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A hónap játékosai.

Létszámunk edzésen továbbra is 

szinte tökéletes.

A futball teremváltozata kárpótol 

minket.

Januárban minden hétvégére jutott 

esemény.

Sok izgalmas mérkőzésen vagyunk 

túl.

Új képzési periódus kezdődött.

Képes beszámolónk.

Heti három edzéssel készülünk.

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: Egyesületünk második 

alkalommal FIFA19 bajnokságot rendez 

P l a y S t a t i o n  4  j á t é k k o n z o l o n  

közösségépítő céllal. Csapatonként 

külön selejtezőt rendezünk, a selejtezők 

első négy-négy helyezettje jut az 

egyesületi döntőbe. 

  

A hónap képe



A hónap játékosai - Január



Az év első hónapjában edzéseinket január 3-án kezdtük meg, egy jó hangulatú, 
nagy pályás játék keretében. Az alapozási időszak ezt követő héten kezdődött el. 

Létszámunk továbbra is a keddi és csütörtöki edzésen szinte tökéletes. 
Sajnálatos hír azonban, hogy Herczenik Ádám úgy döntött, egyelőre szünetelteti 
az életében a labdarúgást, de nem zárta ki esélyét, hogy visszatérjen. 

Emellett két játékostól elköszöntünk, Bilisics Milán és Kovács André 
személyében, helyettük azonban érkezett Dorogról Valek Bence, az Issimo 
együttesétől Novák Tamás, illetve egy régi Vasas játékos, Koreny Kristóf is, 
mindhárman erősítést jelentenek a csapatunkban. 

A téli idő beköszöntött, ennek ellenére létszámunk, és az edzések minősége 
továbbra is megfelelő. Nagyon motiváltnak látszódnak a játékosok, egymást 
bíztatva végzik el az alapozás kemény edzéseit. Az edzések minőségét javította, 
hogy az egyesülettől új labdákat kaptunk, aminek a játékosok is nagyon örültek.

Természetesen januárban már elkezdődnek az edzőmérkőzések is, ezekről 
bővebben majd a februári lelátóban olvashatnak az érdeklődők. Az 
edzőmérkőzések célja, hogy minden játékos a megfelelő taktikai és fizikai 
állapotba kerüljön az első bajnoki mérkőzésre, márciusra, hiszen az őszi 
szereplés után ismét a 2000-es korosztályú bajnokságban kell helyt állnia a 
csapatnak. 
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Az első edzésen már beköszöntött a tél



A téli felkészülés során beiktatjuk majd a taktikai megbeszéléseket is egy-egy 
edzés elé, hogy minden játékos pontosan meg tudja valósítani feladatát. 

Célunk nem más, mint az őszi fájó pontvesztéseket győzelemmé alakítani, illetve 
a győztes odavágókat a visszavágón is megismételni. Nem lesz könnyű, de ha 
keményen dolgozik mindenki, és becsületesen jár az edzésekre, meglesz az 
eredménye, és az év végén szépen zárhatunk. 

Január hónap játékosa ezúttal Gereben Pali lett, motiváltsága és mentalitása 
példaértékű lehet minden játékos számára. 
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Edzés után egy kis humor a hónap 
játékosától, Palitól



2003/2004-ben születettek
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Január elején, a karácsonyi szünettől, illetve az ünnepi menüktől való elszakadás 

után folytatódtak a szabadtéri edzések (az első napokban még a „boldog újévet” 

kívánó udvarias köszönés – köszöntés jegyében) a Kolozsvári utcai futballpályán.

Nem csalatkoztunk a hónapban, hiszen próbára tette az immunrendszerünket 

bőven. 

A 18. századi magyar nyelvújítók nem véletlenül és csupa jókedvükben adták a 

hónapnak a „zúzoros” nevet, talán illik erre az időszakra, mert akkor még voltak 

telek?! Jelentem most is vannak. 

Mostanság megszokás, hogy legjobb olasz „catenaccio” védelmeket 

megszégyenítően tolódnak az évszakok, a hónapokra sokszor rá sem ismerni, ha 

szabad ezzel a képzavarral élni. 

De a január, na az nem. Marad a maga rideg, csúszós, sokszor csontig hatoló 

hőmérsékletével, az ünnepekből való ocsúdás után a maga kellemetlen rideg 

valóságával, szél hozzáadásával könnycsalogatóan testet (lábfejet leginkább) 

megpróbáltató, idén többször havat elénk varázsoló egyszerűségében.

De hát sportemberekről, fiatal edzett serdülőkről van szó a mi esetünkben. 

Persze, néha jól jönne a szomszédos sátor csalogató melegsége, kiszámítható 

szél és csapadékmentes védőburka, nem mondom. 

Bentről hallik az őszinte gyermekzsivaj, látjuk, hogy a sátor gőzösként füstöl, mi 

meg az egyébként is merevebb, ebben az esetben még fagyottabb futsallabdákat 

rugdossuk. De ettől szép az egész, edződünk testileg, lelkileg. 

Gólöröm



Azt nem állítom, hogy az edzéslátogatottságunk szinuszgörbéje felfele ívelő 

szakaszában tetszeleg, ez talán a költői túlzásnál is szerénytelenebb állítás 

lenne, de hát vannak betegségek, sérülések, és az iskola is néhol jól leterhel 

minket hét közben. Áprilisban lesz a legjobb az előbb említett íve az 

edzésmutatónak, erre már megvan a szelvényem.

De le a kalappal azok előtt, akik ott vannak a legtöbb gyakorláson, ahol a 

pályamunkásoknak és a kis traktornak hála legtöbbször jól előkészített küzdőtér 

fogad bennünket. A vonal melletti merev hóbuckák fogságába esett mozgatható 

kapuk néha mozgathatatlanná válnak, a szemünk előtt lévő fehér labdák pedig 

sokszor nehezebben észrevehetőek a téli csodának köszönhetően. Aláöltözet, 

kesztyű, sapka, aztán lehet futkosni a labda után, persze a mi lappföldi 

Nikolasunk rövidnadrágban gyakorol, nem megvetendő, hisz ő onnan jött ahol 

még a Mikulás is szánnal közlekedik.

.
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Labdavezetés

Megbeszélés



Aztán a futball teremváltozata kárpótol minket, a „futból sala”, ahogy a spanyol 

mondja, nevezzük csak futsalnak. Szóval hétvégenként a kellemes fedett 

termekben kergetjük a kissé nehezebb labdát.

2003-as csapatunk Pest megyében áll helyt. Decemberben, bár az első meccsen 

az ellenfél rúgott több gólt, de meneteltek a srácok az F megjelölésű csoportban, 

fölényes győzelmekkel, látványos játékkal, így hát megérdemelten voltunk a 

tabella első felében, míg már január hónapban becsúszott még egy vereség. Így 

harmadik helyről a felsőházba kvalifikáltuk magunkat, ahol már jóval nehezebb, 

jóval úgymond futsalosabb együttesekkel kellett vetélkedni. 

Azt tudjuk jól, hogy színtiszta U16-os csapatunk néhol idősebbek ellen áll fel, de 

ez az idény ilyen, tudtuk előre mi vár a srácokra, így le a kalappal a teljesítményük 

előtt. 

Srácaink egy nap (egy forduló alkalmával) egy mérkőzést játszanak, mely tiszta 

játékidőben 2*20 perc, így egy félidő tarthat bőven akár 35 percig is. 9-10 fő van a 

keretben, kapusunk Tímár Bálint legtöbbször mezőnyben segíti a társait (jegyzett 

is eddig 7 találatot), így Máté elég sok lövés hárítására van „kárhoztatva”. 

Leginkább kapuba találó játékosunk Werner Bala, aki az eddig lejátszott tíz 

megmérettetésen 26 alkalommal késztette megadásra az ellenfél portását, ez 

meccsenkénti 2,6-os elég erőteljes átlag.

2003/2004-ben születettek
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Védekezés



Eredmények:

II. Kerület UFC – Pilisvörösvár 3:7

II. Kerület UFC – Piliscsaba 6:3

II. Kerület UFC– PILE Szántó 11:4

II. Kerület UFC– SZEFI 11:4

II. Kerület UFC– Budakalász 6:2

II. Kerület UFC– ASI 4:8

II. Kerület UFC– Pomáz 3:12

Felsőház:

II. Kerület UFC - Dunakeszi 7:10

II. Kerület UFC– ASI 3:14

II. Kerület UFC– Dunakanyar 5:15

2004-es csapatunk leginkább két hetente játszik 2 mérkőzést, itt annyi a 

különbség, hogy Budapest határain belül maradunk és a játékidő sem tiszta, már 

abban a tekintetben, hogy nem áll meg a stopper, ha játéktéren kívülre kerül a 

labda. 

Játékosaink most termelhették a gólokat, ők ugye ősszel és majd tavasszal is 

nagyon erős ligában szerepelnek nagypályán, kell is bőven a felfrissülés, 

sikerélmény, meg hogy leginkább rólunk szóljon a találkozó. 

2003/2004-ben születettek
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Támadás



Míg az első meccsen csak nagy izgalmak mellett győztük le a Mészöly csapatát, 

beindult az igazi gólhenger. A Puebla csapata már nem ez a szint volt, 12 találatot 

jegyeztünk is ellenük. 

Majd jött a rózsadombi játék, a Szent Angéla (nekem csak Ady Endre) iskolában. 

Itt a játéktér nem éppen a 20*40- es alapvetés volt, inkább a megengedett 

minimum. Lehetett körülbelül 15*32 méter a játéktér, de mivel egyértelműen 

felfelé lógtunk ki a sorból, így nem zavarhatott bennünket, jöttek is a gólok szép 

számmal. 

A következő két nehezebb mérkőzésen dől el, hogy továbbjutunk-e a csoportból. 

A kapuban (nagypályán is volt rá szükség az ősszel egy alkalommal) ismét 

bemutatkozott Schuszter Patrik, aki még a rövid pályát kihasználván bombákkal 

riogatta az ellenfél hasonló státusú játékosát. 

De öröm Puskás Samu visszatérése is, hiszen ő az ősszel kézsérülést 

szenvedett, de már felépült. Említhetnénk Tóth Ábris bombasztikus lövéseit, 

Egyed Tomi kiszámíthatatlan cseleit, Nonó eleganciáját, vagy Füli fáradhatatlan 

játékát egyaránt. 

Vagy ott van nekünk a kapuban alapvetően Berci, aki a mészölyék ellen parádés 

védésekkel vétette észre magát! Bajomi Máté, a maga 13 góljával egyenlőre a 

legeredményesebb futsalosunk, reméljük nem áll meg a termelésben!

2003/2004-ben születettek
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Nyújtás



Eredmények:

II. Kerület UFC – Mészöly Focisuli 4:3

II. Kerület UFC – Puebla 12:1

II. Kerület UFC – Őrmező 18:1

II. Kerület UFC– Újbuda 8:3

2003/2004-ben születettek
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Lövés



Két hétnyi pihenő után U14-eseink ugyanolyan lelkesedéssel vágtak bele az 

edzésekbe 2019-ben, mint azt tőlük az ősz során megszokhattuk. 

A zord időjárás és a középiskolai felvételi miatt ugyan kissé csökkent az 

átlaglétszám az edzéseken, a munkamorál és a motiváció cseppet sem lankadt. 

A nagypályás bajnokság márciusig szünetel, így ilyenkor (az alapozás során) 

nagyobb figyelmet tudunk szánni az erőnléti fejlesztésre. Olykor ez azt jelenti, 

hogy labda nélkül kell intenzíven dolgozni, de a gyerekek szerencsére ezeket a 

feladatokat is maximális lelkesedéssel végzik el, hiszen tudják, ez is 

elengedhetetlen ahhoz, hogy jó iramú mérkőzéseket tudjanak játszani.

Januárban minden hétvégére jutott esemény. A 2006-osoknak két 

futsalfordulójuk volt, s ezzel egyben lezárult a csoportkör. 

Büszkén jelenthetjük ki, hogy egyesületünk történetében először a 2006-osok 

tudtak továbbjutni a budapesti döntőbe a téli futsalbajnokságban, hiszen első 

helyen végeztek a hétcsapatos csoportban. 

A 2005-ösöknek egyszer volt jelenésük futsalban, ám azon a napon valahogy 

nem ment annyira jól a játék nekünk. Két nagypályás edzőmeccset is játszottunk 

eközben: az UFC U12-eseivel, valamint az Újpest FC 2006-osaival is 

megmérkőztünk.

2005/2006-ban születettek
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A 2006-osok bejutottak a budapesti döntőbe



A hónap közepén Vecsésre utaztunk teremtornára, amelyen két korosztályban 

(2005, 2006) indultunk. 

Roppant nehéz volt kijelölni a kereteket, mert csupán tíz-tíz játékost lehetett 

nevezni, nálunk pedig több mint negyven főből álló csapatunk nagy része 

kifejezetten jó formában volt, s jól járt edzésre ekkor. 

Mindkét korosztályban motiváltan és jó iramban játszottunk, olykor színvonalas 

mérkőzéseket produkáltunk. A 2005-ösök csupán egyszer kaptak ki, így 

másodikok lettek, míg a 2006-osok minden találkozójukat megnyerték, így 

aranyéremmel térhettek haza. A teremtornák kiváló közösségépítő események 

voltak, ami talán az eredményeknél is fontosabb.

2005/2006-ban születettek
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Aranyérem Vecsésen

Ezüstérem 
Vecsésen



„Matuidi, ne inzultálj!” – interjú Kühne Bendivel és Magyar Bulcsúval

– Ez az első szezonja a 2005–2006-os csapatnak, amelyben nagypályás 

bajnokságban játszik. Milyen volt az első félév ennek tükrében?

– Kühne Bendi: Rengeteg új tapasztalatot szereztünk. Eltelt egy félév, már 

hozzászoktunk és felnőttünk az új feladathoz. A meccseken sokkal többet kell 

futni, egy-egy megmozdulás pedig sokkal nagyobb hangsúllyal bír, mert itt már 

nagyobb tétje volt a mérkőzéseknek. Nagyon jól éreztem magamat, remélem, a 

jövőben is így tudjuk folytatni.

– Magyar Bulcsú: Jó érzés volt abban a tudatban hetente edzésre járni, hogy 

hétvégente lesz egy bajnoki mérkőzés, amin megmutathatod, miben fejlődtél 

vagy milyen korábbi hibádat tudod kijavítani. Itt már presztízse van annak, hogy 

bekerülsz-e a keretbe vagy nem az edzésmunkád alapján. 

– Mi volt az ősz legemlékezetesebb pillanata?

– K. B.: Az első győzelmünket emelném ki. Zseniális érzés volt. Teljesen idegen 

légkörbe mentünk, nagyon izgultunk, izgatottak voltunk, hogyan tudunk játszani 

nagy pályán. Fantasztikus élmény volt, amikor lefújta a bíró a mérkőzést 

Dorogon.

– M. B.: A Komárom elleni meccsünket emelném ki. Tele volt fordulatokkal. Jó volt 

úgy nyerni, hogy ember- és gólhátrányból fordítottunk, sőt több kulcsemberünk 

hiányzott vagy nem tudta végigjátszani a találkozót. Azért is különleges emlék ez 

számomra, mert én szereztem a győztes gólt.

– Ki az öltözőben a legnagyobb mókamester?

– K. B.: Változó, attól függ, ki milyen hangulatban van, és hogy ezzel mennyire tud 

hozzátenni a csapat sikereihez. Közvetlenül a mérkőzések előtt, amikor már csak 

a játékra kell koncentrálni, akkor Bulcsú – mint kapitány – kifejezetten inspirálóan 

szokott motiválni.

– M. B.: Két nevet emelnék ki. Van, aki kicsit rájátszik, és van aki önmagában 

roppant vicces figura. Előbbi Krant Mark, aki néha túlzásba is viszi a viccelődést, a 

másik pedig Geiszter Barni, aki a puszta jelenlétével képes mosolyt csalni az 

ember arcára. Képzeljék el, a húga rózsaszín rollerével jár néha edzésre, 

mennyire abszurd látvány! Fontos, hogy kissé el tudjunk vonatkoztatni a 

mérkőzésektől, és tudjunk jókat nevetni.

2005/2006-ban születettek
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– Bendi, honnan ered a Matuidi becenév? Bulcsú, milyen feladatokkal és 

felelősséggel jár csapatkapitánynak lenni?

– K. B.: Nagyon kedvelem Blaise Matuidi játékát, és amikor először táboroztam 

az UFC-ben, az első napon matuidis PSG-mezben jöttem, és Csaba bá roppant 

kreatívan elnevezett Matuidinak. Ezt a becenevet máig őrzöm és nagyon 

kedvelem.

– M. B.: Fontos, hogy ne legyenek klikkesedések, de ezt ilyen nagy létszámnál 

nehéz mindig kezelni. Néhány fontos csapattagunkat nem könnyű rávenni, hogy 

komolyan vegyék a futballt. 

Felelősséget is kell értük vállalni, ha például olyat csinálnak, ami nem való az 

öltözőbe vagy a pályára. Egyébként felemelő és megtisztelő érzés volt, amikor a 

nyári edzőtáborban óriási fordulatok közepette megválasztottak csékának a 

többiek.

– Mit gondoltok, melyik a másik legjobb posztja?

– M. B.: Matuidit egyből a kispadra raknám! (nevet)

– K. B.: Na Bulcsú ezért nem edző, hanem játékos, mert teljes kudarc. (nevet) De 

ha már válaszolni kell, akkor Bulcsúnak az irányító középpályás fekszik a 

legjobban. Ott fel tudja azt a képességét használni, amitől jó csapatkapitány, 

remekül tud motiválni, ha mélyponton vagy hátrányban vagyunk. Szerintem 

nagyon fontos, hogy arról a posztról valaki irányítson.

– M. B.: Szerintem Matuidinak a jobb szél az ideális, mert onnan a kapura is tud 

veszélyt jelenteni, és a beadásai is ígéretesek.

– Végezetül üzentek-e valamit a csapatnak vagy valakinek a csapatból, 

illetve mit vártok az előttünk álló tavasztól?

– K. B.: Az ősz alapján jó úton járunk, ha tovább tudunk fejlődni és a csapat még 

jobban összeszokik, akkor eredményesebbek lehetünk a jövőben. Hajrá, UFC!

– M. B.: Először Matuidinak üzennék, hogy ne inzultáljon többet az öltözőben. 

Aztán pedig a védőkhöz szólnék, akik az ősszel remekül muzsikáltak (az egyik 

legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban): csak így tovább!
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Januári mérkőzéseink:

 BLSZ futsal U13, A-csoport:

2. forduló:

UFC: Bene, Fazakas, Fehér, Krant, Kühne, Lekli, Pados, Solti, Szabó Á., 

Szabó M., Wittmann

1. II. Kerület UFC–FTC 1–5 (0–1)

Gól: Wittmann (22.)

2. II. Kerület UFC–RKSK I 6–1 (3–0)

Gól: Wittmann (1., 3., 30.), Fazakas (9.), Krant (19.), Kühne (27.)

Gólpassz: Pados (1., 27.), Krant (9.), Fehér (30.)

3. forduló:

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

Wittmann

1. II. Kerület UFC–Cső-Montage BFC II 5–0 (3–0)

Gól: Wittmann (1., 2., 14.), Bélai Ba. (24.), Kodó M. (28.)

Gólpassz: Bélai Ba. (1.), Fehér (2.), Wittmann (24.), Szabó M. (28.)

UFC-helyezés: I. (továbbjutás a budapesti döntőbe)
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Egy csapat!



BLSZ futsal U15, E-csoport:

2. forduló:

UFC: Bélai Be., Borbás, Csukárdi, Fodor, Keleti D., Magyar, Makovinyi, 

Petki, Solti, Szikorszky, Szőke, Zarándy

1. II. Kerület UFC–Újpest FC-220Volt I 3–1 (3–0)

Gól: Makovinyi (3., 15.), Magyar (13.)

Gólpassz: Makovinyi (13.), Szikorszky (15.)

2. II. Kerület UFC–Városgazda II 0–15 (0–8)

Újévi Teremtorna, Vecsés, U13 (2006)

UFC: Bene, Bélai Ba., Fazakas, Fehér, Kodó, Krant, Pados, Serafinovics, 

Solti, Wittmann

1. II. Kerület UFC–Ferihegy Vecsés 8–0

Gól: Wittmann 4, Bene, Krant, Pados, Serafinovics 1-1

Gólpassz: Bélai, Krant 2-2, Fazakas 1

2. II. Kerület UFC–Monor SE 5–1

Gól: Wittmann 2, Bélai, Krant, Pados 1-1

Gólpassz: Bélai, Fazakas, Fehér, Pados, Wittmann 1-1

3. II: Kerület UFC–REAC 5–1

Gól: Wittmann 4, Bélai 1

Gólpassz: Bélai 2, Fehér, Serafinovics 1-1

4. II. Kerület UFC–Gyáli BKSE 12–0

Gól: Bélai 5, Bene 3, Fazakas, Kodó, Pados, Wittmann 1-1

Gólpassz: Bene 2, Fazakas, Krant, Wittmann 1-1

UFC-helyezés: I.

Különdíj: Wittmann Norbert (gólkirály)

 Újévi Teremtorna, Vecsés, U14 (2005)

UFC: Bélai Be., Borbás, Csukárdi, Fodor, Keleti D., Kühne, Magyar, 

Makovinyi, Psarogiannis, Szikorszky

1. II. Kerület UFC–Kápolnásnyék 3–1

Gól: Csukárdi 2, Magyar 1

Gólpassz: Keleti D. 1

2005/2006-ban születettek
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2. II. Kerület UFC–Újpesti Haladás 0–1

3. II: Kerület UFC–Gyáli BKSE 4–0

Gól: Borbás, Csukárdi 2-2

Gólpassz: Makovinyi 2, Kühne 1

4. II. Kerület UFC–Ferihegy Vecsés 5–0

Gól: Borbás, Csukárdi 2-2, Kühne 1

Gólpassz: Magyar 2, Kühne 1

UFC-helyezés: II.

Különdíj: Fodor Gábor (legjobb kapus)

 Edzőmeccsek:

UFC 2005/2006–UFC 2007/2008

UFC: Solti (Szabó Á.) – Lekli, Psarogiannis, Szabó M. – Kováts, Petki, Kodó M., 

Fazakas – Naffa. Csereként beállt: Czövek, Elek, Nagy, Vitényi

II. Kerület UFC–Újpest FC 2006

UFC: Fodor (Kovács, a szünetben) – Bélai Be. (Krant, a szünetben), Wittmann 

(Petki, a szünetben), Serafinovics, Keleti D. (Makovinyi, a szünetben) – Bene 

(Fehér, a szünetben), Pados, Bélai Ba. – Magyar – Kühne, Csukárdi (Fazakas, a 

szünetben)
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Egy jó forró tea mellett sokkal jobb megbeszélni az első
félidő tapasztalatait



Januárban a rossz időjárás miatt csökkent az edzéslátogatottság, több edzést a 

sátorban tartottunk kisebb területen. Ideális lehetőség volt erősítésre, koordináció 

fejlesztésre és labdás ügyességfejlesztésre.

Januárban rengeteg mérkőzést játszottunk, a 2008-as korosztály két futsal 

fordulóban lépett pályára és két teremtornára is beneveztünk. 

Az első futsal fordulót a Vasas Hegyvidék csapata szervezte, amelyen három 

mérkőzést vívtunk a Mészöly Focisuli, a Puebla és a Grund csapatai ellen. 

Az első összecsapáson megilletődötten játszottunk, nehezen alkalmazkodtunk a 

kis területhez, így az ellenfél megérdemelten szerezte meg a három pontot. A 

másik két mérkőzésen sok szép támadást vezettünk és nagyszerű gólokat értünk 

el, a védekezésünk is jól működött. 

A második fordulót a Grund szervezte és két meccset játszottunk. A SZAC ellen 

kemény és izgalmas volt a játék, míg a Szent Pál Akadémia ellen nagyon jól 

kezdtünk és ez meghatározta a mérkőzés kimenetelét. 

2007/2008-ban születettek
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Vecsésen



Az első teremtornánk Ercsiben volt, ahol 6 nagyon kiélezett, szoros meccset 

vívtunk. Vecsésen pedig négy mérkőzés várt a fiúkra. 

2007/2008-ban születettek
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II. futsal forduló



A két tornáról elmondható, hogy rengeteg helyzetet kidolgoztunk, sajnos  

elképesztően nagy helyzeteket is ki tudtuk hagyni, egyértelmű, hogy a 

helyzetkihasználásunkon nagyon sokat kell dolgoznunk.

A 2007-es keret egyik fele az U13-as futsal bajnokság B csoportjában lépett 

pályára a második fordulóban, illetve a másik fele ugyancsak az U13-as futsal 

bajnokság H csoportjában két fordulót tudott le. 

Nagyon kemény erőfelmérő volt az összes mérkőzés, tanulság számunkra, hogy 

mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy gyorsítani tudjuk a játékunkat.

Hasonló tapasztalatokat szereztünk a Bozsik tornán is, ahol három nagy iramú 

meccset vívtunk a REAC, UTE és Vasas Hegyvidék csapatai ellen.

Ercsiben a 2007-es korosztály ugyancsak 6 meccset játszott egy mérkőzés 

kivételével nagyon eredményesen, folyamatosan javuló játékot mutatva.

2007/2008-ban születettek
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Ercsiben



A hónapban még volt egy érdekes edzőmeccsünk a 2005-2006-os csapat 

második felével 8+1-ben. A nehéz talajon nagyon jól küzdöttek a fiúk, minden 

dicséretet megérdemeltek az összecsapás után.

2007/2008-ban születettek
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Taktika

Bozsik



Az újév negyedik napján dolgozott újra együtt csapatunk. Új képzési periódus 
kezdődött. Cél a természetes mozgások megfelelő koordináltságának elérése, 
majd ezek kontextuális mezőben (változó körülmények között) történő 
alkalmazása és a sportági irányú továbbfejlődés, valamint az új készségek 
tanulásának lehetősége.

Számos edzőmérkőzésen és tornán van túl mind az U9-es, mind az U10-es 
csapatunk.

Január hónap játékosa: Gábor Hugó, a törökbálinti tornán nyújtott ötletes, 
kreatív játékáért.

Mérkőzések:

U9, Törökbálinti torna (Aréna) 2019.01.13.

Keret: Gábor Hugó, Kovács Márton Bendegúz, Lehőcz Bálint, Martin Hajdu 

Péter, Onodi Mirkó, Pados Máté, Szőllősi Máté, Tóth Márton, Lendvai Bátor, 

Kecskés Ádám

Mérkőzések:

1. II. Kerület UFC – Mészöly FSE 0-3

2. II. Kerület UFC – DAC 3-0

3. II. Kerület UFC – UTE „A” 1-2

4. II. Kerület UFC – RKSK 5-0

5. II. Kerület UFC – UTE „B” 3-0
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Törökbálinti kupa 2019.01.13. 5. hely



· Lőtt gól: 13

· Kapott gól: 4

· Gólkirály: Kovács Márton Bendegúz

Eredmény: 5. hely

U9, Kelen SC elleni edzőmérkőzés 2019.01.23.

Keret: Kovács Konrád, Serestey Oivér, Déri Dominik, Kecskés Ádám, Békés-

Varró Gáspár, Lendvai Bátor, Onodi Mirkó, Pados Máté, Szőllősi Máté, Gábor 

Hugó

Értékelés: Szuper körülmények között, immáron a Kelen SC téli 

edzéshelyszínén, Újbudán találkozott a két csapat egymással, hogy egy kiváló 

hangulatú és színvonalú edzőmérkőzést játsszon. Amit gyakoroltunk: 

rombuszban 2-2 felállás elleni védekezés és labdakihozatal. Szögletek 

védekezése. Kommunikáció a játékosok között. Kényszerítők és cselek 

alkalmazása támadásokban.

U9, II. Téli Bozsik torna 2019.01.26. Újpest, Tungsram csarnok

Keret: Kapa Hunor, Serestey Olivér, Herháger Ádám, Déri Dominik, Kecskés 

Ádám, Kovács Konrád, Martin Hajdu Péter, Békés-Varró Gáspár, Kovács Márton 

Bendegúz

Ellenfelek: BVSC, REAC, UTE lány csapat, VASAS
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Kelen SC - II. Ker UFC 2019.01.23.



U10, Futsal 2. játéknap

Keret: Ferenczi András, Kirst Alexander, Kassai Szabolcs, Makula Kristóf, Samu-

Nagy Ábrahám, Szabóki Bende, Vadas Oszkár, Varga Miron, Walton Júlia

Mérkőzések: 

1. II. Kerület UFC – Grund FC 6-1 (Samu-Nagy 2, Kassai 3, Varga)

2. II. Kerület UFC – Mészöly Focisuli 8-0 (gól: Vadas 4, Makula, Walton, 

Kassai, Varga M.)

3. II. Kerület UFC – CSHC 2-10 (gól: Makula, Varga M.)

U10, Futsal 3. játéknap

Keret: Rados Martin, Juhász Huba, Kassai Szabolcs, Falvay Pál, Jávor Bánk, 

Mitropoulos Konstantinos, Brückner Bertalan, Rahimkulov Megdet, Vadas 

Oszkár

Mérkőzések: 

1. II.Kerület UFC - CSŐ Montage- 7-1 (Vadas 3, Rados, Rahimkulov, 

Mitropoulos, Kassai) 

2. II.Kerület UFC - Szent István SE - 4-2 (Vadas 4)

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 2009/2010-ben születettek

Futsal U10 2019.01.20



Ezzel a három játéknappal véget ért az U11-es téli Futsal torna. Végül a nyolc 

csapatos csoportban a negyedik helyet szereztük meg. Vadas Oszkár ugyan csak 

a negyedik helyen végzett a góllövő listán. Nagyon szép eredményt értünk el. 

Kemény kihívás elé néztünk, hiszen egy U11-es tornára neveztünk az U10-es 

csapatunkkal. Rengeteg pozitív élményt és tapasztalatot szereztünk. Külön 

kiemelném, hogy mind a három játéknapon szinte teljesen más kerettel 

szerepeltünk, így ez az eredmény valóban egy igazi csapatmunka volt. Alig 

várjuk, hogy egy év múlva újra részt vegyünk a tornán.

U10, Vecsési torna 2019.01.26.

Keret: Ferenczi András, Szabóki Bende, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-

Horváth Zalán, Dajka Mihály, Vörös Ciprián, Bankő Gellért, Dechert Ábel, Váradi 

Szabolcs

Mérkőzések: 

1. II.Kerület UFC – Budafok 4-1

2. II.Kerület UFC – Testvériség 6-0

3. II.Kerület UFC – KISE 2-1

4. II.Kerület UFC – Ferihegy Vecsés 3-0

Lőtt gól: 15 / Kapott gól: 2 

Gólkirály: Dajka Mihály 4 gól (és egyben a torna gólkirálya is!) 

Eredmény: 1. hely
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Vecsési torna 
U10 
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Futsal            U10 



Az év első hónapja elég hidegre és havasra sikeredett, szerencsére ebből 

csapatunk csak annyit érzett meg, hogy szűkebb területen tudtunk edzeni, így 

biztosítva segítséget a kint edző csapatainknak. 

A sátorban 15 fokban ideális körülmények között, jó iramú és jó hangulatú 

edzések voltak. Az edzések nagy részében elkezdtük megtanulni a passzolás és 

az átvétel helyes technikáját. A hónap végére eljutottunk oda, hogy mindenkinek 

sikerült elsajátítani az alaptechnikát. Természetesen az önfeledt focibajnokságok 

sem maradhattak el kispályán és nagypályán egyaránt. Ahol a tanult technikai 

elemet egyre inkább alkalmazzák a játék során.

 

Kettő próbajátékos is érkezett a csapathoz a hónap során, akik jó benyomást 

tettek az edzőkre. Továbbá hosszabb kihagyás után visszatért Domonyik Lőrinc 

is. Illetve jó híreket kaptunk a sérültekről Hollósi Bence hamarosan újra járhat 

e d z é s e k r e  é s  K o m j á t h y  I s t i  r e h a b i l i t á c i ó j a  i s  j ó l  h a l a d .  

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 2011/2012-ben születettek

Pacsi

Játék
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Csere Marci
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Manó

Új arcok az edzésen

Labdavezetés
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Kölyök

Sorverseny                      csapatmegbeszélés

Bajnokok
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Pénteken kispályáznak a Lurkók

Nem is olyan kicsi a sátor
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Katica

A felvételi fáradalmait a pénteki 
focibajnokság enyhítette a Junioroknál

Lányok gyakorlás közben



Felnőtt csapatunk január 8-án kezdte el a felkészülést. Rögtön egy hangulatos 

edzéssel a havazásnak köszönhetően. 

Heti 3 edzéssel készülünk és 5 edzőmérkőzés vár ránk a bajnokság kezdetéig. Ez 

idáig jó létszámmal tudtunk edzeni, és ami kifejezetten örvendetes volt, hogy a 

hideg idő ellenére jöttek és csinálták a munkát a srácok becsülettel. 

Átlagosan 22-25 fővel dolgoztuk végig az első 3 hetet. Ismét harcra készen 

néhány korábbi UFC játékos és vannak új arcok is, akik szerencsét próbálnának 

nálunk, így minden bizonnyal lesznek új igazolásaink és lesznek nagy visszatérők 

is.

Az első edzőmérkőzés 01.26-án az UFC pályán került megrendezésre.

II.Kerület UFC 4-1 KELEN SC
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Évzáró

Nincs alapozás futás nélkül



Akárcsak nyáron, most is a KELEN SC volt az első edzőpartner a felkészülés 

folyamán.

A bajnokságban is találkoztunk ősszel és akkor egy szoros meccsen sikerült 

elhozni a 3 pontot idegenben. 

Most egy kicsit felforgatott csapattal álltunk ki, akár csak az ellenfelünk, ennek 

ellenére első felkészülési meccsnek kimondottan jó volt. Látszik a 2 hónapos 

meccshiány és az is, hogy sokaknak idő kell még a megfelelő fizikai állapot 

eléréséhez, de összességében egy pozitív tapasztalat volt.
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Szabó Dávid hűségérme
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