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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 h ó n a p k é p é n e g ye s ü l e t ü n k
karácsonyi Caritas programja szerepel.

UFC CARITAS - Hozz egy tábla csokit!
A hónap képe

Kedves Szülők és Gyerekek!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén Karácsonykor is adománygyűjtést
szervezünk a rászoruló gyerekek részére. Az édességeket december 18-ig
az edzői szoba gyűjtő kosarába lehet betenni.
Az adományokat a II. kerületben található Sarlós Boldogasszony Plébánia
osztja majd szét.
Köszönettel:
II. Kerület UFC edzői

A hónap játékosai - November

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
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. Fontos még megemlíteni, hogy az U17-es
csapatból Uracs Patrik heti 1 alkalommal jár hozzánk edzésre, saját korosztálya
mellett.
Mérkőzéseink novemberben a Tatabánya elleni hazai találkozóval kezdődtek, a
következő összeállításban: Bori-Padányi D.-Ullrich-Veres (Gereben 46.)-DérRókusfalvy-Herczenik (Werner 80.)- Czipó (Dolgener Fl. 46.)-Gazdik (Ormosy
46.)-Nagy-Szabó (Márton 71.).
A mérkőzés nem kezdődött jól a számunkra, nem találtuk a játék ritmusát, ennek
következtében 15 perc alatt 2 gólós hátrányba kerültünk. Ezt követően kezdtük el
játszani saját játékunkat, a félidő végén ennek meg is lett az eredménye, Nagy
Máté góljával beállította a félidei állás (1-2.).
A félidei cserék egy ritmussal növelték játékunkat, ennek következtében már a 48.
percben kiegyenlítettünk. A második félidőben nálunk volt a labda, szép
támadásokat vezettünk, de a további gólok elmaradtak, így marad a 2-2
végeredmény, meg kellett elégednünk egy ponttal.

Márkó készül a
szabadrúgáshoz

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Soron következő mérkőzésünket a Siófok csapata ellen játszottuk, idegenben. A
mérkőzés előtti technikai, szervezési dolgok a vendégcsapat részéről amatőrre
sikerültek, öltözőt senki nem adott, az előzetes beszélgetések alapján nem volt
lehetőség egy időben játszani a két korosztályunknak, ennek ellenére 2 szabad
pálya is volt.
A következő összeállításban játszottunk, idén először, 3-5-2 felállásban:
Somogyi-Gereben-Ullrich-Veres (Márton 77.)-Dér (Dénes 52.)-Rókusfalvy-Valkó
(Ács 75.)-Nagy-Sautner-Szabó.
Az első félidőben az ellenfél irányította a mérkőzést, taktikánk azonban működött,
fegyelmezett védekezést terveztünk. Ennek köszönhetően, az ellenfél egy ideoda pattogó szögletgólt tudott szerezni, ezen kívül nagy helyzete nem volt,
viszont sajnos 2 ziccerünket korábbi kiváló kapusunk, Benke Andris kitornázta.
Félidő 1-0.
A második félidő elején sajnos Dér Barni sérülése átírta terveinket, illetve az
eredmény javítása érdekében kockáztattunk is, de az ellenfél jól védekezett, és
egy jó adag szerencsével eldöntötte a mérkőzést. Összességében 7 2002-es
születésű játékossal álltunk fel, az ellenfél szinte teljes 2000-es kerete ellen,
tisztes helytállás a vége.
A Siófok mérkőzés után úgy készültünk, soron következő 2 mérkőzésünket
mindenképp meg szeretnénk nyerni ahhoz, hogy az első 6 helyezés közül
megcsípjünk egyet. Ehhez mérten edzettünk a következő másfél héten.
Szombati mérkőzésünk időpontját szerdára módosítottuk, így a felnőtt csapatból
is erősíthettünk.
A következő összeállításban érkeztünk Csákvárra: Bori-Somogyi (Szabó 67.)Kákosy-Porst Bá.-Ullrich-Rókusfalvy-Vincze-Dolgener-Kelemen-Sautner
(Veres67.) –Nagy.
Az első félidőben határozottan léptünk pályára, irányítottuk végig a játékot, a
védekezésünk megfelelő volt, az ellenfélnek nem volt kapura lövése, mi ennek
ellenére egy szerencsés góllal kialakítottuk a félidei eredményt, 1-0.
A második félidőben azt terveztük, nem ülünk rá az eredményre, hanem továbbra
is birtokoljuk a labdát, és megpróbáljuk eldönteni a mérkőzést. Helyzetek
sorozatát alakítottuk ki, de ezek mind kimaradtak.
Az ellenfél lelkesedése töretlen volt, ennek köszönhetően a mérkőzésen
összesen 2 kapura lövésükből 2 gól született, 2 ívelést követően. Hamar
egyenlítettünk, de a maradék 10 percben már nem sikerült újabb gólt szerezni, így
meg kellett elégednünk egy ponttal. Csalódottan hagytuk el a pályát, mert
megérdemeltünk volna 3 pontot játékunk alapján, de a labdarúgás ilyen.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Ezt követően a másnapi, csütörtöki edzésen átbeszéltük további céljainkat a
játékosokkal, az előző esti csalódottság még érezhető volt, de mindenki kitűzte,
hogy a hátralévő 2 mérkőzésen mindent ki fog adni magából, illetve az edzéseken
is még jobban odateszi magát. Létszámunk érdekes módon pont egy ilyen
mérkőzés után volt a hónap csúcsa, 19 fő, úgy gondolom, ez mutatja igazán a
csapat erejét.
Utolsó mérkőzésünket Esztergomban játszottunk, a következő összeállításban:
Bori-Dénes-Feiner-Porst Bá. (Ullrich 46.)-Somogyi (Gereben 46.)- RókusfalvyKákosy (Herczenik 46.)-Dolgener Fl. (Gazdik 46.)-Nagy (Márton 66.)-SautnerSzabó
Az ellenfél táblázaton elfoglalt helyezése alapján a várakozásoknak megfelelően
átadta a kezdeményezést nekünk az első félidőben. Végig irányítottuk a játékot,
ennek köszönhetően hamar meg is szereztük a vezetést, amit további gólok
követtek, a félidőben már 3 góllal elhúztunk.
Ennek megfelelően 4 cserét is végrehajtottunk, lehetőséget kaptak olyan
játékosok, akik idén még kevesebbszer jutottak szóhoz. A játék képe nem
változott, a második félidei 3 gólunkat az ellenfél egy büntetővel szépítette,
kialakítva a végeredményt, 1-6.
Még egy mérkőzés vár ránk a félévben, szép eredményt érhetünk el a táblázaton
is…

Így állunk

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
November hónap eleje kifejezetten tavaszias időt hozott, az évszakhoz képest
meleg volt, sorra dőltek meg a hőmérséklet rekordok országszerte. Ez kedvezően
hatott a kedélyünkre, ideális legtöbbször csapadékmentes körülmények között
tudtunk gyakorolni.
Edzéslátogatottságunk egy napra kivetítve bőven a harmincas határt felülről veri,
így csoportbontásban, több kapu és segédeszköz bevetésével dolgozunk.

A Csapat

Fogadkozás
Kialakult, hogy a csoportokat, nagyjából tudásszint szerint osztjuk, így a főleg
idősebb 2003-as játékosaink a legjobb formában lévő 2004- eseinkkel alkotnak
egy kasztot.
Aztán a hónap utolsó hete elhozta azt a csapadékmennyiséget, ami elmaradt, így
a mérkőzéseken már hamisítatlan őszi nyirkos időben léphettünk pályára, az
edzésekről nem is beszélve. A műfüves pályán a talaj ilyenkor sokkal jobban
gyorsítja a játékot, jobban kell reagálni az érkező labdákra. Az egyesület
jóvoltából a csapat egységkabátok is kiosztásra kerültek, így srácaink kulturált
sportöltözékben tudnak megjelenni a hűvös időben. És ami óriási szó, végre
valahára hivatalos mérkőzésen is pályára léphetett egyesületünk Amerikában
napvilágot látott, legutóbb Szingapúrban játszó, németül is kiválóan beszélő finn
légiósa, a népszerű Nikó!

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
2003 as csapatunk a Tatabánya magas növésű növendékei ellen, koncentráltan,
fegyelmezetten zártak, és az ellenfél megingásait kiválóan használták ki,
Kasztner Tomi kinti (értsd: távoli) gólja kiváló jelenet volt, ha ez magasabb szinten
van, hetekig ismétlik az összefoglalóban! Érdekes volt, ahogy a Bányász gólnál, a
vendégszurkolók, a csapat indulóját bekapcsolták a technikának köszönhetően
és kisebb karneváli hangulatot teremtettek, a szünetben szólt a mulatós zene,
aztán alábbhagyott a lelkesedés a mulatozás tekintetében.
II. Kerület - Tatabánya 3:2 (Uracs 2, Kasztner)

Bence

A Somogyi kirándulás csapatbusszal az U19 es korosztállyal együtt történt. Elég
kemény volt a meccs, Pusi szenvedett fogsérülést, bár labda által, de ettől még a
megállapítás bőven helytálló maradhat. Még vezetést is szereztünk a 19.
percben. A helyzetek alapján nem biztos hogy reális a végeredmény, de a
nüanszok, (ha mást nem is említünk..) az idősebb ellenfél javára kedveztek.
Siófok – II. Kerület 3:1 (Purás)

Kispad

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Csákvár egy nagyon labdabirtokló, megint csak idősebb, termetesebb csapat
volt, itt az első félidőt nyerték, de meglepődtek a másodikban, hogy ahogy
mondani szokták – rájuk mentünk. Több párharcot nyertünk, nem voltak
fölényben, Purás Bence szöglet utáni emelkedős fejes-gólja, díjnyertes találat
volt.
II. Kerület – Csákvár 1-3 (Purás)

Bravúr

Komárom – Esztergom megyei kirándulásunk vonatfüttyszóval kezdődött kora
reggel, majd azzal is végződött, az eső állandó volt, a játékvezetés – bár nem illő
említeni – de cseppet tán lehetett volna kiegyenlítettebb, a vége -1, de bőven volt
pont a meccsben. Viszont a földön játszott a csapat, nem rugdosta el a labdát,
próbált építkezni, nagyon fontos, tegyük ezt előtérbe!
Esztergom – II. Kerület 1:0

Tizenegyes

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
2004 es együttesünk otthon játszott az Egommal (ahogy őket a köznyelv szólítja
sok helyütt), itt több meghatározó játékosunk is hiányzott az egyébként is szűk
keretből, ha csak a szélvész támadóinkat említjük.. Ehhez képest, amit lehetett
kihoztuk magunkból, bár a gólok egyenként elkerülhetőek voltak, de reális az
eredmény.

Fejpárbaj

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Nonó szólógólja (saját térfelén kezdte és legyorsult, lecselezett mindent és
mindenkit aki az útjába állt..) a régi időket idézte, így hát az egységes csapatunk
felemelt fővel jöhetett le a pályáról.
II. Kerület – Esztergom 1:3 (Deák)

Gólöröm
A közlekedésiek elleni összecsapás csak az első gólig volt érdekes, hogy
hányadik helyzetből lőjük be, igazi, hamisítatlan edzőmeccs jellege volt a
programnak a Sport utcai igencsak hely-szűkös pályán. Gyakorolhattuk a
gólszerzést, szereztünk kis önbizalmat, a kapott gól is elfért, és ha a helyzetek fele
bemegy húsz fölött is zárhattunk volna.
BKV - II. Kerület 1-16 (Töreki 5, Egyed 3, Bajomi 2, Matolcsi 2, Schuszter 2,
Gulyás, Deák)

Kapuscsere

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A hazai pályán vívott vasutasok elleni meccsben is pont volt, sajnos benne is
maradt, nem tudtuk megtartani. A mi helyzeteinkkel indult az összecsapás, végül
egy két egyénileg jobb zuglói játékos eldöntötte a pontok sorsát, ezt azért
sajnálhatjuk.
II. Kerület – BVSC 0:3
A hónap utolsó fellépésén pedig igazi vasárnap délutáni villanyfényes esős derbin
a csepelieké volt, legalábbis gólok tekintetében az első félidő. Játékosaink egész
meccsen érezték, utána mondták is, hogy a vendégek nagyon egyszerű stílusban
futballoztak. Ezt köszönhették a két óriás és nagyot rúgó belső védőnek, így
sajnos egyszer kétszer elvétettük a futóversenyt, belehibáztunk, így szerezhettek
több gólt, mint mi.
Ábrisunk átlövésgólja, Egyed Tomi beadás utáni érkezése és befejezése élmény
kategória. És a passzjátékon való támadásvezetés, hogy a végén is ugyan olyan
lelkesen küzdöttünk, hajtottunk, építettünk, ez és játékosaink egymáshoz való
állása bizony büszkeséggel tölti el az embert a számszerű vereség ellenére is.
II. Kerület – CSHC 3:5 (Tóth, öngól, Egyed)

Csapatkapitány

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Novemberben új taggal bővült a csapatunk, Szabó Márk megfelelt a
próbajátékon, s immár teljes értékű játékosa a korosztályunknak.
Az őszi szünet végeztével jelentősen javult az edzéslátogatottságunk, sőt a
sérültjeink is visszatértek. Bóday Beni, Pados Marci és Szikorszky Dani is teljes
értékű edzésmunkát tudott végezni.
A meccseken mutatott játékban folyamatosan fejlődtünk. Olyannyira, hogy
november végére kifejezetten látványos, jó iramú és színvonalú futballt
produkáltunk erős ellenfelek ellen. Sajnos a gólszerzéssel néha hadilábon
álltunk, így hiába a szép játék.
A hónap elején végre elkészült a hivatalos csapatfotónk. A gyermekek nagy része
nehezen bírta ki röhögés nélkül a fényképezkedést, de nagy nehezen találtunk
egy fotót, amin szinte mindenki a kamerába néz.
Novemberi mérkőzéseink:
BLSZ U14, 4. csoport:
10. forduló
Újbuda FC–II. Kerület UFC 10–2 (4–1)
UFC: Solti (Szabó, a szünetben, Geri, 55.) – Kováts (Soós, 50.), Krant, Bene –
Keleti D. (Zelenyánszky, 55.), Petki (Nagy, 50.), Szentiványi, Triz – Elek (Lekli, a
szünetben)
Gól: Keleti D. (15.), Bene (49.)
Gólpassz: Bene (15.)

Hátrányból győztünk a budai rangadón a
Hegyvidék ellen

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
12. forduló
II. Kerület UFC–Hegyvidék UFC 4–2 (1–2)
UFC: Solti (Fodor, a szünetben) – Kováts (Keleti D., a szünetben), Krant,
Psarogiannis (Lekli, a szünetben) – Sohár, Kodó M., Geiszter, Triz (Elek, 55.) –
Borbás
Gól: Triz (28.), Sohár (42.), Borbás (58.), Elek (64.)
Gólpassz: Geiszter (28., 64.), Borbás (42.)
13. forduló
II. Kerület UFC–Kelen SC 6–1 (1–0)
UFC: Solti (Szabó Á., 50.) – Keleti D., Psarogiannis, Lekli (Kováts, a szünetben) –
Sohár (Szabó M. 55.), Fazakas, Kodó M. (Elek, 55.), Triz (Zarándy, a szünetben) –
Borbás (Vitényi, 55.)
Gól: Borbás (24.), Zarándy (47., 53.), öngól (58.), Vitényi (59., 61.)
Gólpassz: Sohár (24., 53.)

Jó második félidővel legyőztük a Kelent

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
MLSZ U14, Közép B-csoport:
11. forduló
II. Kerület UFC–FC Esztergom 4–0 (3–0)
UFC: Fodor (Kovács, a szünetben) – Krant, Serafinovics, Szőke, Makovinyi –
Fehér, Bene (Kodó B., 65.), Geiszter – Kühne (Kodó M., 60.), Magyar, Sohár
(Csukárdi, 50.)
Gól: Magyar (7., 23., 69.), Kühne (30.)
Gólpassz: Geiszter (7., 69.), Szőke (23.), Magyar (30.)

Bulcsú triplájával nyertünk az Esztergom ellen

12. forduló
BKV Előre SC–II. Kerület UFC 0–7 (0–6)
UFC: Fodor (Kovács, a szünetben) – Bélai Be. (Bene, a szünetben), Wittmann,
Serafinovics, Makovinyi (Szőke, 55.) – Fehér, Bélai Ba. (Pados, 50.), Geiszter
(Szentiványi, 50.) – Kühne, Magyar (Zarándy, 55.), Csukárdi
Gól: Kühne (8., 9.), Magyar (27., 33.), Geiszter (29.), Csukárdi (30., 64.)
Gólpassz: Magyar (8.), Fehér (9., 30.), Csukárdi (33.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
13. forduló
II. Kerület UFC–BVSC-Zugló 0–0
UFC: Kovács – Bélai Be. (Fazakas, 50.), Wittmann, Serafinovics, Makovinyi –
Pados, Fehér (Petki, 16), Bélai Ba. – Kühne (Bene, a szünetben), Magyar,
Csukárdi
14. forduló
II. Kerület UFC–CSHC 94 SE 1–2 (0–1)
UFC: Kovács (Fodor, a szünetben) – Bélai Be. (Szőke, 60.), Pados, Serafinovics,
Makovinyi (Krant, 75.) – Fehér (Petki, 55.), Bélai Ba., Geiszter – Kühne (Bene, a
szünetben), Magyar, Csukárdi
Gól: Csukárdi (56.)
Gólpassz: Geiszter (56.)

Hét gólt vágtunk a BKV ellen

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
November 11-én szervezték az utolsó őszi Bozsik tornát Pasaréten. A 2008-as
korosztályban 10 fiú jött el és négy jó iramú mérkőzést játszottak.
A védekezésünk nagyon stabil volt az utolsó meccset kivéve. Sikerült sok
támadást vezetnünk, de a legtöbbször hiba csúszott a befejezések
kivitelezésébe. A torna végén különdíjban részesült Papp Dániel lendületes és
megalkuvást nem tűrő játékáért.

Vidámság
A 2007-es korosztályban két csapattal képviseltettük magunkat, mindkét gárda 44 meccset játszott. Nehezünkre esett a kis területen folyamatos játékot
kialakítani, de épp emiatt voltak gyors és hatékony támadásvezetéseink is.
Mindkét csapat önmagához képest nagyszerű teljesítményt nyújtott. A zöld
csapat utolsó mérkőzésen nyújtott játéka miatt voltam egy kicsit csalódott.
Összességében mindkét korosztálynak hasznosak voltak az őszi
megmérettetések.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
November 13-án az U10-es és november 20-án az U11-es korosztálynak
tehetség napot szervezett a Vasas Akadémia. A kisebbek rendezvényén Balogh
Áron vett részt, a nagyobbaknál Jakab Attila és Soós Barnabás képviselte
csapatunkat. Mindhárman élvezték a programot és méltón képviselték
egyesületünket.
Triz Bercel folyamatosan játszik az U14-es MLSZ-es és BLSZ-es bajnokságban,
hasznos tagja a csapatnak, élvezi a játékot.
Két heti próbajáték után le fogjuk igazolni Amir Junuzovicot, aki Boszniából
érkezett. Reméljük az igazolás folyamata gördülékeny lesz és már tavasszal
pályára léphet hivatalos mérkőzésen.
A Szabó Lőrinc iskolából néhány 2008-as fiú is próbajátékon szerepel nálunk, a
kollégáimmal hamarosan dönteni fogunk róluk.
A hideg beköszönte ellenére jó létszámmal tudunk gyakorolni, az utolsó edzésen
44 fiúból 37-en vettek részt.
Az edzéseken hónap elején elsősorban futsalos alap technikai elemeket
gyakoroltunk, előkerültek a futsal labdák, az edzés végi játék során a gyermekek
próbálnak megbarátkozni velük.
A hónap végén már próbálunk néhány alaptaktikai dolgot is elsajátítani, ebben
segítségünkre volt Szécsi Balázs, aki futsalozik és futsal edzői végzettsége is
van. Meghívtam egy edzésre, hogy a fiúk futsalos ismereteit egy másik edző
szemszögéből is bővítsük.
Elkészültek a téli futsal bajnokság csoportbeosztásai és a sorsolást is kézhez
kaptuk, mely szerint december elején a 2008-as korosztály kezdi a küzdelmeket,
később pedig mindkét 2007-es csapatunknak lesznek mérkőzései. A fiúk és az
edzők is már nagyon várják.
Zajlik a nemzetközi torna szervezése is, ismét Ausztriába fogunk menni
Pünkösdkor. Most az edzőknek az a nehéz feladat jutott, hogy az utazó keretet
kialakítsák.

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Novemberben a rombusz alakzat megismerése, gyakorlása volt a fő cél
különböző létszámelőnyös kisjátékokon keresztül.
Az edzés végi játékok is 4+1-es felállásban, rombusz alakzatban történtek,
készülve ezzel a téli Bozsik, illetve futsal tornákra.
Novemberben átlagosan 37-38 játékos vett részt az edzéseken. Sérülés nem
hátráltatta egyik gyermekünket sem.
Az év utolsó előtti hónapjában az U10-es korosztályunk egy Bozsik fesztiválján
vett részt 27 játékossal, összesen 3 csapatban, ami az őszi aktivitást nézve
rekord létszám.
A 2010-es születésű játékosaink edzőmérkőzést játszottak a Kelen SC azonos
évben született focistái ellen.
November hónap játékosa: Váradi Szabolcs az edzéseken és mérkőzéseken
mutatott példaértékű hozzáállása, munkája miatt.

V. Bozsik torna U10

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Bozsik tornák, U10
V. Bozsik torna, Vasas Pasarét, november 11.
Fehér csapat: Ferenczi András, Kirst Alexander, Szabóki Bende, Kovács II.
Marcell, Samu-Nagy Ábris, Brückner Bertalan, Varga Miron, Vadas Oszkár,
Rados Martin

Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Kirst Alexander

Zöld csapat: Juhász Huba, Fehér Ádám, Falvay Pál, Makula Kristóf, Kassai
Szabolcs, Váradi Szabolcs, Dajka Mihály, Mitropoulos Konstantinos, Hámori
Vilmos

Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Falvay Pál

Különdíjasok

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
2. Fehér csapat: Benkő Gellért, Vörös Ciprián, Rahimkulov Megdet, Kovács
Marcell, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Dechert Ábel, Walton
Júlia, Bakó Ármin

Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Geresdi-Horváth Zalán
Edzőmérkőzés – U9
II. Ker. UFC 1. – Kelen SC 3-1 (Gábor Hugó, Lehőcz Bálint, Onodi Mirkó,
Pados Máté, Lendvai Bátor, Kecskés Ádám)
II. Ker. UFC 2. – Kelen SC 2-1 (Békés-Varró Gáspár, Déri Dominik, KézdiKovács Boldizsár, Lombard-Eszes Benedek, Pálfy Balázs, Serestey Olivér)
II. Ker. UFC 3. – Kelen SC 1-1 (Balassa Zsigmond, Barcza Marcell, Herháger
Ádám, Tomaj Dániel, Kovács Konrád)
II. Ker. UFC 4. – Kelen SC 2-1 (Kovács Márton Bendegúz, Martin Hajdú Péter,
Szőllősi Máté, Tóth Marcell, Kapa Hunor)

Csapatkép
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2011/2012-ben születettek
November hónap már sátor alatt telt. Az edzéseken visszatértünk a labdás
ügyesség fejlesztésre és elkezdtük tanulni a 4+1-es játéknak a pozícióit.
Mindenkit kipróbáltunk minden poszton. A gyerekek nagy érdeklődéssel várják az
edzéseket. Meglátszik a lelkesedésük és a szorgalmuk által, hogy mennyit
fejlődtek, mind technikailag, mind helyezkedésben szeptember óta.
Szembetűnő, hogy minden gyerek bátran megy bele 1-1 elleni megoldásokba és
a párharcokba. Sajnos rengetegen betegedtek le a hónap közben. Vannak, akik
hosszabb időre is kidőltek, őket nagyon várjuk vissza minél hamarabb. Ebben a
hónapban a hétvégéket tekintve pihenő volt. Dani bácsi úgy gondolta, ha imádnak
is futballozni a gyerekek a családdal és az egyéb programokkal töltött idő pozitív
hatással lesz a későbbikében a gyerekekre és így még nagyobb lesz a labda
éhségük egy-egy edzés vagy mérkőzés előtt. Ebben a hónapban elkészült a
hivatalos csapatfotó is, amiből készült egy komolyabb és egy vidámabb verzió is.
Decemberben tervben van még egy megmérettetés, hogy aztán egy rövid téli
szünetre vonulva, majd mindenki megkaphassa az új futball csukát a fa alá.

Komoly verzió

Vidám verzió
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2013/2014-ben születettek

A csapat első igazolt játékosa
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Manó

Dekázás
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Manó

Cselezés
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Manó
Labdavezetés

Kölyök

A havi bajnokság

győztes csapata
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Lurkó
A Lurkó csapatnál a pénteki bajnokság
mindig nagyon vidáman zajlik

A két legnagyobb fradista

CSAPATAINK

Junior

A mindent eldöntő büntetőt
Miksa vállalta

Katica

Fárasztó edzés után
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Felnőtt
Felnőtt csapatunk 3 bajnokságban volt érdekelt az ősszel és mostanra mindössze
egyetlen mérkőzés vár még ránk, 12.02-án.
Összességében jó hónapot zártunk, több U19-ben játszó labdarúgó is
bemutatkozhatott a felnőttek között és dicséretesen helytálltak.
Az ünnepekig hátralévő időszakban kicsit lazább lesz a tempó, játékosabb
edzések lesznek és reméljük az időjárás megkímél minket, hogy rendben
lemehessenek az edzések.

Futsal tabella

Budapesti Regionális Felnőtt Futsal 1. csoport
Futsal csapatunk első szezonjában a középmezőnyben zárt a 9 csapatos
bajnokságban. Külön öröm, hogy a góllövőlistát egy UFC játékos vezeti Vida
Gergely személyében.

CSAPATAINK

Felnőtt
Futsal góllövőlista

BLSZ IV.
Van még 1 mérkőzésünk hátra, de már ettől függetlenül is a tabellát vezetve
fordulunk rá a tavaszi szezonra, továbbra is veretlenül.
Novemberben 5 U19-ben játszó játékosunk is bemutatkozott a felnőttek között és
reméljük, ez a létszám tavasszal gyarapodhat majd.
Sokat fejlődött a csapat az elmúlt 3 hónapban, mostanra megszokták a fiatalok is
a felnőtt bajnokságot.

CSAPATAINK

Felnőtt
BLSZ II.
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Felnőtt
BLSZ II.
A bajnokság kifejezetten szorossá vált, hiszen a 2. és a 10. pozíciót mindössze 7
pont választja el, így mindenképp motiváltak vagyunk, hiszen a tavaszra fordulva
van esélyünk az első 6 csapat között végezni.
Sok sebből vérzik a csapat, nyílván ezzel nem csak mi küzdünk, de a sérülések,
vagy más egyéb hiányzások miatt nehéz volt a kereteket kialakítani, hiszen
vannak játékosaink, akik több bajnokságban is szerepelnek.
Az UFC életében egy új kezdeményezés is elindult, miszerint Felnőtt csapatunk
játékosait egy külön emléktáblával jutalmazza a klub minden Jubileumi fellépés
alkalmával.
Az első ilyen emléktáblát Padányi Bendegúz vehette át, aki elérte a 100.
fellépését a Felnőtt csapat tagjaként. Gratulálunk!
A hónap játékosa: Miklósi Gergely
Kiváló formában játszott az elmúlt mérkőzéseken és fontos gólokkal,
gólpasszokkal járult hozzá a csapat sikereihez.

Melegít a csapat
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Felnőtt
BLSZ IV.
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UFC Caritas

Kedves Szülők és Gyerekek!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén Karácsonykor is adománygyűjtést szervezünk
a rászoruló gyerekek részére.

Hozz egy tábla
csokit!
Lesz olyan gyerek, aki nagyon
fog neki örülni!
Az édességeket december 18-ig az edzői szoba gyűjtő kosarába lehet betenni.
Az adományokat a II. kerületben található Sarlós Boldogasszony Plébánia osztja
majd szét.
Köszönettel,
II. Kerület UFC

