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Az újév negyedik napján állt munkába U19-es csapatunk. Örömmel fogadtuk, 
hogy Szakács Ábel visszatért hosszú sérüléséből és ismét edzésbe állt, 
ugyanakkor Nyitrai Tomi hosszabb időre kidőlt vállműtét miatt. 
További hír, hogy Erős Máté befejezte a labdarúgást, Gerhát Dávidnak pedig 
megköszöntük az UFC-ért tett szolgálatait. 
Próbajátékra érkezett hozzánk Bosnyák Berci, Gazdik Balázs (mindketten 
Goldball) és Dudás András (Vál). Mindhárman jó benyomást tettek csapatunkra, 
szívesen látjuk őket.

A jó hangulatú és létszámú edzések mellett természetesen mérkőzéseink is 
voltak. Január közepén egy szolnoki teremtornával indítottuk az évet. 
A tízcsapatos viadalon a döntőig meneteltünk, ott azonban 2–1-re kikaptunk a 
Karcagtól. Sajnos a finálé elején Bacsek Bernát fejsérülést szenvedett, ami miatt 
kórházba szállították és összevarrták a fejét. Szerencsére Bernát már jól van, 
februárban visszatér a pályára.

Néhány nappal később a Budapest Honvéddal játszottunk két edzőmeccset, ám 
egyiken sem sikerült maradandót alkotnunk. Január utolsó hétvégéjén pedig a 
KISE felnőttcsapatát láttuk vendégül, s sikerült győzelmet aratnunk.

Január legjobb játékosa: SZEKERES MARCELL
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MLSZ U19 ESMTK – UFC 1–4.

Öltözői pillanatkép.



KÉRDEZZ-FELELEK:

Decemberi számunkban Nyitrai Tamás azt kérdezte az ősszel az U19-es 
csapatból a felnőtt keretbe felkerülő 11 játékostól, miben más a felnőtt 
bajnokságban játszani és mik az eddigi tapasztalataik? 

Az érintettek nevében Vincze Gergő válaszolt:

„Remek a kérdés, Nyiti! A felnőtt bajnokságban a labdarúgótudás mellé fontos, 
hogy fegyelem is társuljon. A taktikának, a csapat egységes játékának nagyobb 
befolyása van a játékra, mint az utánpótlásban. Továbbá számomra az volt még 
szembetűnő, hogy a játékosok jobban tisztában vannak a saját erősségeikkel, és 
próbálnak ezekre építeni. Ez a fajta gondolkodásmód nem jellemző egy U17-18-
19-es játékosra. Így összességében a tapasztalataim alapján azt tudom 
elmondani, hogy a felnőtt bajnoksághoz legfőképpen fejben kell felnőni. Ezekben 
a dolgokban nyilván még nekünk is fejlődnünk kell, de szerintem jó úton haladunk. 
Sajnos az eddigiekben nem gazdagodtunk szép pillanatokkal a bajnokságban, de 
szerintem egy szép tavaszi szezont fogunk futni, és sikerül kiharcolni a 
bentmaradást.”
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MLSZ U19 ESMTK – UFC 1–4.

Kelemen Zsombi.



INTERJÚ ERŐS MÁTÉVAL, aki 6 éves kora óta szolgálta az UFC-t, ám most 

szögre akasztja stoplisát.

– Majdnem 12 éven át voltál az UFC 1999–2000-es korosztályának 

meghatározó tagja. Miért döntöttél úgy, hogy befejezed a labdarúgást?

– Egyszer minden szépnek eljön a vége. A tanulás miatt előbb-utóbb úgyis abba 

kellett volna hagynom a focit, és sok jó barátom elment vagy felkerült a felnőttbe. 

Úgy éreztem, ez egy olyan megfelelő pillanat, amikor még csupa szép emlékem 

van az UFC-ről.

– Mik a legszebb emlékeid az itt töltött 12 évből? Emlékezetes meccsekből 

és remek csapattársakból nem lehetett hiány…

– A nyári focitáborok felejthetetlenek voltak. Egyszer – még óvodásként – letört a 

fogam, és a fogorvosnál az volt az első kérdésem: a focitáborba ugye ettől még el 

tudok menni? Minden nemzetközi tornán legalább tíz legendás sztori született, 

amire ma is nevetve emlékezünk vissza. Sajnálhatja, aki kimaradt ezekből. 

A horvátországi Porecben rendezett torna különösen emlékezetes volt. Egyszer 

keresztapám – akire nagyon felnézek – kijött megnézni élőben játszani egy 

bajnokin, és védőként óriási gólt lőttem. Roppant büszke volt rám. Annyi 

mérkőzés és csapattárs van, akire szívesen gondolok vissza, hogy nehéz 

választani.

– Mit köszönhetsz az UFC-nek és a labdarúgásnak?

– Az UFC nemcsak egy kis szelete az életemnek, hiszen régebb óta fociztam, 

minthogy iskolába mentem volna. Gyermekkorunkban Csaba bá nagyon 

odafigyelt rá, hogy ne kallódjunk el, amikor kamaszodni kezdtünk. Erkölcsileg 

sokat tanultam, talán olyanokat is, amit a suliban nem. Megtanultam, hogy egy 

csapatban mindenki egyenlő, és jó érzés együtt és egymásért küzdeni, valamint 

csapatként átélni sikereket. 
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Mérkőzés jelenet.



– Mi jut az eszedbe, ha azt mondom, “Csupaszív”?

– Elsősorban Czipó Ádám barátom. Ezen kívül továbbá az, hogy nem szabad 

keseregni, nem szabad engedni, hogy az esetleges rossz hangulatunk rányomja 

bélyegét a játékra, mindig ugyanolyan alázattal és kedvvel kell kimenni a pályára.

– Búcsúzóul mit üzensz UFC-s barátaidnak, csapattársaidnak, edzőidnek? 

Milyen jó tanácsot adsz a jövő Erős Mátéinak?

– Becsüljék meg az UFC-közösséget és a klub szellemiségét, mert szerintem 

nincs még egy csapat, ahol a közösség és a játék fontosabb az eredménynél. Az 

sem elhanyagolható, hogy csodálatos a kilátás az UFC-pályáról, mindig jó 

alaphangot ad az edzésnek vagy a meccsnek.

– Van rá esély, hogy a jövőben visszatérsz, és ismét UFC-mezben robogsz 

fel-alá a pálya jobb oldalán példaértékű alázattal – ahogy azt éveken át 

megszokhattuk?

– Soha nem szabad azt mondani, hogy soha. Most még élvezem a szabadságot, 

de a későbbiekben elképzelhető, hogy egy nagy űr keletkezik a életemben, és ezt 

csak az UFC töltheti be. Ha visszavárnak, akkor miért ne?
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Ezüstérmes csapat.



Januári meccseink:

XV. Kolláth Béla emléktorna (Szolnok)

Csoportmeccsek:

UFC–Rákóczifalva 3–0 (Bacsek 2, Szekeres)

UFC–Tiszajenő 7–0 (Bacsek 4, Smeló, Szijártó, Uray)

UFC–Törökszentmiklós 1–1 (Kelemen)

UFC–Sárréti Gyöngyhalász 2–0 (Bacsek, Smeló)

Elődöntő:

UFC–Szolnoki MÁV 1–0 (Bacsek)

Döntő:

UFC–Karcag 1–2 (Horváth)

Az ezüstérmes csapat tagjai:

Bacsek Bernát, Czipó Ádám, Dolgener Flórián, Horváth Olivér, Kákosy Márk, 

Kelemen Zsombor, Smeló István, Szekeres Marcell, Szijártó András, Uray 

Kristóf, Wein Zádor

Edzőmeccsek:

Bp. Honvéd–II. Kerület UFC 5–0 (1–0)

UFC: Wein – Horváth (Ullrich, a szünetben), Szekeres, Porst Be., Porst Bá. – 

Vincze – Gazdik, Czipó, Uray, Kelemen – Dolgener Fl.

Bp. Honvéd–II. Kerület UFC 8–1 (4–1)

UFC: Prizzia – Nagy, Kövessy, Kákosy, Farkas S. – Smeló – Dudás, Mohamed, 

Lénárd, Szijártó – Dolgener Fá.

Gól: Szijártó (15.)

II. Kerület UFC–KISE 5–2 (4–0)

UFC: Wein – Horváth (Tóth, a szünetben), Szekeres, Török, Porst Bá. – Smeló 

– Szijártó, Uray, Czipó (Nagy, a szünetben), Farkas S. (Dudás, a szünetben) – 

Dolgener Fl.

Gólok: Czipó (4., 9., 13.), Dolgener Fl. (45.), Horváth (80.)

Gólpasszok: Dolgener Fl., Farkas S., Horváth, Smeló
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A sikertelen őszi szereplés miatt edzőváltásra került sor a csapatnál. A korábbi 
edző felajánlotta lemondását, amit a klubvezetés elfogadott. Január 3-án, az első 
idei edzésre rendkívüli értekezletet hirdettünk meg a srácoknak, amin Szeltner 
Norbert klubelnök, Markóczy Csaba klubigazgató, Moldován Tibor a korosztály 
korábbi sikeredzője és Sohár Zoltán illetve Székely József új edzők mellett 
tizenhat játékos is megjelent.

A fiúkat tájékoztattuk az új felállásról és próbáltunk lelket verni beléjük, mert az 
őszi sikertelenség miatt motivációs problémákkal küzdöttek. Sajnos ennek 
eredményeképpen sokan abbahagyták a sportolást, ami létszámgondokhoz is 
vezetett. A csapat két meghatározó játékosa, Rókusfalvy Márkó és Görgényi 
Zsombor ráadásul súlyos sérülést szenvedett, ami miatt hosszú hónapokat 
kénytelenek kihagyni. 
Az új edzők feladata elsősorban a közösség újjáépítése, színvonalas, jó 
hangulatú, de ugyanakkor fegyelmezett légkörű edzések megtartása.

Az eddigi edzések sajnos nagyon kis létszámmal zajlanak. Ugyanakkor sikerült 
megértetni a játékosokkal, hogy a gödörből való kimászáshoz komoly erőnlétre, 
szervezettségre és egységre van szükségünk. Januárban sokat futottunk és a 
fárasztó, monoton edzések ellenére játékosaink edzéslátogatottsága 
folyamatosan javul, fegyelmezetten végzik a munkát.

Január 13-ára beneveztünk az ötcsapatos Hali Kupára és az előkelő második 

helyen végeztünk. Csak a torna győztestől szenvedtünk (szűk) vereséget, a többi 

mérkőzésünket megnyertük. A szervezők által tévesen írt kezdési időpont miatt 

egy órával később érkeztünk a helyszínre és az első két meccsünket, egymás 

után, pihenő nélkül kellett lejátszanunk. A másodikon szenvedtük el az ominózus 

vereséget. A torna gólkirálya is a mi csapatunkból került ki; Balás Ákos 

személyében, aki 6 gólt szerzett. 

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 2001/2002-ben születettek

Bemelegítés.



Mindenki nagyszerűen hozzáállással vetette magát küzdelembe. Csapatunkból 

kiemelkedett: Dér Barni, Feiner Dani, Herczenik Ádi és Tóth Ábra.

Január 28-án már nagypályás meccset is játszottunk a jó erőkből álló REAC 

csapatával 3 x 30 percben. A mérkőzésen az új edzőknek alkalmuk nyílt kipróbálni 

a játékosokat különböző posztokon, értékes tapasztalatokra tettek szert. Az 

edzőmérkőzés 5:3-as vendégsikerrel zárult, de csapatunk szépen helyt állt, 

biztató periódusaink is voltak, természetesen sok hibánkra is fény derült, amit a 

bajnokság kezdetéig igyekszünk majd kijavítani. Sautner Józsi két gólt szerzett és 

egy nem mindennapi góllal Herczenik Ádi is betalált, nagy örömet okozva ezzel a 

kispadon ücsörgő barátjának, Balás Ákosnak. Csapatunkból kiemelkedett: Dér 

Barni, Feiner Dani és Sautner Józsi.

Két próbajátékos is jár az edzéseinkre, akik eddigi teljesítményükkel nagyon jó 
benyomást tettek ránk. Reméljük, hogy pályafutásukat egyesületünkben 
folytatják!

Klubunk emellett toborzót hirdetett a 2001/2002-es korosztályban és szeretettel 
várjuk csapatunk korábbi játékosait, de akár új igazolásokra is nyitottak vagyunk. 
Nagy reményekkel várjuk a január 31-i Kerületi Labdarúgó Diákolimpiát, ahol 
szeretnénk tehetséges játékosokat találni és a csapatunkba csábítani őket.
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Csapatkép.
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Mozgalmasan indult az év a srácok számára, hiszen a tavaszi szezonra 

felkészülés fárasztó edzéseit az edzőmérkőzésen kívül idén már a futsal is 

feldobja. 

A 4+1-es létszámmal, 40*20 méteres területen 3*2 méteres kapukra játszott 

teremlabdarúgás a nagypályás felkészülésünket szolgálja, ezért igyekszünk a 

lehető legtöbb játékosnak lehetőséget adni. 

A részvételhez el kellett készíteni a futsal igazolásokat, valamint érvényes 

sportorvosi engedélyre is szükség van, így a keret fele vehet részt a futsal 

mérkőzéseken. 

Az E csoportba kerültünk, ahol a 8 résztvevő körmérkőzéses rendszerben 

egyszer találkozik minden ellenféllel, majd a csoportgyőztes továbbjut a 

budapesti döntőbe. 

Ellenfeleink: Újpesti TE, Újpest FC, Városgazda, ASI Dinamo Star, Csak a csel, 

Mészöly Focisuli, KISE. 

Az első fordulóban a Városgazda együttesével mérkőztünk meg, akik szépen 

futsaloztak, egyértelműen látszott a tudatosság a játékukban. Mi fegyelmezettek 

és tudatosak voltunk, mindkét csapat rengeteg helyzetet hagyott ki, így 1-1-es 

döntetlen született, gólunkat Dudás Fülöp szerezte. 

A második mérkőzésen a Mészöly Focisulit 6-1-re győztük le, Pintér Krisz 4 gólja 

mellett Nagy Misu és Pap Krisz is betalált. 

Mindkét mérkőzés a teremlabdarúgás sajátosságainak és szabályainak 

megszokásáról, az ezekhez való alkalmazkodásról szólt.

.

Futsal.



A második játéknapon mindössze egyszer léptünk pályára, az Újpesti TE volt 

ellenfelünk. A csoportgyőzelemre is esélyes gárdával 3-3-as döntetlent 

játszottunk. Mindhárom találatunkat Nagy Misu szerezte, kiemelkedő 

teljesítményével fontos részt vállalva a pontszerzésben. Mentalitásunk remek 

volt, ugyanakkor a területbe érkező emberek átadása-átvétele nem ment jól, ezért 

az egymás közti kommunikációt fejleszteni kell.

A harmadik játéknapon a Csak a csel gárdáját 12-0 arányban győztük le, 

gólszerzőink: Nagy Mihály 4, Matolcsi Márton 3, Boér Zoltán, Dudás Fülöp 2-2, 

Pap Krisztián. Második meccsünkön az Újpest Futsal Clubbal 1-1-es döntetlent 

játszottunk, gólunkat ezúttal Matolcsi Marci szerezte. Utóbbi mérkőzés taktikus 

játékot, mindkét oldalon több kimaradt helyzetet és igazságos döntetlent hozott.

Január közepén első nagypályás felkészülési találkozónkra is sor került, az ASI 

Dinamo Star gárdáját fogadtuk a Kolozsvári Tamás utcában. Fordulatos 

összecsapáson 3-2-es vereséget szenvedtünk az angyalföldiektől, góljainkat 

Uracs Patrik és Nagy Misu szerezték. 

Meccsen belül ingadozó volt a teljesítményünk, több időszakban jól működött 

letámadásunk, sok labdát szereztünk az ellenfél térfelén, illetve amikor nem 

sikerült labdát szereznünk, saját harmadunkban jól működött a védekezésünk. 

Ugyanakkor a helyzetkihasználásunkkal és a támadásépítéseinkkel nem vagy 

csak részben lehettünk elégedettek. A találkozó kiválóan szolgálta az időszak 

célját, mely a kondicionális állapot tökéletesítése.

Január végén a 2004-esek Budafokon vettek részt a Csordás Lajos Kupán. Itt 

5+1-es létszámmal 5*2 méteres kapukra és palánkra játszottunk. 
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Eredményhirdetés.



Első mérkőzésünkön a bajnokságban ismerős csepeli fiúkkal csaptunk össze. 

Puskás Samu góljával vezetést szereztünk, ám a piros-kékek megfordították a 

meccset és 3-1-re legyőztek minket. A csepeli gárda képzett és dinamikus 

játékosokból áll, igyekszünk a bajnokságra felnőni hozzájuk.

A Budafok fehér csapatát 3-1-re győztük le a második meccsünkön. Ellenfelünk 

szerzett vezetést, miután egy szabadrúgásnál nem tudtuk felvenni a kapu elé 

érkező támadókat, ám rövid idő alatt fordítottunk. Éppen két percig 

emberelőnyben voltunk, amikor Schuszter Patrik egyenlített, majd Matolcsi Marci 

már a vezetést szerezte meg csapatunk számára. Néhány perccel később Nyírő 

Valter állította be a végeredményt. 

Következő ellenfelünk a budafokiak piros-fekete brigádja volt. Ezen a meccsen 

hamar előnybe kerültünk Matolcsi Marci ballábas lövésével, amire sajnos nagyon 

gyorsan válaszolt a házigazda. Döntetlen állásnál felváltva forogtak veszélyben a 

kapuk, ám mi nem tudtunk élni helyzeteinkkel, a Budafok egy szép támadás 

végén betalált. Még magunkhoz sem tértünk a gól okozta döbbentből, amikor 

kiszorított helyzetből nagy gólt rúgott a házigazdák támadója. Néhány perc volt 

hátra, fejetlenül mentünk előre, ám a Budafok okos kontrával tovább növelte 

előnyét. A lefújás előtt még Dudás Fülöp lőtt gólt, ezzel beállítva a 4-2-es 

végeredményt. 
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   Rejtőzködő 
Gulyás Boti.



Utolsó meccsünket az Ercsi Kinizsi ellen vívtuk, ahol hamar hátrányba kétgólos 

hátrányba kerültünk. Erre Deák Nonó szabadrúgásgóljával válaszoltunk, ám 

röviddel a szépítő találatunk után szerencsés gólt szerzett a Fejér megyei 

együttes. Kétgólos hátrányban sem adtuk fel, csapatkapitányunk, Matolcsi Marci 

két góljával egyenlítettünk, ám a győztes találat megszerzésére már nem maradt 

idő.

 A torna végeredménye: 1. Csepel 12 pont 2. Budafok „piros-fekete” 7 pont 3. Ercsi 

Kinizsi 5 pont 4. II. Kerület UFC 4 pont 5. Budafok „fehér” 0 pont. 

Csapatunk legjobbja a kiemelkedő teljesítményt nyújtó Matolcsi Márton lett. 

A teremtorna jól szolgálta felkészülésünket, 12 játékosnak tudtunk 

játéklehetőséget adni és sikerült elérni a célunkat, hogy sok futással és sok 

párharccal elfáradjunk.

A csapattal kapcsolatos hír, hogy várhatóan két játékos csatlakozik hozzánk: 

Kasztner Tamás a III. Kerületi TVE gárdájából jön hozzánk, míg Werner Balázs 

visszatér a Vasastól.

A hónap játékosa Deák Valentin „Nonó” lett, aki edzéseken és mérkőzéseken is 

kiemelkedő teljesítményt nyújtott januárban. Gratulálunk!
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Januárt is az előző hónap legjobbjainak díjazásával kezdtük. A 2006-os születésű 
játékosaink közül Szentiványi Dávid nyerte a hónap játékosa címet a tornákon 
nyújtott kiemelkedő teljesítményével. 
A hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói Bene Attila, Krant Mark és Sohár 
Balázs voltak, a hónap legszebb jelenetének pedig Nagy Levente Újpesti Haladás 
ellen szerzett gólja bizonyult. 
A 2005-ben született játékosaink közül Rahóty Márk kapta a hónap játékosa címet 
fantasztikus védéseiért, a hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói Bélai 
Bendegúz, Magyar Bulcsú, Naffa Keve és Szikorszky Dániel voltak, míg a hónap 
legemlékezetesebb momentuma Fodor Gábor kapusunk gólja volt a Viadukt SE 
ellen.

Január 6-án egyesületünk rendezte a BLSZ Országos Futsal Bajnokság 1. 
fordulóját. Az első mérkőzésen még ismerkedtünk a szabályokkal, a speciális 
labdával és a számunkra szokatlan teremborítással, de mezőnyben egyenrangú 
ellenfelei voltunk az évek óta futsalozó Kispest SE-nek. Két, 2006-os születésű 
játékosunk, Sohár Balázs és Fehér Fülöp összjátékából szenzációs gólt is 
szereztük. A második mérkőzésen Bodai Attila, Németh Dávid és Szőke Dezső 
góljaival már nyernünk is sikerült. A harmadik mérkőzésünk igazán 
közönségszórakoztatóra sikerült; 5:5-ös döntetlent értünk el a Mészöly Focisuli 
ellen. Ráadásul ellenfelünk összes gólját is egykori játékosunk szerezte. 
Góllövőink: Bodai Attila 2, Fehér Fülöp, Németh Dávid és Szőke Dezső. 
Összességében a gyerekek nagyon élvezték a mérkőzéseket és rendkívüli 
tapasztalatokra tettek szert.
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Január 13-án a Kelen SE U12-es csapatának vendégeként játszottunk gyakorló 
mérkőzést 4 x 20 percben. Az első negyedben még kissé megijedve, 
megilletődötten játszottunk, de aztán megnyugodtunk és magunkra találtunk. A 
második és a harmadik negyedben átvettük a játék irányítását, jól járattuk a 
labdát. Kühne Bendegúz illetve Zelenyánszky Dávid révén két csodaszép gólt is 
szereztünk. A negyedik negyedre – néhány baki és talán fáradtság okán - 
kiegyenlítődött a játék. Kováts Domonkos, Kühne Bendegúz és Mózes Alen ezen 
a mérkőzésen mutatkozott be csapatunkban. Mindegyikük bátran és motiváltan 
lépett pályára, erősségeinkké válhatnak a későbbiekben.

Délután a Zakariás József Utánpótlás Tornán vettünk részt egy rendhagyó U13-
as teremtornán. 

2005/2006-ban születettek
C
S
A
P
A
T
A
IN

K

Kelen vendégeként.

Rendhagyó                               teremtorna.



A zsúfolt versenynaptárba csak nehezen volt beilleszthető ez a torna, de egyrészt 
a névadó személye, másrészt az izgalmasnak ígérkező lebonyolítás (palánkos, 6 
+ 1-es felállás, 5 x 2 méteres kapu) miatt mégis a részvétel mellett tettük le a 
voksot, ami nagyon jó döntésnek bizonyult. A négyfős csoportunkból másodikként 
kvalifikáltuk magunkat a legjobb négy közé, így az elődöntőt a mezőny 
egyértelműen legjobb, későbbi tornagyőztes, házigazda Budafok LC csapatával 
kellett játszanunk. A bronzmérkőzésen a torna addigi legjobb teljesítményét 
nyújtva, nagyon simán győztük le a jó erőkből álló Kőbányáért Egyesület 
csapatát, így végül a mi nyakunkba került a bronzérem. Keleti Dani és Szikorszky 
Dani 4-4, Naffa Keve és Zarándy Samu 2-2, Keleti Zsombi, Kodó Benjámin és 
Psarogiannis Michalis 1-1 gólt rúgott.

Január 14-én rendezték a BLSZ Országos Futsal Bajnokság 2. fordulóját. Ez a 
játéknap ígérkezett a legnehezebbnek, hiszen többek között a Ferencváros futsal 
csapata ellen is megmérkőztünk. Óriási elszántsággal léptek pályára a srácok és 
sikerült megnehezítenünk nagynevű ellenfelünk dolgát. Magyar Bulcsú révén gólt 
is szereztünk. A mérkőzés után a Fradi edzője nagyon megdicsérte játékosainkat 
és edzőnket még meg is ölelte. A szokatlan elismerés nagyon feldobta a 
gyerekeket és a következő mérkőzésen is remek teljesítménnyel rukkoltak elő, 
nagyon értékes pontot szerezve a Csep-Gól FC SE ellen. Góljainkat Makovinyi 
Marci és Sohár Balázs szerezte. A harmadik meccsen ellenfelünk sajnos sokkal 
motiváltabbnak bizonyult és legyőzött bennünket, de Dajka Bence azért ezen a 
meccsen is beköszönt.

Január 20-án a második téli, kispályás Bozsik tornán vettünk részt. Az első 
meccsen rossz szokásunk híven még bóbiskoltunk, de azután három 
mérkőzésen is fölényes győzelmet arattunk. 
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Fölényes győzelmek.



Összesen 27 gólt szereztünk és három meccsen gólt sem kaptunk. Naffa Keve 6, 
Magyar Bulcsú és Karli Marci 4-4, Molnár Marci és Szikorszky Dani 3-3, 
Makovinyi Marcell és Valent Laci 2-2, Borbás Buda, Kováts Domi és Psarogiannis 
Michalis 1-1 gólt szerzett. Az összes mezőnyjátékosunk betalált. Legjobb 
játékosunk Psarogiannis Michalis volt, mert a csapat érdekeinek alárendelve 
magát végig a védőposztján maradt, pedig nyilván ő is szeretett volna gólokat 
rúgni.

Ugyanezen a napon, délután a gödöllői The Ground Sátor Kupán is felléptünk az 
U12-es korosztállyal. A labda nélküli mozgásokkal nagyon meg voltunk elégedve, 
de rengeteg helyzetet elpuskáztunk és néhány baki is becsúszott, ami miatt a 
helyezésünk sokkal rosszabb lett, mint amit a tényleges tudásunk alapján 
elérhettünk volna. 
Jellemző, hogy a helyosztón nagyon sima meccsen, fölényes győzelmet arattunk. 
Kodó Milán 4, Sohár Balázs és Zelenyánszky Dávid 3-3, Bélai Balázs és Pados 
Marci 1-1 gólt szerzett. Bélai Balázs, Kodó Milán és Sohár Balázs kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott.

Vasárnap Ercsibe utaztunk a Téli Kupa Gyerektornára. Hét csapat nevezett, ezért 
a szervezők körmérkőzéses lebonyolítás mellett döntöttek. 

A hat mérkőzésből ötöt megnyerve kupagyőztesek lettünk. Motiváltak és 
harcosak voltunk, biztosan járattuk a labdát, szemre is tetszetős támadások 
végén szereztünk góljainkat. 
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Sohár Bazsi 5, Magyar Bulcsú és Szőke Dezső 3-3, Geiszter Barni és Keleti 
Zsombi 2-2, Szikorszky Dani 1 gólt szerzett. Csapatunkból Bélai Bali, Bélai Bendi 
és Sohár Bazsi is kiemelkedett, de átlagon felül teljesített az összes többi 
játékosunk is: Geiszter Barni, Keleti Zsombi, Magyar Bulcsú, Rahóty Márk, 
Szikorszky Dani és Szőke Dezső. Még egyszer, ezúton is gratulálunk a 
srácoknak!

Január 27-én hazai pályán fogadtuk az ESMTK U12-es és U13-as csapatait és 
játszottunk gyakorló mérkőzést 3 x 20 percben. 

Nem bizonyultunk túl barátságos házigazdának. Különösen az U13-as csapatunk 
volt elemében; ők 14 góllal terhelték meg ellenfelünk hálóját. 
Gólszerzőink: Sámson Ábris és Szikorszky Dani 4-4, Magyar Bulcsú 3, Bóday 
Benedek és Pados Marci 2-2, Borbás Buda, Fehér Füli és Szentiványi Dávid. 
Reméljük ellenfelünk azért máskor is ellátogat hozzánk!

Délután a Pokorny József Emléktornán vettünk részt, ami a mostanában 
szokottnál sokkal rosszabbul sikerült. 
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„Varázsló”.



A három mérkőzésen összesen csupán négy gólt szereztünk. Keretünkben helyet 
szorítottunk néhány kevésbé tapasztalt játékosunknak, de számukra még 
korainak bizonyult egy ilyen megmérettetés. Góljainkat Dajka Bence 3 és Kodó 
Benjámin szerezte.

Január 28-án rendezték a BLSZ Országos Futsal Bajnokság harmadik, egyben 
utolsó fordulóját. 
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Megnyitó.

Területszűkítés.



Erre a játéknapra már csak két mérkőzés maradt. Az elsőn 9 gólt rúgva, nagy 
fölénnyel nyertünk. 

A másik meccsen a nálunk sokkal esélyesebb, a Fradi mögött már biztos második 
TFSE-Hegyvidék-Gerrzo csapata ellen léptünk pályára. 
Motiváltan vetettük magunkat küzdelembe, aminek kétgólos előny lett az 
eredménye. 
Sajnos a harmadik gólt nem sikerült berúgnunk és két egyéni hiba után egyenlített 
az ellenfél, de a meccs lefújásának pillanatában a srácok összeölelkezve 
ünnepelték az egyértelmű sikert. Góljainkon Szőke Dezső 4, Sohár Balázs és 
Szikorszky Dani 2-2, Bélai Bendegúz, Bóday Benedek és Magyar Bulcsú 
osztoztak. Minden mezőnyjátékosunk gólt rúgott. 

Ezzel a nagy sikerrel zárult számunkra a futsal bajnokság. Élveztük minden 
percét, jövőre újra benevezünk!

Hajrá UFC!
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Január 3-án nagy lelkesedéssel kezdtük az edzéseket. Ebben a hónapban a 
foglalkozásokon a cselezésen és a kapura lövésen volt a fő hangsúly. 

Január 6-án részt vettünk Kispesten a második futsal fordulón, ahol két mérkőzést 
vívtunk. Először a Szent Pál Akadémia ellen bizonyíthattunk, nagyszerű 
teljesítményt nyújtott mindenki, mindhárom sorunk szerzett gólt. 

A második összecsapáson a jó erőkből álló ELTE SE volt az ellenfelünk.  
Fordulatos meccsen az utolsó pillanatig volt esélyünk a pontszerzésre, de 
összességében az ellenfelünk megérdemelte a győzelmet, mert sokkal jobban 
kezdte a találkozót, célratörően és eredményesen futballoztak, mi pedig sok 
helyzetet kidolgoztunk, de ki is hagytuk azokat, így a felépített előnyük kitartott a 
végéig. 
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Figyelem.



A két meccs tanulsága, hogy a labdakihozatalok során továbbra is bizonytalanok 
vagyunk, illetve sokszor indokolatlanul hazaadjuk a labdát, a könnyebb utat 
választjuk, amivel nehéz helyzetbe hozzuk kapusunkat. Jó volt látni, hogy nem 
adtuk fel hátrányban sem, egyértelműen erősödtünk mentálisan ezen a téren.

Január 14-én megrendezték az utolsó téli futsal fordulót, amelyen az ellenfelek 
komolytalansága miatt – az RKSK csapata egy mérkőzésen sem jelent meg – 
csak egy meccset játszottunk a csoport legerősebb együttese ellen. A Hegyvidék 
elleni csata nagyon izgalmasra sikeredett, mindkét csapat rengeteg helyzetet 
alakított ki és hagyott ki, végül igazságos döntetlen született. 

Öröm volt nézni a hatalmas iramot és a sok kialakított helyzetet, azonban a 
későbbiekben védekezésben sokkal szervezettebben kell játszanunk. A végén 
döntetlen állásnál próbáltuk kiharcolni a győzelmet és kockáztattunk, de nem 
sikerült a győztes gólt megszerezni.

Csapatunk először kóstolt bele a futsalba, összességében értékes 
tapasztalatokkal gyarapodtunk és jövőre újból benevezünk, reményeim szerint 
több csapattal, így több gyermeknek tudok játéklehetőséget adni, illetve remélem 
az ellenfeleink is komolyabban veszik azt, amit vállaltak és kiállnak a 
mérkőzésekre.
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Januárt 20-án a második téli Bozsik tornán szerepeltünk, ahol sok gólt 
szereztünk, szép támadásokat vezettünk, a fiúk kellemes élményekkel 
gazdagodtak. Látszott, hogy gyengébb ellenfelek ellen már tudatosan és 
szervezetten játszunk.
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Kellemes élményekkel gazdagodtunk.

Tóbi, a különdíjas.



Január 20-án Vecsésen vendégeskedtünk egy teremtornán, ahol négy nagyon 
szoros meccset játszottunk. 
A torna során úgy éreztem, hogy a csapat tagjai tudásuk alatt teljesítenek, 
különösen a meccsek elején voltak gondjaink, álmosan kezdtünk, így mindig az 
eredmény után szaladtunk. 
Eddig erősségünk volt, hogy mi szereztünk vezetést a mérkőzéseken, ami 
önbizalommal töltött el bennünket, ezen a tornán ez nem sikerült. A későbbiekben 
ezen javítanunk kell, jobban figyelnünk kell már az elejétől. 

A torna pozitívuma, hogy a 2008-as fiúk sem adják fel, az utolsó pillanatig 
küzdenek, és tulajdonképpen minden párharcban felálltak, nagyon 
megnehezítették az ellenfelek dolgát.

Januárban a szülőkkel személyes beszélgetések során kiértékeltem a gyerekek 
őszi teljesítményét, amelyek konstruktívra sikerültek. Februárban további 
szülőkkel ülök le beszélgetni.

A csapattal kapcsolatos hír, hogy Ábrahám János abbahagyta a labdarúgást, 
illetve három 2008-as fiú is próbajátékon szerepelt nálunk ebben a hónapban.
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A csapat december 20-án fejezte be a 2017-es edzéseket. A jó hangulatú 
félévzárón összegeztük a félév addigi eseményeit és pár apró jutalmat is ki 
tudtunk osztani. Mindenkit röviden értékeltünk, elmondtuk minden játékos 
erősségét és azt is, hogy miben kell még fejlődni az elkövetkezőekben.

Az új év már január 3-án elkezdődött, sok feladat vár ránk. Januárban nem voltunk 
tornán, de a február már egyből az UFC CUP-val kezdődik. Nagyon várja ezt az 
eseményt már mindenki, főleg azok, akik először mutatkoznak be tornán 
csapatunk színeiben. 
Az edzéseken előtérbe került ebben a hónapban a mozgáskoordináció 
fejlesztése. Minden hétfőn Csaba bácsi vezetésével kb 20 percet ezzel 
foglalkozunk. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a kapura lövésekre is. 

Örömmel köszöntöttük Mirkót és Mátét, akik a decemberi próbajáték után 

csatlakoztak hozzánk. 

Mindketten hamar beilleszkedtek a csapatba. A hónap vége felé elég sokan 

megbetegedtek, nem kímélt bennünket az influenza.
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Évzáró.

Mozgáskoordináció fejlesztés.



Ebben a hónapban szerencsésnek mondhatták magukat a legkisebbek, hiszen 
amikor megérkezett a hó, akkor is zavartalanul tudtunk edzeni, köszönhetően 
annak, hogy a sátorban kellemes idő volt.

De sajnos a betegség hullám nem kerülte el a csapatot így szinte nem is volt olyan 
játékos, aki ne hiányzott volna. 

Az edzéseken, továbbra is az egyéni készségfejlesztés és az 1-1 elleni szituációk 
kerülnek előtérbe játékosabb formában. A tanultakat egyre jobban hasznosítják a 
gyerekek a játék során. 

Ebben a hónapban is megmérkőztünk a Manó csapat legjobbjaival. Itt is remek 
élményekkel gazdagodtak a srácok, örömmel töltötte el Dani bácsit, hogy a fiúk 
nagyon bátran és felszabadultan tudnak játszani "idegen" kisfiúk ellen. 

Már nagyon várja a csapat minden tagja az UFC kupát és a tavaszi Bozsik 
fesztiválokat.
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Edzésmunka.

Gyakorló 
            mérkőzés.
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Kölyök

Váltóverseny.

Bajnokok.
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Katica

A januári hideg ellenére is nagy létszámmal
                                                    edzettünk.

Mini-bajnokság után, fáradtan.



Felnőtt csapatunk 2 hét pihenés után január elején megkezdte a felkészülést a 

tavaszi szezonra. 

Fontos volt számunkra, hogy időben elkezdjük az edzéseket, mivel rengeteg 

taktikai felkészülésre van szükségünk, de előbb az erőnlétünket kell megfelelő 

szintre hozni. 

A játékosállományunkat tekintve két dolog biztos, hogy Kovács Lehel abba 

hagyja, és a helyére Horváth Bendegúzt igazoljuk. 

Keretünk az átalakítás után még mindig hosszú út előtt áll, hogy megtalálja a 

számára legeredményesebb játékstílust, de mind edzéseken, mind 

edzőmérkőzéseken mindenki próbálja a maximumot beletenni, mivel egyértelmű 

célunk, hogy rácáfoljunk az őszi gyenge szereplésünkre. 

Első edzőmérkőzésünkön túl vagyunk, melynek talán az egyetlen pozitívuma, 

hogy a jelenlevők 90 percet tölthettek a pályán. 

Látjuk a lemaradásunkat, de azt is, hogy melyik úton kell tovább haladnunk a 

sikerhez.
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Az év első 
edzőmérkőzése.
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