaink.
Labdakihozatalunk, támadójátékunk a mérkőzés elején még akadozott, de mivel
az első három negyed mindegyikében szereztünk egy-egy gólt, megnyugodtunk
és a negyedik negyedben döntő fölénybe kerültünk.
Gólszerzőink: Magyar Bulcsú, Kodó Benjámin, Bóday Benedek, Bélai Bendegúz,
Makovinyi Marci és Kodó Milán. Jók: Dajka Bence (a mezőny legjobbja), Magyar
Bulcsú és Rahóty Márk.
Hajrá UFC!

Testvériség ellen

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
VIII. UFC Cup
Február hónapot a hazai rendezésű tornával kezdtük, amelyen négy ellenféllel
mértük össze tudásunkat.
Vendégül láttuk az ASI Dinamo Star, a KISE, a Hidegkúti SC és az UTE csapatait.
Három sort neveztünk, annak érdekében, hogy minél több fiúnak adjunk
játéklehetőséget, hiszen hagyományosan az általunk szervezett kupán
hivatalosan nem számoljuk az eredményeket.

VIII. UFC Cup

Az első mérkőzésen az angyalföldiek ellen nagyon megilletődötten kezdtünk,
nehezen vettük fel a meccs ritmusát, így teljesen megérdemelten bizonyult
jobbnak az ellenfél.
A KISE ellen átszerveztük a sorokat, jobb teljesítményt is nyújtottunk, voltak már
szép támadásaink és sikerült látványos gólokat is rúgni, hátul azonban továbbra
is bizonytalanok voltunk, sokat hibáztunk.
A hidegkúti csapat ellen nyújtottuk a legjobb teljesítményt, ezen a találkozón
rúgtuk a legtöbb gólt és a védekezésünk is rendben volt.
Az utolsó párharcban sajnos jobb teljesítményt nyújtott az UTE, úgy éreztem,
hogy nem adtunk ki magunkból mindent, jobb meccset is játszhattunk volna, ha
jobban figyelünk. Összességében hasznos torna volt, mindenki közel azonos
játékpercet töltött a pályán. A torna válogatottjába Biczók Dávidot jelöltük.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Gól előtti pillanat

Biczók
Dávid
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2007/2008-ban születettek
Műfüves Sátoros Téli Torna
Egy héttel később Pestszentlőrincen szerepeltünk egy tornán, ahol sikerült mind
a négy összecsapásunkat megnyerni, így elhódítottuk a kupát.
Itt is sok játékosnak megadtuk a lehetőséget a tapasztalatszerzésre, fejlődésre.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az ellenfelek nem voltak a legerősebbek, de
az ilyen mérkőzéseken is erőfeszítéseket kell tenni, hogy a képességeinket
érvényesítsük.
Támadásban elég sok hibával játszottunk, de így is sokszor jutottunk el az
ellenfeleink kapujáig. Összességében jó élmény volt, a gyermekek boldogan
tértek haza és jól érezték magukat.

Éremosztás

Boldogság
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Kupával
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III. téli Bozsik torna
A lőrinci tornával párhuzamosan megtartották a III. téli Bozsik tornát, ahol Viktor
bácsi irányította a csapatot. Látott szép dolgokat a fiúktól mind támadásban, mind
védekezésben, a legjobb játékosnak járó különdíjat Valent Andris kapta.

III. téli Bozsik
VI. Voyage Kupa
Február 18-án Budafokon vendégeskedtünk egy négy csapatos tornán. Minden
mérkőzésen uraltuk a játékot, mi domináltunk, a szép játék csak a döntőben nem
hozott eredményt, ahol a lelkesen védekező ellenfelünk védelmét nem sikerült
feltörnünk, így a bűntető rúgások döntöttek, ahol alulmaradtunk. Gyorsabban kell
játszanunk ahhoz, hogy feltörjük a védekező csapatokat.

Szomorúság után

vidámság

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
FIFA 18 PlayStation bajnokság
Február 24-én megszerveztük a FIFA 18 bajnokságot PlayStation 4
játékkonzolon közösségépítő céllal. 17 fiú mérette meg magát. Az élvezetes és
érzelemgazdag mérkőzések után Déri Benjámin és Triz Bercel jutott a márciusi
nagy döntőbe.

A csapat
Elmaradt edzőmeccsek
Sajnos februárban két edzőmérkőzésünk is elmaradt. Először a Biatorbágy
mondta le a részvételt, mert a csapatukat betegség tizedelte meg, majd mi kellett
lemondjuk a Vasas elleni összecsapásunkat, mert a hétvégére sokan már családi
programot szerveztek, sokan elutaztak.
Edzések a sátorban
Az utóbbi időben a rendkívüli időjárási körülmények miatt az edzéseinket a
sátorban tartottuk. Mivel kis terület állt rendelkezésünkre, így elsősorban
erősítéseket végeztünk játékos páros- és csapatgyakorlatokkal, illetve
alaptechnikai gyakorlatokat végeztettünk a fiúkkal, ahol újra előtérbe került a
gyengébbik láb fejlesztése, valamint rengeteget dekáztunk, hiszen ez
nagyszerűen fejleszti a labda kezelést, koordinációt, egyensúlyt. Többen
megpróbálták a Maradona 7 kihívást teljesíteni, még sikertelenül, de biztos
vagyok benne, hamarosan sikerülni fog valakinek, elsősorban Tőri és Berci járt
közel.
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2009/2010-ben születettek
Mozgalmas hónap volt a csapat életében a február. Már az első hétvégén a
hagyományos UFC CUP-on láttunk vendégül sok csapatot. Mi külön indultunk a
2009-es és a 2010-es korosztályokban. Először a 2010-es fiúk szerepeltek, akik
igazán kitettek magukért. Kapott gól nélkül, csupa győzelemmel zárták a napot.

Kapott gól nélkül
Mivel nálunk az UFC CUP-on nem az elért eredményeken, hanem a játék örömén
van a hangsúly, ezért számszerű eredményt nem hirdetünk, így nem elsők
lettünk, hanem a legeredményesebben szerepeltünk. A csapatból kiemelkedett
Gábor Hugó, Kovács Bendegúz és Martin Hajdú Péter, előbbiek jó játékukkal és
fontos góljaikkal, utóbbi pedig szokásos remek védéseivel!

Legjobb játékosok
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2009/2010-ben születettek
„Így is sok gólt
rúgtam”

A 2009-es korosztályban most a „fehér” csapattal, Csaba bácsi csoportjával
szerepeltünk. Ők is szépen szerepeltek, a mérkőzések zömét megnyerték,
csupán az UTE tudta 1:0-ra legyőzni csapatunkat.

2009-es korosztály
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Kiemelkedően szerepelt Fehér Ádám és Dechert Ábel. Mindkét csapatot Áron
bácsi és Gergő bácsi irányította ezen a tornán, valamennyien örültünk a remek
hangulatnak és a jó eredményeknek.

Fehér Ádám
A hónap folyamán az eddigiekhez képest sok volt a hiányzás, többen influenzával
is küzdöttek, Hallgató Gegi sajnos eltörte a kisujját egy védés során, így rá több
hetes kihagyás vár.
Február 23-án a 2010-es csapattal edzőmeccset játszottunk a KISE hasonló
korosztályos együttesével. Itt lehetősége volt Mirkónak és Szöllősi Máténak is
bemutatkozni a csapat színeiben. Mindketten remekül helyt is álltak, Máté
egymaga 5 gólt is rúgott. Sejtettük előre, hogy nagy lesz a különbség a 2 csapat
közt, de arra nem számítottunk, hogy a 16 rúgott gólunkra csak 1-t kapunk.

Hajrá UFC!
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2011/2012-ben születettek
Villáminterjúval kerestük meg Dánielt, a csapat edzőjét.
Hogyan alakult az elmúlt hónap?
Nagyon jól alakult szerintem, részt vettünk a VIII. UFC Cup-on, amely az első
tornája volt ennek a korosztálynak, edzőmeccset is játszottunk és Namesnik
Noelt is sikerült leigazolnunk, aki nagyszerűen beleillik közösségünkbe.
Mielőtt részletesen beszámolok a hónap történéseiről, szeretnék reagálni az
előző számban engem megszólító cikkre, hogy mindenki tisztán lássa a
döntésem hátterét. A lemondásomban az U17-es csapatnál semmilyen szerepet
nem játszottak az eredmények. Akikre tartoztak a döntésem okai, azoknak
elmondtam!

Meccs előtti megbeszélés
Hogyan sikerült az UFC Cup?
Nagyon pozitív élmény volt a srácoknak. A Kelen, az UTE Labdarúgó Akadémia,
a Vasas-Gerzo. a KISE és az ASI csapatait láttuk vendégül.
Két csapattal neveztem a tornára. Az első mérkőzéseken izgalmat véltem
felfedezni a fiúkon, ami érthető volt, hiszen a fesztiválokon kívül ez volt az első
tornájuk. Szerencsére az első gólokig tartott a lámpaláz, percről percre jöttek bele
a srácok és oldódtak fel.

Gólöröm
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Rengeteg gólt szereztünk, ami szembetűnő volt, hogy egyéni technikai
képességek alapján a mezőny elejét képeztük. Talán a Kelen csapata lógott ki
lefele a mezőnyből.
Sok ilyen jó hangulatú és hasznos tornán szeretnék még részt venni, ahol a játék
öröme és nem az eredmények játsszák a fő szerepet.

Eredményhirdetés

Ki tudnál emelni a csapatból valakit?
Mindenkit önmagához képest kell mérni, hogy mennyit fejlődött és ebben a fiúk
maximumot nyújtottak, így az összes gyermeket ki lehet emelni, aki játszott.
Ebben a hónapban, mivel találkoztak a gyerekek edzésen?
Folytattuk az egyéni készségfejlesztést: az alapcselek mellett fordulásokkal és
ebből adódó 1-1 elleni játékokkal foglalkoztunk, emellett rengeteget játszottunk.

Helyzet
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2011/2012-ben születettek
A hónap végére még belefért egy KISE elleni mérkőzés, hogyan láttad ezt,
illetve mi alapján alakult ki a keret?
A keret lényegében adott volt, hiszen a betegek, síelők, és a hiányosan edzésre
járók maradtak ki.
Már találkoztunk az UFC Cup-on a KISE csapatával, így nem volt ismeretlen az
ellenfél, a hazai pálya is adott volt, így kb. fél percig tartott az ilyenkor szokásos
lámpaláz.Látszott a két csapat közötti különbség egyéni képességekben, és a
gyerekek keménységében.
Hasznos volt a mérkőzés, rengeteg pozitív jelenetet láthatott a két edző, amivel
visszaigazolták, hogy nagyon is tudják hasznosítani a játékban az edzéseken
tanult cseleket.

Edzőmeccs
Mi a terv a következő hónapra?
Nagyon várjuk, hogy elinduljon a fesztivál szezon, addig is haladunk tovább a
dekázás és az egyéni ügyészségfejlesztés terén.
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Manó

Labdavezetés

Cselezés
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Lurkó
Verhetetlenek

Kölyök
FIFA18 bajnokság
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Junior

Ellentámadásból gól

Katica
Kupát nyertünk
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Felnőtt
Felkészülési mérkőzések
Második edzőmérkőzésünkön, a KISE ellen érezhetően jóval összeszedettebb volt
a csapat, mint egy héttel korábban, ugyanakkor a 60. perc után teljesen szétestünk
és nevetséges gólokat kaptunk. A támadójátékunkban kifejezetten jó dolgok is
voltak, nagyon örömteli, hogy négy gólt is sikerült rúgnunk. A mérkőzés folyamán
végig nagy labdabirtoklási fölényben voltunk, viszont sok olyan hiba csúszott a
labdabirtoklásunkba, amelyeknek nem kellene előfordulniuk. Hatalmas
feketepont, hogy a mérkőzés végén rengeteg volt a szövegelés egymásnak, a
játékvezetőnek és az ellenfeleknek is. Ez akkor is elfogadhatatlan, ha a játékvezető
rosszul vezeti a meccset, netán folyamatosan az ellenfél javára „téved”.
II. Kerület UFC– KISE (BLSZ II. osztály) 4-5
Gólszerzők: Tóth Máté 2, Moldován Tibor (11-esből), Vincze Gergely.
Harmadik, egyben utolsó teljesen tét nélküli felkészülési mérkőzésünkön
idegenben, a Kelen SC otthonában léptünk pályára a BLSZ II. osztályban
szereplő házigazda második csapata ellen. A három találkozó közül csapatként
most nyújtottuk a legjobb teljesítményt, ennél is fontosabb, hogy látszik a fejlődés
mind egyénileg, mind kollektíven a társaságon, egyre inkább az edzőpáros által
kért dolgok láthatóak. Természetesen még mindig bőven van hová fejlődni, amiért
a következő hetekben is a lehető legtöbbet kell tenni.
Kelen SC II. (BLSZ II. osztály) – II. Kerület UFC 1-2
Gólszerző: Bacsek Bernát 2.
Továbbjutás a kupában
A Budapest Kupa 3. játéknapján a Törökbálint vendégei voltunk, akik a BLSZ II.
osztályban szerepelnek, a középmezőny végén telelnek, így mindenképpen
győzelemre és ezzel együtt továbbjutásra készültünk.

Meccs előtt
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Sajnos betegség miatt mind Miklósi Geri, mind Tóbiás Marci kihagyta a találkozót,
míg Maczinkó Roli leült ugyan a padra, de fájós térde miatt csak biztonsági
tartalékként funkcionált, így mindössze egyetlen cserével vágtunk neki az
ütközetnek.

Bemelegítés

Az első félidőben végig mezőnyfölényben voltunk, ellenfelünk 4-4-1-1-es
hadrendben visszaállt a térfelére, egyedül a csúcsék igyekezett megzavarni a
labdakihozatalt a mi térfelünkön.
A 3. percben egy szabadrúgás-figuránál maradtunk le, ám Gekko kivetődve
elcsípte a labdát a törökbálinti támadó elől.
A 14. percben a mérkőzést döntően befolyásoló eseménysornak lehettünk tanúi,
ellenfelünk támadója előbb kigáncsolta, majd két kézzel földre taszította Tibit,
amiért a játékvezető kiállította őt, míg Tibi – ki tudja, miért – sárga lapot kapott.
Mivel a kiállított játékos ellenfelünk legjobbja volt, így nemcsak eggyel többen
lettünk, hanem ellenfelünk méregfogát is kihúzta a játékvezető.
A 16. percben Kelemen Zsombi jobboldali beadására Mucsi Kornél érkezett jól, de
erőből a kapu fölé lőtt.
A 20. percben Mucsi-szóló végén Kornél fölé-mellé durrantott, miután négy védőt
is kicselezett.
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Felnőtt
A 30. percben Kocsó baloldali szögletét követően a kipattanó labdát Moldován
Tibi félfordulatból, kapásból nagy erővel a jobboldali kapufára lőtte, ha a kapus
beleért, akkor óriási bravúrt mutatott be, ezt a kispadról nem lehetett látni.
A 40. percben Lénárd Andris 25 méterről óriási bombagóllal törte meg a jeget,
védhetetlen lövése a kapu bal felső sarkába zúdult (0-1).
A lövőkedv ragadós volt, a 42. percben Kelemen Zsombi szép csel után 19
méterről tüzelt, a kapus a bal alsó sarokba tartó labdát szögletre ütötte.
A sarokrúgást Kocsis küldte középre, a védők megfeledkeztek Kákosy Márkról,
aki két lépésről a hálóba bólintott (0-2).
Az első félidőben megnyugtató előnyre tettünk szert, de a játékunk hosszú időn
keresztül lassú és türelmetlen volt, sokszor elkapkodtuk az indítást, emiatt
mezőnyfölényünk 15 percet leszámítva teljesen meddő volt.

Győzelem

A második játékrészre igyekeztünk felpörögni, de a találkozó mégsem indult jól,
hiszen alig egy perc után Tibi megsérült, helyére Mohamed Zeid állt be.
Az 50. percben éppen Zeiddel szemben szabálytalankodtak a félpályánál. Kocsó
gyorsan elvégezte a pontrúgást, Szabó Dávidot játszotta meg, aki egyből a
jobboldalon támadásba lépő Király Marcihoz továbbított, ő Bacsek Bernátot
indította, aki kicselezte az ellenfél balhátvédjét, majd az alapvonal közeléből
okosan a visszalépő Bagyinszkit játszotta meg, Kristóf 10 méterről a hosszú alsó
sarokba helyezett (0-3).
Nem sokkal később tovább növelhettük volna előnyünket, de Kelemen beadása
után Bacsek rosszul találta el a labdát.
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Az 57. percben jött a hidegzuhany, teljesen fölöslegesen hoztunk össze szögletet
a házigazdának, amiből gólt fejelt a hazai csapat, miután a hosszú oldalon üresen
érkezett a támadó (1-3).
Nem tudom, ki maradt le, talán Zsombi, mindenesetre ilyen az emberfogó, illetve a
hosszún területet védő Bagyi miatt sem fordulhat elő. A hidegzuhanyt nem is olyan
rövid rövidzárlat követte, teljesen letettük a láncot.
A 60. percben Zeid kapott „csines” passzt a félpályánál, az ellenfél elhozta a
labdát, majd baloldali védelmünk teljes asszisztálása mellett szép beadás végén
egyre csökkentették a különbséget (2-3).
A 62. percben közel járt az egyenlítéshez a Törökbálint, egy felívelt
szabadrúgásnál Király Marci maradt le emberéről, aki a kapufa külső élére
bólintott. Szerencsére lassan észhez tértünk és az utolsó 20-25 percben újra
átvettük a játék irányítását, sorra jöttek a lehetőségeink.
A 70. percben Bacsek-szóló végén szerencsésen előtte maradt a labda, ám ajtóablak ziccerben a kimozduló kapust találta el.
A 75. percben jobboldali akció végén a balról befelé törő Mucsi elé került a labda,
aki a balösszekötő helyéről jobb külsővel, furcsa mozdulattal, méterekkel a
keresztléc fölé tüzelt.
A 80. percben Zeid remekül emelt középre, amit Bagyi megcsúsztatott, a hosszún
érkező Kornél pedig 5 méterről a léc alá lőtt (2-4).
A gól teljesen demoralizálta ellenfelünket, a hátralévő percekben újabb gólokat
lőhettünk volna.
A 84. percben Zeid indította Kocsót, aki ziccerben találta magát, ám a lövés
pillanatában a védő szögletre mentett előle. A szögletből Mucsi lőtt 8 méterről a
kapus kezébe.
A 89. percben jobboldali szabadrúgásunkat követően a hosszú oldalról
visszafejelt labdát Bacsek Bernát nem tudta egy lépésről a hálóba gyömöszölni,
így a 4-2-es eredmény változatlan maradt.
A második félidőben gyorsabban játszottunk, de a helyzetkihasználásunk nem
volt jó, pedig többször sikerült ellenfelünk mögé kerülni. A védelmünk viszont
produkált egy felháborító 10 percet, amikor benne volt a mérkőzésben az ellenfél
egyenlítése.
Vidéki Gábor értékelte a mérkőzést: „A látottak alapján megérdemelten
jutottunk tovább, mi voltunk a jobb csapat. Ellenfelünk rengeteg lendületes
támadásunkat csak szabálytalanul tudta megállítani, de így is több nagy
lehetőséget tudtunk kialakítani.

CSAPATAINK

Felnőtt
Szép gólokat szereztünk, nagyon örvendetes, hogy Spangli, Papa és Bagyi is
meglőtte első gólját felnőtt tétmérkőzésen, illetve az UFC színeiben bemutatkozó
Kori is betalált.
Emellett örülök, hogy erőnlétileg is egyértelműen ellenfelünk fölé kerekedtünk,
ezek voltak a találkozó pozitívumai. Nem lehet azonban elhallgatni a rosszat sem:
sokszor lassan járattuk a labdát, illetve előkészítés nélkül, türelmetlenül
indítottunk, ez főleg az első félidőben volt jellemző. A pontrúgások védekezése
pedig bántóan gyenge volt, hiszen az első félidő elején egyszer lemaradtunk, ahol
Gekko védett, majd a második félidőben egy gól és egy kapufa volt a „termés”.
A héten fogjuk gyakorolni, feltétlen javulásra van szükség, hiszen a listavezető
REAC ellen ezek a hibák nem engedhetők meg!”
Bajnoki rajt
Első tavaszi bajnokinkon a listavezető REAC gárdáját láttuk vendégül a
Kolozsvári Tamás utcában, sajnos ezúttal is voltak hiányzóink, az "állandó"
hiányzókon felül Mike ismét megbetegedett, míg Kiru elutazott a hétvégén. Ezzel
együtt nem feltartott kézzel mentünk ki a pályára.
Az első félidőben tulajdonképpen az történt a pályán, amit az öltözőben
megbeszéltünk, defenzív hadrendünkkel nem igazán tudott mit kezdeni a
rákospalotai alakulat.
Túlzás nélkül nem tudott helyzetet kialakítani a listavezető, amikor a 35. percben
váratlanul megszerezte a vezetést. Jobboldali bedobást a vendégek szélsője
visszapasszolta a bedobást végző társának, aki középre kanyarította a labdát, a
kapu előtti helyezkedési hibánkat kihasználta a vendégek házi gólkirálya, és 6
méterről a hosszú sarokba fejelt (0-1).
A 40. percben egy beadás utáni lecsorgó labdánál még kecsegtető lövőhelyzetbe
került a sárga-kék gárda, de a 15 méteres lövés nem volt elég jó, hogy Gekkó
eszén túljárjon.
Sajnos csak a védekezés volt rendben, támadásban mindössze egy méterekkel
fölé szálló Kákosy-lövést jegyezhettünk fel, mert hiába voltak ígéretesen induló
kontráink, a támadó harmadban rendre rossz döntéseket hoztunk.
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A második félidő nem hozott változást, az ellenfél sokkal többet birtokolta a labdát,
de többször mi is jól hoztuk ki a labdát a saját térfelünkről, így több támadást
tudtunk vezetni.

REAC ellen
Az 51. percben sajnos nem így történt, Maci szerzett labdát a 16-os jobb oldalán,
de felpasszát lefülelték, rögtön az ő oldalára játszották a labdát, majd az élesen,
erősen középre lőtt labdát a hosszún érkező támadó két méterről becsúszva a
hálónkba lőtte (0-2).
Az 56. percben eldőlt a mérkőzés, egy szögletfigurát megettünk, Gekkó hiába
védett hatalmas bravúrral, a játékvezető szerint bentről ütötte ki a labdát (0-3).
A 68. percben baloldali beadást követően Bacsek lőtt fordulásból, kapásból a
kapufa mellé.
A 77. percben Kelemen beadását Bacsek elől fejelték ki, a szögletet Moldován
tekerte középre, amit a védők kifejeltek, a kipattanót Kelemen hatalmas erővel, 20
méterről kapura zúdította, a kapus csak kiütni tudta a bivalyerős lövést, ám a
kipattanót les miatt annullálta a játékvezető.
A 81. percben vendégtámadás végén kapusunk kivetődve, bravúrral hárította a
ziccert.
A 90. percben Bacsekot rúgták meg a 16-os jobb sarkánál, a szögletzászló
közelében. Moldován tekert középre, Maczinkó remekül emelkedett, ám
csúsztatását a kapus bravúrral védte.
Vidéki Gábor edző: „Először is köszönöm edzőkollégáimnak, hogy segítettek
letakarítani a pályát. A listavezető ellen mindenki szívvel-lélekkel tette a dolgát,
senkire egy rossz szót nem mondhatok. Az őszi eredmény fényében joggal
tartottunk a vendégektől, de ezúttal tisztességgel helytálltunk. Gratulálok a
hozzáálláshoz, így tovább! További sok sikert kívánok a rákospalotaiaknak.”

