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Képes beszámolónk.

A hónap játékosai.

Mint a vidámparkban.

Nagyon jól működött a letámadás.

Véget értek a küzdelmek.

Nem vettünk vissza novemberben.

Tanulással teli hónap.

Pörgős hónapon vagyunk túl.

Szépen szerepeltünk.

Rangadókkal teli hónap.

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 képén Zsolnai 

Domonkos szerepel aki az U17-es 

korosztály oszlopos tagja és ebben a 

hónapban bemutatkozott a felnőtt 

csapatban bajnoki mérkőzésen.

Kedves Olvasó!

  

A hónap képe



A hónap játékosai - November



Mint a vidámparkban…

A novemberünk egészen olyan volt, mint amikor egy kis lurkó először megy a 
vidámparkba miután a falusi búcsúban már ült egyszer a pónis körhintán. Megjön 
a kedve mindenhez, mindent ki akar próbálni és elhiszi, hogy minden eszköz 
nagyon szuper és akkor eszmél rá az ellenkezőjére mikor már fent ül a például a 
hullámvasúton és hirtelen jut eszébe a tériszony mondjuk.

Pont, mint októberben: 2 győzelem, 2 vereség … A kötelezőnek mondható 
meccseket hoztuk – hozhattuk volna könnyebben is – ami ki-ki meccsnek látszott 
azt elbuktuk. Jöhetnék a körülményekkel a szerencse nem volt mellettünk, de 
ennél most kritikusabb hangulatban vagyok. 
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Mindjárt kezdünk

Melóban



Egyszerűen a könnyebb ellenfelek vattacukor illata olyan bódítóan hatott ránk, 
hogy néha azt hittük már minden rendben. Sajnos nem minden esetben időben 
vettük észre, hogy bizony körhintán ülünk. Nem csupán az eredmények miatt.

De mindezek mellett hiába a nagy arányú vereség a záró meccsen a BKV ellen a 
vége nagyon csalóka. Itt is hagynám a mentegetőzést, de tény, hogy az első 
félidőt hiába vesztettük el – szerintem a szezon legjobb támadójátékát 
produkáltuk – csak hát azok a buksik nem teljesen vannak rendben, végül is 
keretbe foglaltuk az őszt! De azért voltak bőven bíztató jelek, momentumok a 
tavaszra nézve. 

Biztos vagyok benne, hogy a hibákat javítva és rendezve a sorokat még több 
ponttal, élménnyel és sikerrel leszünk gazdagabbak.
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A kép csalóka
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Hiszünk magunkban és abban, hogy azok a mérkőzések, amik nem úgy sikerültek, 

ahogy azt terveztük, tanulva a hibáinkból orvosolni tudjuk tavasszal. 

A vesztes mérkőzéseinket látva olyan dolgokat figyelhettünk meg a csapattól, 

amik bizakodásra adhatnak okot. Ilyen volt például a III. Kerület elleni idegenbeli 

BLSZ mérkőzésünk. 

Kedves Olvasó!

Felemásra sikeredtek viszont most a mérkőzéseink. Úgy gondoljuk, hogy az 

erőnlétünkkel, tempónkkal nincsen gond, hiszen egy rendkívül intenzív és sikeres 

felkészülést csináltunk meg nyáron és az edzéseinken is megfelelően 

alkalmazzuk a technikai és az erősítő hatású gyakorlatokat. 

Olyan rangadók vártak ránk, mint a III. Kerület TVE, REAC, Szent István, BVSC, 

BKV-Előre, Újbuda FC. Készültünk becsülettel, több olyan támadó és védekező 

feladatokat is megcsináltunk és gyakoroltunk edzéseken, melyek a hasznunkra 

válhatnak.

A novemberi hónapunk sűrűre és rangadókkal telire sikeredett. Nagyon 

készültünk az edzéseken és bíztunk benne, hogy olyan eredményeket érünk el a 

BLSZ és az MLSZ-es csapatunkkal, ami jókedvet és elégedettséget nyújthat 

számunkra.

Egységes csapat
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Sajnos 2:0 arányban kikaptunk az ellenféltől, de játékban talán a szezon legjobb 

teljesítményét nyújtottuk, hiszen nagyon szervezett csapat benyomását keltettük 

és öröm volt nézni, ahogy a srácok egymással kommunikálnak, valamint 

játszanak. 

Két pontrúgás döntött itt, amit később nagyobb odafigyeléssel orvosolni tudunk. 

MLSZ-es csapatunk hullámzó teljesítménnyel rukkolt elő, hiszen a Szent István 

csapata elleni rangadót sikeresen megnyerte, majd a REAC ellen sajnos fájó 

vereséget szenvedtünk el. 

Burka

CS cselez



Amit ígérhetünk: NEM ADJUK FEL! Ugyanúgy egy kemény és egységes 

felkészülést fogunk télen megcsinálni. 

Idegenben szintén vereséget szenvedtünk az Újbuda FC ellen. Itt sajnos nem 

tudtuk a mezőnyfölényünket kihasználni, nagyon sok helyzetet hagytunk ki és 

sajnos egy pontrúgás és egy kontra megpecsételte a mérkőzés végkimenetelét. A 

BKV és a BVSC legyőzésével viszont életben tartottuk dobogós ambícióinkat és a 

többi mérkőzésen olyan eredmények születtek, amik kedvezőek a számunkra.

 

2003/2004-ben születettek
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Tizi



Hálásan köszönjük az egész csapat nevében a kedves szülőknek, volt és 

jelenlegi játékosainknak, hogy hazai és idegenbeli mérkőzéseinken szurkoltak 

nekünk és bíztattak bennünket! Tavasszal várjuk a közös folytatást!

Amit ígérhetünk: NEM ADJUK FEL! Ugyanúgy egy kemény és egységes 

felkészülést fogunk télen megcsinálni. Vannak terveink és lehetőségeink arra is, 

hogy 1-2 új játékost a csapatunk közt tudjunk és egymást bíztatva, jókedvűen 

fogainkat összeszorítva nekivágunk a tavasznak. Előtte januárban részt veszünk 

a szokásos téli futsal bajnokságban és vannak terveink edzőmérkőzésekre is.

Dani bácsi és jómagam is azon a véleményen vagyunk, hogy ez egy igencsak 

bizakodásra okot adó őszi szezon volt és várjuk nagyon a tavaszi folytatást, 

hiszen nagyon jó csapatunk van, akikben nagyon-nagyon bízunk!!!

„…kettő….három…UFC!”
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Patya



U15-ös csapatunk játékosai novemberben sem vettek vissza a tempóból. Az 

edzéseken továbbra is remek létszámmal dolgoztunk, átlagosan közel 35-en 

voltunk a tréningeken. 

Tíz olyan játékosunk van, aki ebben a hónapban (is) itt volt minden edzésen. Ez a 

példás hozzáállás meghozza a gyümölcsét, hiszen játékban sokat fejlődtünk a 

szezon elejéhez képest.

Ami a meccseket illeti, ebben a hónapban is voltak győzelmeink és vereségeink, 

sőt egy döntetlen is összejött. 

Jó hír, hogy a próbajátékon lévő Lázár Peti örömmel csatlakozott hozzánk, így 

mostantól ő is teljes értékű tagja a csapatunknak.

2005/2006-ban születettek
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Dezsőnek üzentünk a győzelem után

Megmérkőztünk az Újpest FC-vel I



Kiemelt eseményünk volt, hogy bajnoki mérkőzést játszottunk az Újpest FC 

csapataival. Az U15-ös bajnokságban sajnos csak 50-60 percig tudtuk tartani a 

tempót, az U14-ben viszont egy végig izgalmas, jó iramú és remek színvonalú 

meccsen szenvedtünk vereséget. Nagyon hasznos volt, ilyen sebességű 

meccset játszani, bárcsak minél gyakrabban tudnánk ilyen minőségi futballal 

találkozni!

Goldball 94 FC–II. Kerület UFC 1–4 (1–2)

Novemberi mérkőzéseink:

 MLSZ U14, Közép B-csoport:

November legjobb játékosa: KÜHNE BENDEGÚZ

Gól: Bélai Ba. (11., 42.), Quell (28.), Pados (48.)

11. forduló:

UFC: Bérczes – Krant, Szabó M. (Váczi, 54.), Bene, Kováts (Nagy, 54.) – Geresdi-

Horváth (Fehér, a szünetben), Tőrös (Pados, a szünetben), Bélai Ba. – Quell 

(Jakab, 54.), Szentiványi, Vitényi (Fazakas, a szünetben)

Gólpassz: Szentiványi (28.), Quell (42.)
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Megmérkőztünk az Újpest FC-vel II

Mindegy, mi történik a meccsen, az öltözőben jó a hangulat!



 

Gólpassz: Geresdi-Horváth (25.), Lepp (41.), Kühne (49.), Vitényi (56., 77.), Lekli 

(59.), Nagy (62.), Kováts (69.)

UFC: Solti (Bérczes, 48.) – Krant (Lekli, a szünetben), Szabó M., Pados, Kováts – 

Geresdi-Horváth (Nagy, 48.), Tőrös (Énekes, 52.), Fehér – Quell (Lepp, a 

szünetben), Kühne (Jakab, 52.), Fazakas (Vitényi, 48.)

Gól: Kühne (25., 41., 47.), Vitényi (49., 59., 62.), Lepp (56., 63.), Pados (69.), 

Fehér (77.)

II. Kerület UFC–Csepel FC SE 10–0 (1–0)

10. forduló:

UFC: Solti (Szabó Á., 50.) – Krant, Szabó M., Serafinovics (Wittmann, a 

szünetben), Kováts (Lekli, 50.) – Fehér, Bélai Ba. (Tőrös, a szünetben), Bene – 

Quell, Kühne (Szentiványi, 50.), Fazakas (Geresdi-Horváth, 50.)

13. forduló:

KISE–II. Kerület UFC 0–3 (0–2)

12. forduló:

Sárga lap: Szabó M. (57.)

II. Kerület UFC–Újpest FC 1–3 (0–1)

Gól: Bélai Ba. (15.), Kühne (22.), Quell (80.)

UFC: Solti (Szabó Á., a szünetben) – Krant, Szabó M., Serafinovics, Kováts 

(Lekli, 60.) – Pados – Bene (Tőrös, 55.), Bélai Ba. – Szentiványi (Fehér, 55.) – 

Quell, Kühne

Gól: Kühne (68.)

Gólpassz: Krant (68.)

Gólpassz: Bene (15.), Fazakas (22.), Fehér (80.)

2005/2006-ban születettek
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Pacsi



 

10. forduló:

Gól: Szikorszky (57.)

II. Kerület UFC–Csepel FC SE 4–2 (0–1)

Gólpassz: Bélai Be. (41., 75.)

12. forduló:

UFC: Fodor (Kovács, a szünetben) – Bélai Be., Wittmann, Petki, Szőke (Keleti 

Zs., 57.) – Magyar (Borbás, 57.), Serafinovics, Pados (Bóday, 57.) – Csukárdi, 

Kühne, Makovinyi (Szikorszky, a szünetben.)

13. forduló:

Sárga lap: Csukárdi (79.)

Gól: Magyar (31.)

11. forduló:

Sárga lap: Csukárdi (60.)

UFC: Fodor – Bélai Be., Wittmann, Petki, Szőke (Keleti Zs., 60.) – Serafinovics – 

Pados (Szikorszky, a szünetben), Makovinyi (Bene, 55.) – Bélai Ba. – Csukárdi 

(Kühne, 49.), Magyar

Goldball 94 FC–II. Kerület UFC 1–1 (1–0)

UFC: Kovács (Fodor, a szünetben) – Bélai Be., Wittmann, Petki, Keleti Zs. 

(Makovinyi, a szünetben) – Szikorszky, Serafinovics, Bélai Ba. – Magyar (Lukics, 

60.), Kühne (Pados, a szünetben), Borbás (Csukárdi, a szünetben)

Gól: Wittmann (41., 75.), Csukárdi (45.), Bélai Be. (55.)

KISE–II. Kerület UFC 1–0 (1–0)

MLSZ U15, Közép B-csoport:

UFC: Fodor (Kovács, 55.) – Bélai Be., Wittmann, Petki, Keleti Zs. (Keleti D., 55.) – 

Serafinovics – Magyar, Szikorszky (Kühne, a szünetben), Bélai Ba., Makovinyi 

(Szőke, 62.) – Csukárdi

II. Kerület UFC–Újpest FC 1–8 (1–1)
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adunk lehetőséget a meccseken
Rendszeresen sok játékosnak 



Többen továbbra is járnak az U15-ös csapat edzéseire és nagy örömünkre 
bajnoki mérkőzéseken is pályára lépnek, amelyeken nagyszerűen helytállnak.

November 10-én részt vettünk az utolsó őszi Bozsik tornán Pasaréten. A zöld 
csapat nagyon jól védekezett, nem kapott gólt, igaz, az utolsó mérkőzés 
kivételével nem is rúgott sokat. Ezen a tornán nagyon jól működött a letámadás és 
a labdavesztések utáni visszatámadás. A fehér csapatban is voltak jó 
teljesítmények, de látszik, hogy az új fiúknak még nagyon sokat kell fejlődniük. 
Különdíjban részesült Pető Kristóf, mert egy az egyben nagyon jól kicselezte az 
ellenfeleit és hatékony volt a kapu előtt, illetve Verschoor Benedek is jutalomban 
részesült, mert nagyon sok párharcot megnyert, jól helyezkedett és sok helyzetet 
kidolgozott.

Sokat fejlődött az utóbbi időben, be is verekedte magát a legjobbak közé, nagy 
erőssége a bal lába, a hozzáállása és a kommunikációja, ha így folytatja, akkor 
vezér lehet csapatunkban.

Az edzéseken elővettük a futsal labdákat, nagy hangsúlyt fektettünk a kapura 
rúgásokra és az átadások-átvételekre, különösen sokat használták a fiúk ebben 
az időszakban a talpukat a labda átvételek során, illetve spiccel is próbálkoztak 
kapura lőni. 

A hónap játékosa: Márkusz-Aba Márk

2007/2008-ban születettek
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Eredményhirdetés



Október hónap játékosa: Kovács Márton Bendegúz

Események:

Résztvevők:, Dajka Mihály, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, 

Szabóki Bende, Váradi Szabolcs, Vörös Ciprián, Ferenczi András, Samu-Nagy 

Ábrahám

Oklevelet kapott: Geresdi-Horváth Zalán

U11, V. Őszi Kiemelt Bozsik torna, 2019.11.10. Helyszín: REAC pálya

November nagy részében a labdabirtoklást és ennek átmeneteit gyakoroltuk. 

Decembert megelőző utolsó héten már a két-három játékos együttműködése 

támadásban és védekezésben került a középpontba.

Csapataink továbbra is szépen szerepeltek a Bozsik tornákon, rendre magas 

létszámmal. Ezen eseményeken az adott időszakban gyakoroltak bemutatását 

kértük játékosainktól.
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Legjobbak



U10, V. Őszi Kiemelt Bozsik torna, 2019.11.10. Helyszín: REAC pálya

Résztvevők: Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, Pados Máté, Vereczkey Mór, 

Kovács M. Bendegúz, Lombard-Eszes Benedek, Pálfi Balázs, Onodi Mirkó, 

Martin Hajdu Péter

Oklevelet kapott: Onodi Mirkó

Résztvevők: Fehér Ádám, Kassai Szabolcs, Mitropoulos Konstantinos, 

Rahimkulov Megdet, Lendvai Bátor, Brückner Bertalan, Bakó Ármin 

Oklevelet kapott: Fehér Ádám

Pásztor Zsigmond, Béky Ezra

U11, V. Őszi Bozsik torna, I. csoport, 2019.11.10. Helyszín: Vasas Pasarét

U11, V. Őszi Bozsik torna, II. csoport, 2019.11.10. Helyszín: Vasas Pasarét

Oklevelet kapott: Kézdi-Kovács Boldizsár

Résztvevők: Serestey Olivér, Tomaj Dániel, Kézdi-Kovács Boldizsár, Tóth 

Márton, Radó Ráchel,

C
S
A
P
A
T
A
IN
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Bozsik torna - Kiemelt U10-U11 



U11, V. Őszi Bozsik torna, III. csoport, 2019.11.10. Helyszín: III. Kerület TVE 

Oklevelet kapott: Pipicz Máté

Résztvevők: Kovács Konrád, Kapa Hunor, Balassa Zsigmond, Herháger Ádám, 

Madzin Zalán, Dulai Tibor, Pipicz Máté, Mészáros Levente

Résztvevők: Benkő Gellért, Dajka Mihály, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-

Horváth Zalán, Szabóki Bende, Váradi Szabolcs, Vörös Ciprián, Ferenczi András, 

Samu-Nagy Ábrahám

U11, VI. Őszi Kiemelt Bozsik torna, 2019.11.17. Helyszín: Kövi Pál 

Sportcentrum, Balassagyarmat

Oklevelet kapott: Geresdi-Horváth Donát
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Különdíjasok

Sokan vagyunk



U10, VI. Őszi Kiemelt Bozsik torna, 2019.11.17. Helyszín: Kövi Pál 

Sportcentrum, Balassagyarmat 

Résztvevők: Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, Kovács Márton Bendegúz, 

Vereckey Mór, Lombard-Eszes Benedek, Pálfi Balázs, Onodi Mirkó, Martin Hajdu 

Péter

Oklevelet kapott: Lehőcz Bálint
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Bozsik torna U11 III. csoport 2019.11.10



Az edzők szerencsések voltak a sátorral fedett pálya miatt, az időjárás nem 

lehetett befolyásoló tényezője egy edzésnek. Így folyamatosan jó létszámba és 

hangulatba teltek a foglalkozások.

Egy tanulással teli november van mögöttünk. A Bozsik fesztiválok végeztével 

ebben a hónapban az edzéseken volt a hangsúly. 

Az edzéseken fő hangsúlyt kaptak az átadások és átvételek helyes 

kivitelezésének tanulása. A funinho játék mellett a 4+1 es játékban való 

helyezkedések megtanulása is helyet kapott a havi edzésmunkában. 
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Átadások-Átvételek

Játék



Visszatekintve egy kicsit és ezzel értékelve a Bozsik fesztiválok tanulságait, azt 

gondolják az edzők, hogy a körzetben mind a 2011-es, mind a 2012-es csapat 

megállta a helyét, sőt voltak olyan játékosok, akik kiemelkedtek a tornák 

mezőnyéből. A hónap vége felé már minden játékos megírta a levelet a 

mikulásnak és nagyon várja, hogy a hónap elején megérkezzen. 

A mozgáskultúra csiszolásában pedig a robbanékonyság fejlesztés kapott 

szerepet.  
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Vidámság



Hajrá, hajrá UFC! 

Pörgős és hosszú hónapon vagyunk túl. A foglalkozások gerincét adó 

labdavezetési és labdakezelési feladatok és játékok mellett nagyobb figyelmet 

kaptak a párharcok. Az ilyen helyzeteket nagyon szeretik a gyerekek. Sokat 

cselezhetnek és futhatnak. A cél, hogy a gyerekek védőként és támadóként is 

felvállalják a párharcokat.C
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K 2013/2014-ben születettek

Párharc a javából

Erősen koncentrálnak
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Junior melegít

Tengó
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Kölykök játékban

A Kölyök csapat novemberi bajnokai!
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Vajon ki nyerte a pénteki bajnokságot?

Ma csak a kapus nem rúgott gólt nálunk!
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Labdafedezés

Csel következik
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K Manó

Katica

Passz

A Katicák Ronaldo átlépős cselét mutatták be, 
és ügyességükért jelvénnyel gazdagodtak



SZENT PÁL AKADÉMIA-HSE 2:3 II.KERÜLET UFC

BLSZ III.

HIDEGKÚTI SC  2:1 II.KERÜLET UFC 

II.KERÜLET UFC II. 1:2 ISSIMO SE

A csapat igazán peches volt az elmúlt időben, sok mérkőzést 1-1 góllal 

veszítettünk el, sajnos a szoros meccsekből nem tudtunk nyertesen kikerülni, de 

az is igaz, hogy a keret sem volt mindig megfelelő a jó eredmény eléréséhez. 

BLSZ II.

Véget értek a küzdelmek mind a 2 Bajnokságban, de hátra van még egy 

teremtorna december közepén és addig sem állunk meg, heti 3 alkalommal 

ugyanúgy edzünk majd, nyílván kicsit könnyedebb, játékosabb formában, de 

egészen december 20-ig tartanak az edzések majd.

Egy játékos minibajnokságot készítettünk a csapat számára, remélve, hogy picit 

jobban összekovácsolja a csapatot és motiváltak maradnak az edzéseken.

Eredmények:

II.KERÜLET UFC  2:2 KELEN SC

II.KERÜLET UFC 1:2 TF SE

Az utolsó mérkőzésünket sikerült 3 ponttal zárni, ami nagyon fontos volt több 

szempontból is. Az őszi idény nem alakult úgy, ahogy szerettük volna és ez a 

fontos idegenbeli győzelem lendületet adhat a csapatnak a folytatásra.

Szoros a mezőny, hiszen mindössze 7 pont a lemaradásunk a 3. helyhez képest, 

ami motivációt jelent a csapat számára, mert elérhető távolságban van a 

tavasszal. 

Mindenképpen sokkal több van a srácokban, mint amit sikerült megmutatni az ősz 

folyamán.

Eredmények:

II.KERÜLET UFC II. 2:6 NAGYTÉTÉNYI KOHÁSZ

MTK BARÁTI KÖR 1:4 II.KERÜLET UFC II.

BEAC 3:2 II.KERÜLET UFC II.    

Fiatal a csapat, ezek a mérkőzések sok tanulsággal szolgáltak a jövőre nézve és 

remélem tudunk is tanulni az ilyen helyzetekből. Tavasszal sokkal jobb 

szereplésre számítunk!
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November hónap legjobb játékosa: Czipó Ádám

Nagyon pozitív benyomást tett az U17-es csapat játékosa Zsolnai Domonkos a 

bemutatkozó meccsén, reméljük ez csak a kezdet volt és ilyen fiatalon is 

számíthatunk majd rá a jövőben. 
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Felnőtt edzés életkép
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