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2001-2004-ben születettek
Sikeres ősz
Decemberre egy budai rangadó és két Akadémia elleni halasztott bajnoki
mérkőzése maradt az U19-es korosztálynak.
Külön öröm, hogy a Gázgyár, Top Football Labdarúgó Akadémia és Ferihegy Sport
Akadémia Vecsés elleni mérkőzést is sikerrel vették a srácok így egy sikeres őszt
tudhat maga mögött a csapat.
II. Kerület UFC – ASR Gázgyár 3-1
Ferihegy SA Vecsés – II. Kerület UFC 5-7
A mérkőzés pikantériája, hogy ezen a meccsen tért vissza Szilvási Levente, aki a
félbeszakadt mérkőzésen sérült meg. Ezúttal viszont mosolyogva távozhatott
hiszen góllal tudott visszatérni a pályára.

Levi góllal tért vissza
II. Kerület UFC - Top Football LA Airnergy FC 6-2
Talán nem sokan mertek volna fogadni arra, hogy ilyen sikeres lesz az ősz.
Ráadásul nem csak egy, hanem mindkét bajnokságban nagyon jól állnak
csapataink.
Egy jó csapatnak a csapategység mellett az ismertetője, hogy van egy vezére, a
kapitánya, aki nem csak a pályán, de a csapat életében is példamutatásával
vezető szerepet vállal. Az újságírónk ezúttal a csapat kapitányával készített
interjút. Szóba kerül a csapat teljesítménye mellett saját teljesítménye és céljai is.
Emellett megtudhattuk, hogyan került az egyesületbe és miért váltja gyakran a
cipőit.
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Airnergy elleni győzelem
U.I.: Mint csapatkapitány, hogyan értékeled a csapat őszi teljesítményét?
Nono: Nagyon meg vagyok elégedve a csapattal, hiszen az a rengeteg munka,
amit belefektettünk a felkészülésbe visszaköszönni látszik az eredményeinkben
és ez boldogsággal tölt el. Jó látni és motivál, amikor a munkád eredményre
vezet. Egyre jobb és jobb lesz a csapatösszhang és úgy gondolom, hogy mind
egyénileg, mind csapatként rengeteget fejlődtünk az ősz során.
U.I.: Nyáron jó pár játékos távozott alapembernek számító játékosok is, illetve a
serülések is folyamatosan hátráltatták a csapatot. Viszont a 2002-es korosztály
játékosai csatlakoztak a csapathoz. Külső szemlélőnek is szembetűnően
előrelépett a csapat. Te hogyan élted meg ezeket a változásokat?
Nono: A távozó játékosok hiánya, a 2002-es korosztály csatlakozása miatt nem
jelentett akkora problémát, mint elsőre gondolni lehetett. Én végig pozitív
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voltam a nagyobbak érkezésével kapcsolatban, hiszen már ezelőtt is jó
kapcsolatban voltunk velük és javarészt ismertük is egymást. Ez könnyítette a
gyors fejlődést. Sajnos igen, sérülésekkel is bajlódott a csapat, de minden ilyen
játékos a mielőbbi visszatérésén mesterkedett és egy olyan közegbe térhettek
vissza, ahol adott egy olyan játékiram, ami alkalmas motiválni a visszatérőket. Ez
egy nagyon fontos erőssége a csapatunknak.
U.I.: Mennyire vagy elégedett a saját teljesítményeddel? Bemutatkoztál a felnőtt
csapatban. Sok poszton játszottál. Gólok számában az eddigi legeredményesebb
szezonod.
Nono: Ez a szezon nagyon jól indult számomra. Boldog vagyok, hogy
bemutatkozhattam a felnőtt csapatban és pozitív visszajelzés volt számomra,
hogy a felnőttek között is számítanak rám az edzőim.
Valóban ez a legtermékenyebb szezonom gólok tekintetében, ami őszintén
engem is meglep. Ez annak köszönhető, hogy igyekszem többször kerülni a kapu
elé, legtöbbször védekező szerepköröm ellenére és szerencsére eddig egész
sokszor tudtam segíteni a csapatot góljaimmal. Imádok több poszton játszani,
nagyon sokat jelent számomra, hogy megoldást tudok jelenteni több poszton és
univerzálisan tudok működni. Ehhez persze több munka is kell, hogy megfelelően
elláthassam ezeket a feladatokat, de maximalista vagyok, aki mindig meg akarja
mutatni magának, hogy mire képes, csapatkapitányként bizonyítani önmaga
számára, hogy képes tüzelni a társait, vezetni a csapatot és egyúttal a saját
képességeit is fejleszteni.
U.I.: Talán véletlen egybeesés, de egykori csapattársad Kolozsvári Dani is ugyan
ezen a poszton egy hasonló termékeny fél szezonon van túl. Milyen a kapcsolatod
vele?
Nono: Danival az óvodában ismerkedtem meg azóta jóban vagyunk. Anno ő
ajánlotta nekem az UFC-t és valljuk meg nem bántam meg, hogy csatlakoztam.
Onnantól kezdve sokszor játszottunk együtt a 2004-es csapatban és sok jó közös
emlékünk van. Követem a pályafutását boldoggá tesznek a sikerei. Dani egy
példakép, egy igazi harcos, akinek az akaratereje kevés emberéhez hasonlítható.
Sajnos manapság nem találkozunk annyit és így kicsit elszakadtunk egymástól, de
én nagyon büszke vagyok rá és mindig jó újra együtt focizni, amikor néha-néha el
tud jönni az edzésünkre. Az pedig, hogy hasonló fél szezont produkálunk?
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Rengeteget tanultam tőle amíg együtt játszottunk én csak követem a példáját... :)

Danival régen
U.I.: Akkor a tavalyi futsal, ahol együtt játszottatok újra UFC színekben ennek is
köszönhetően volt sikeres?
Nono: A tavalyi futsal szezon során az egész csapat rendkívüli teljesítményt
nyújtott. Az, hogy Danival újra együtt játszhattam, nagyon sokat hozzáadott a
teljesítményemhez. Ami igazán szimpatikus volt, hogy ő, mint korosztályos
válogatott csapatkapitány lejön a régi csapattársaival egy jót focizni és szerényen
kiteszi szívét- lelkét a pályára. Egy nagyon kellemes nosztalgikus érzés hatott át
minden meccsen amikor a pályán magam mellett tudhattam. A lehető legtöbbet
sikerült kihoznom magamból és a csapat zseniálisan szerepelt.

Danival futsalon
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U.I.: Van e példaképed a futball világban? Ha igen, miért őt választottad?
Nono: Két olyan aktív játékos van, akire mindenek felett felnézek és a
példaképeimként tisztelem őket. Ez a két játékos Andy Robertson és James
Milner. Aktuálisan mindketten a Liverpoolban játszanak, ami pedig a kedvenc
csapatom. Azért ők a példaképeim, mert mind a ketten félelmetes akaraterővel
rendelkeznek. Amikor a pályán vannak, meghalni is képesek lennének a csapatért
és mind a ketten elképesztő szenvedéllyel játszanak. Szerintem erről szól a
futball. Kiemelkedő munkabírásuk van és ami a legfontosabb, hogy sosem adják
fel. Külön-külön pedig: Milnerben a rutinja fogott meg és az hogy egy igazi
vezéregyéniség és hajtja a társait, Robertsonban pedig az, hogy eszeveszett
lendülettel dobja bele magát minden szerelésbe, párharcba és remek technikai
tudással rendelkezik. Ami szintén rátesz egy lapáttal a csodálatomra az az, hogy
mindkettőjüknek van egy-egy alapítványa, amivel aktívan segítenek a
rászorulóknak és hátrányos helyzetűeknek. Igazi sportemberek.
U.I.: Érthető a választás.Te is valamilyen szinten példa lehetsz a csapat előtt. Nem
véletlen, hogy rajtad van a karszalag. Mind edzésen mind meccseken mind az
öltözőben példát mutatsz. Emellett, ha valami nem tetszik annak hangot is adsz a
csapaton belül. Emellett karakterben más vagy, mint az előző kapitány. Hogy
élted meg az elmúlt 2 évet?
Nono: Nagyon sok tapasztalatot szereztem az elmúlt két évben. Úgy érzem, egyre
érettebben tudok futballozni, illetve meglátni és javítani a hibáimat. Azon
dolgoztam, hogy minél jobb legyek és
minél jobban a hasznára tudjak lenni a
csapatnak és úgy vélem ebben sikerült
is előre haladnom. Persze ez ezután
sem fog változni és mindenemet ki
fogom tenni a pályán ezután is.
U.I.: Jövőre nézve. Mi a cél a tavaszra?
Egyénileg és csapatszinten?
Nono: A cél tavaszra mindkét
bajnokságban egyértelműen a dobogó,
akár annak a legfelső foka, mert a

Nincs elvesztett párharc
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képességeink adottak ahhoz, hogy nagyot menjünk a második félszezonban.
Csak rajtunk múlik, hogy mennyi energiát fektetünk bele és ennek fényében el is
érhetjük ezeket az abszolút reális célokat. Egyénileg az a célom, hogy élvezzem a
futballt és minél többet kihozzak magamból úgy, ahogy azt az ősszel is tettem.
Ezzel lennék teljesen elégedett.
U.I.: Hosszútávú célt nézve, mostani gondolkodással. Hogyan képzeled el 10 év
múlva magad? Hogyan gondolkozol a futballt tekintve?

Nono munkában
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Nono: A hosszú távú céljaimon gyakran gondolkodom. Mindig felteszi az ember
magának azt a kérdést: Mi lesz velem egy év múlva? Mi lesz velem 2-3 év múlva?
Mi lesz velem 10 év múlva? Őszintén? Szeretek futballozni, szeretem a csapatom,
szeretem összemérni a tudásom másokkal, szeretek fejlődni, szeretek
kihívásokat magam elé állítani és szeretem legyőzni az utamba kerülő
akadályokat. Szeretném nem azt kérdezni, hogy mi lesz velem sok év múlva,
hanem a jelen pillanatban minél jobban élvezni a focit a barátaim társaságában.
Nem tudom pontosan mi lesz velem a jövőben, de azt biztosan tudom, hogy a
futballt folytatni akarom ameddig csak lehet, ha ezen a szinten akkor ezen a
szinten, ha más szinten akkor más szinten, viszont a lényeg ugyanaz...
U.I.: Észrevettük, hogy viszonylag gyakran cseréled a cipődet. Úgy hallottuk nem
bírják a terhelést. Vagy ez valami babona?
Nono: Nos a cipőcseréim... Mostanában gyakran kell váltanom a cipőmet, mert
rendszerint az összes maximum 2 hónapot bír ki mellettem. Minden új párnál 1-2
hónap elteltével keletkezik egy óriási lyuk a csuka orrán. A srácok gyakran húznak
ezzel, hogy: "Na már megint mehetsz új cipőért.." és őszintén tudnak nevetni a
balszerencsémen. Nemtudom mi okozza, talán rosszul tartom a lábam futás vagy
lövés közben, de egyszerűen képtelen vagyok egy normális "nekem való" cipőt
találni. Mondták már azt is, hogy lehet, hogy acélbetétes bakancsban kéne
játszak és a helyzet az, hogy komolyan el is gondolkodtam a felvetett ötleten. A
viccet félretéve épp az ellenkezője vagyok annak, mint ami kívülről átjöhet.
Ragaszkodom a tárgyaimhoz és feleslegesen nem halmozom a cipőket, csak
sajnos mostanában mindig pórul járok.
U.I.: Köszönöm az interjút. Jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánunk az újság
nevében. Kemény munkával teli felkészülést januárra és sikeres tavaszt akár
mennyi cipőbe is kerül.
Nono: Élveztem, köszönöm az interjút :)
Az U19-es csapat minden kedves olvasónak kellemes ünnepeket, sikerben és
gólokban gazdag boldog új esztendőt kíván.
Roller Dániel
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Komoly célok
Az év utolsó hónapjában csak egy bajnoki mérkőzésünk volt, azon nagyszerű
játékkal simán nyertünk. Az ősszel mindkét bajnokságban eredményesen
szerepeltünk és általában bátran és motiváltan játszottunk. A legfontosabb, hogy
a BLSZ U16-os és az MLSZ U15-ös bajnokságban összesen 41 gyermeknek
tudtunk játéklehetőséget adni.
December végén megtartottuk szokásos évzáró ünnepségünket, amire nagy
örömünkre volt csapattársunk, az Újpesti TE-ben játszó Kühne Bendegúz is eljött.
Az évzárón négycsapatos házi minibajnokságot rendeztünk, a gyerekek heteken
át készültek rá. Hihetetlen izgalmas, színvonalas és komoly meccseket
láthattunk, mindenki büszke lehetett.

Házi minibajnokság az évzárón
Ez az év mindenki számára nehéz volt a világot sújtó járvány miatt. Hálásak
vagyunk, hogy az ősszel számos alkalommal tudtunk együtt focizni. Mindenkinek
kellemes ünnepeket kívánunk!
KOMOLY CÉLOK – INTERJÚ LUDVIG BENDÉVEL ÉS SZABÓ MÁRKKAL:
– Bende, Márk: a nyáron mindketten indultatok a csapatkapitány-választáson, és
sok szavazatot kaptatok, így bekerültetek a kapitányi osztagba. Mit szóltatok
ehhez?
Szabó Márk: Meglepődtem, hogy majdnem annyi szavazatot kaptam, mint Bélai
Bali, aki régebb óta van itt, mint én.
Ludvig Bende: Nagyon örültem, hogy megszavaztak a többiek. Meglepődtem,
mert nemrég igazoltam a csapathoz.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
– Márk, te két éve, Bende te pedig majdnem egy éve érkeztél ehhez a remek
csapathoz. Milyen érzés ide tartozni?
L. B.: Örülök, hogy itt focizhatok, nagyon jó a csapat, a pályán remekül tudjuk
egymást motiválni.
Sz. M.: Azelőtt kézilabdáztam. Ott nem találkoztam ilyen mentalitású
játékosokkal, akik szinte minden edzésen itt vannak, és akár több órával edzés
előtt kint gyakorolnak a pályán.
– A 2005/2006-os csapat a BLSZ U16-os és az MLSZ U15-ös bajnokságban
szerepel, igen eredményesen. Mit szóltok a csapat őszi produkciójához?
Sz. M.: A 2005-ösöknél számítottam rá, hogy az első helyen telelnek, a kiváló
közösség miatt képesek erre. A 2006-osoknál reméltem, hogy ilyen jól
teljesítünk. Már tavaly is tudtam, hogy lenne esély ilyen eredményesen
szerepelni, csak akkor még jobban szét voltunk szakadva.
L. B.: A 2006-osok jól teljesítettek, külön kiemelendő, hogy az Újpest FC ellen
óriási bravúrt értek el. A 2005-ösökkel pedig remekül szerepeltünk. Egyszer sem
kaptunk ki, nagyon jó, hogy elsőként várhatjuk a tavaszt.
– Márk, te másfél éve egyetlen edzést sem hagytál ki. Mi a titkod?
Sz. M.: Sohasem kérdés, hogy eljövök edzésre. Nekem természetes, hogy mindig
van edzés, és én itt szeretnék lenni az összesen. Nagyon hiányzik a közösség, ha
épp iskolában vagy otthon vagyok.
– Bende, az ősszel középpályásként több mint tíz gólt szereztél. Minek
köszönhető ez?
L. B.: A csapat érdeme is, hiszen remek előkészítéseket kaptam. Sokat fejlődött a
lövőtechnikám, bátrabban merek átlövésekkel próbálkozni.
– Mi volt a kedvenc emléketek az ősz során? Mi a célotok a tavaszra nézve?
Sz. M.: Mi mást mondhatnék? Természetesen az Újpest elleni mérkőzés, amikor
az addig hibátlan listavezető ellen 0–3-ról pontot mentettünk. Szeretnék a
tavasszal is minden edzésen részt venni, a bajnokságban pedig az a célunk, hogy a
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dobogón végezzünk.
L. B.: Imádtam, hogy az edzőtáborban sok pörgős edzés volt, de mellette mégis
rengeteg szabadidőnk volt a csapattal. A tavasszal szeretnénk megnyerni a
bajnokságot.
– Közeleg a karácsony és az új év. Mit üzentek a csapatnak és az UFC-nek, esetleg
valakinek a csapattársak közül?
L. B.: A csapatnak üzenem, hogy mindenki alaposan pihenje ki magát, mert
tavasszal fontos mérkőzések várnak ránk!
Sz. M.: Kívánom, hogy a csapat az edzéseken és a meccseken is őrizze meg a ránk
jellemző mentalitást, azaz hogy mindig győzni akarunk. Bélai Balinak pedig azt
üzenem, ne egyen túl sok édességet, mert ha elhízik, nem tudja hozni a tőle
megszokott tempót!
L. B., Sz. M.: Kellemes ünnepeket az UFC-család minden tagjának!
ŐSZI KÜLÖNDÍJASOK
Legjobb edzésre járó: Szabó Márk (100%)
További jó edzésre járók: Bélai Balázs, Csukárdi Barnabás, Illyés Márk, Józsa
Lukács, Krant Mark, Lázár Péter, Lekli Lénárd, Quell Botond, Szikorszky Dániel

Őszi különdíjasok
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Az ősz legjobb játékosa (U16): MAGYAR BULCSÚ
Bulcsú évek óta kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt
az edzéseken és a mérkőzéseken. 2005-ben született
játékosunk rendszerint támadóként szerepel, ám
többször bizonyította, hogy a középpályán és a
védelemben is lehet rá számítani. Az ellenfél kapuja
előtt roppant veszélyes: jobbal, ballal és fejjel is
képes gólt szerezni. Bulcsú első és második
nagypályás szezonjában egyaránt házi gólkirály lett, s
az ősszel szerzett 23 találatával idén is jó úton jár. Ki
kell emelni, hogy minden edzésen és mérkőzésen
példás győzni akarás jellemzi, igaz, meg kell tanulnia,
hogy nem szabad átesni a ló másik oldalára.
Sorozatban a harmadik idényben is beválasztották a
csapatkapitányi osztagba, igazi vezér a pályán.
Gratulálunk, Bulcsú, így tovább!

Magyar B.

Az ősz legjobb játékosa (U15): WITTMANN NORBERT
Norbi nem először részesül elismerésben. Első
nagypályás szezonjában az év játékosa lett, a
másodikban pedig a társak megválasztották a
legjobb védőnek. 2006-os játékosunk évek óta
fokozatosan fejlődik. Szinte mindig középhátvédként játszik, óriási szerepe van abban, hogy a
csapatunk kevés gólt kap. Norbi az ősszel egyre
bátrabban lépett fel a támadásokkal, és a
pontrúgásoknál is veszélyesen érkezik a kapu elé. Az
ősszel védőként öt gólt szerzett az U15-ös
bajnokságban, sőt az U16-osok között volt további
Wittmann N.
hat találata. Nem meglepő módon az idén is őt
választották meg a 2006-osok kapitányának. Norbi csendes személyiség, ezért
inkább a játékával tud igazi vezér lenni a pályán. Ritkán szólal meg, de amikor
igen, arra érdemes odafigyelni. Gratulálunk, Norbi! Így tovább!
Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Bene Attila, Csukárdi Barnabás, Elek
János, Fehér Fülöp, Fodor Gábor, Geiszter Barna, Gödölle Barna, Illyés Márk,
Keleti Dániel, Lekli Lénárd, Pados Márton, Szabó Márk, Szentiványi Dávid,
Szikorszky Dániel, Wittmann Norbert
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Havi mérkőzéseink:
BLSZ U16, 1. CSOPORT
1. FORDULÓ
II. Kerület UFC–Pestszentimrei SK 9–1 (7–1)
UFC: Fodor – Kővágó (Makovinyi, a szünetben), Wittmann, Petki, Bene – Csukárdi
– Bélai Ba. (Pados, a szünetben), Ludvig – Szikorszky (Elek, 55.) – Keleti D., Magyar
Gól: Keleti D. (5., 19), Bélai Ba. (12., 43.), Csukárdi (19.), Wittmann (25.), Magyar
(39., 50.), Ludvig (84.)
Gólpassz: Csukárdi (5., 12., 21., 50.), Ludvig (39.), Magyar (84.)
Ritz Balázs

Győzelemmel zártuk az évet

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Újdonság
Ugyanúgy, ahogyan a srácoknak is tartogatott újdonságot a nyári váltás
egyesületünk egyik oszlopos tagjának is hozott valami pluszt, valami mást ez az
év.
Bernát „bácsi” saját nevelés. Egészen kicsi kora óta tartozik a II. Kerülethez. A még
mindig szemtelenül fiatal edzőpalánta értékelését olvashatjátok az első
félévéről/félévről:
Én minden szempontból sikeresnek éltem meg ezt az időszakot. Nagyon jó
embereket ismertem meg a srácokban, élmény velük minden eltöltött perc.
Ebben a vírusos, megszorításokkal teli időszakban elképesztő edzéslétszámokat
produkáltunk, könnyű úgy dolgozni, hogy a fiúk is szívesen járnak le edzésre és
folyamatosan fejlődni akarnak. Meglepő és örömteli látni, hogy edzésről
edzésre, meccsről meccsre mennyit fejlődnek, remélem én is hozzá tudok tenni
ahhoz, hogy ügyes, kreatív, gondolkodó játékosok váljanak belőlük. A fiúkkal
együtt igyekszem én is folyamatosan fejlődni szakmailag és emberileg is, Laci
bácsi és ők is folyamatosan húznak felfelé, úgyhogy szerencsére nincs nehéz
dolgom. Kíváncsi vagyok, hogy hová tudunk eljutni együtt a csapattal, alig várom,
hogy együtt éljünk meg sikereket és együtt álljunk fel a kudarcokból.

Bernát bácsi
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2007/2008-ban születettek
Interjú Geresdi-Horváth Csanáddal
Hogyan értékelnéd az elmúlt fél évet?
- Egy kicsivel jobbra számítottam, a pontok szerint nem úgy állunk, ahogy azt
megérdemelnénk.
Hozott-e változást az elmúlt időszak? Ha igen miben?
- Az egész bajnokság új, az, hogy hetente meccs/meccsek vannak (sokkal
erőfeszítőbb, mint a Bozsik), ez egy nagy változás.
Szerinted mi az amiben a csapatnak tavasszal mindenképp fejlődnie kell?
- Védekezésben (pl. párharcokban is).
Hogyan értékelnéd a saját teljesítményedet? Hiszen a társaid és edzőid is az őszi
szezon legjobbjának választottak.
- Örülök neki, mindent megtettem, itt az eredmény. Sokszor nagyon jól ment a
játék, és ha jól megy a játék, akkor örülök, ha örülök akkor rosszabb nem lesz.

Györke Ricsi

Geresdi Csani
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Melyik volt a legjobb/legemlékezetesebb meccsed ősszel? Miért?
- Egyértelműen az UTE elleni meccs. Az, hogy az ellenfél edzője megdicsér nagy
dolog.
Tavasszal mik a kitűzött céljaid? Meddig léphettek előre a társaiddal?
- Jobb helyezés a bajnokságban, ezt meg úgy lehet elérni, hogy azokat a
meccseket, ahol egyenlő partnerek voltunk ellenfeleinkkel, azokat megnyerjük.
Interjú Györke Ricsivel
Nyáron érkeztél hozzánk és az első félévedben máris a csapat BLSZ-csapatának
legjobbja lettél a társaid és edzőid véleménye alapján. Kíváncsi lennék, hogy egy
ilyen visszahúzódó és szerény srác, hogyan látja a maga mögött hagyott őszi
szezont?
- Jó volt.
Miben hozott változást a klubváltás?
- Változást abban hozott, hogy normálisan, sokat játszok a meccseken. Ez a klub
sokkal jobb, mint ahol voltam.

Papp Dani - legtöbbet fejlődött BLSZ
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Szerinted mi az amiben a csapatnak tavasszal mindenképp fejlődnie kell?
- Amit látok, hogy a védekezésben kellene javulni. Passzjátékban is, de ez az
utolsó néhány meccsen már jobb volt.
Hogyan értékelnéd a saját teljesítményedet? Mik az erősségeid? Miben kell
feltétlen előre lépned tavasszal?
- Erősségem a passzolás. Javulni kell kommunikációban a társakkal, meg a helyzet
kihasználásomon is tökéletesíteni kell.
Melyik volt a legjobb/legemlékezetesebb meccsed ősszel? Miért?
- Hidegkút (jó meccs, de kikaptunk), Mészöly, Puebla, Kelen. A legjobb a Kelen a
mesterhármas miatt.
Tavasszal mik a kitűzött céljaid? Meddig léphettek előre a társaiddal?
- BLSZ csapat gólkirály, dobogó.
Banka László

Gerecs Marci

Czombos-Szóráth Geri
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2009/2010-ben születettek
Mikulás kupa
Decemberben két-három játékos együttműködésével foglalkoztunk
támadásban és védekezésben.
Ferenczi Andris november közepén eltörte a bal nagylábújját, így idén már nem
tudott visszatérni, illetve Herháger Ádám is eltörte mutató ujját az iskolában, így
rá sem számíthattunk az év utolsó hónapjában.
A 2007/08-as csapat Mikulás kupáján vettünk részt két 2009-es srácokból álló
csapattal. Jó hangulatú, izgalmas mérkőzéseket hozó torna volt, melyre ezútón is
köszönjük a meghívást Banka Laci bácsinak. Martin Hajdu Peti megkapta a
legjobb kapus díjat, ám nem lehetett felhőtlen az öröme, hiszen az utolsó
mérkőzés utolsó pillanataiban egyik kivetődésekor sajnos egy lendülő láb pont
az orrát találta el, ami, mint később kiderült, eltört.

Kupagyőztesek
Az októberben általam elindított 10 alkalmas „Smartfootball” kurzus véget ért.
Célom volt, hogy speciális kisjátékokon (2v1, 3v2, 2v2, 3v3) keresztül
hangsúlyosan fejlesszem a gyerekek taktikai gondolkodását. Ehhez Funino
játékokat használtam, melyek nagyon fejlesztő hatásúak voltak.

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek

Smart football - végzősök
Mikulás kupa 2020, 2020.12.06.
Fehér csapat kerete:Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth
Zalán, Fehér Ádám, Váradi Szabolcs, Rados Martin, Martin Hajdu Péter
Első helyet szerezte meg a tornán. Gratulálunk!
Zöld csapat kerete: Dajka Mihály, Szabóki Bende, Vörös Ciprián, Samu-Nagy
Ábrahám, Szentgyörgyi Ádám, Albert Noé, Kovács Marcell, Lendvai Bátor
A negyedik helyet szerezték meg a tornán. Nekik is gratulálunk!
Kovács Viktor

A 2009-esek két csapata
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2011/2012-ben születettek
Kis pálya, nagy foci!
Télapó edzés
Decemberben már nem a gyakorláson, hanem a jó hangulaton volt a hangsúly. A
hónap első hetének zárásaként pénteken egy Télapó edzéssel csalhattunk
mosolyt a gyerekek arcára. A játékos formában zajló kreatív bemelegítésünk után
megrendezésre került a Mikulás kupa. Gyors csapatosztást követően egymás
ellen nézhettek farkasszemet a csapattársak. A mini bajnokság nem várt sikert
hozott, gólzáporos jó kedvű mérkőzéseket láthattunk. Természetesen a foci után
mindenki átvehette a csokoládé jutalmát az edzőktől. Éljen a Mikulás ünnepe!

Kell egy kis bolondozás is
Kispályás bajnokság Hidegkúton
Avagy kispályán nagy labdarúgás! Az UFC 11/12-es kiemelt csapat
korosztályonként 2 csapattal nevezett be a több hetes bajnokságba. Remek
csapatokkal találkoztunk akikkel parádés mérkőzéseket játszottunk. Többek
között ellenfelünk volt a III. Kerület TVE csapata, a Budai FC csapata, a Csepel
együttese, a Rubeola Csömör együttese, valamint a házigazda Hidegkút csapata.
Az utolsó fordulót december 19.-én rendezték. Végül az U9-es csapatunk
ezüstéremmel zárt, míg az U10 a 4. helyen végzett.
A bajnokságban pályára léptek:
U9: Bana László, Csere Márton, Dérczy Ferenc, Domonyik Lőrinc, Göblös Dániel,
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Jászi Ádám, Jávor Ádám, Kapa Csongor, Komjáthy István, Kőnig Tamás, Pálfi
Marci, Vadas Félix, Victora Rodrigo János.

U9

U10
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U10: Bereczk Benjámin, Chikán Erik, Deák Zsófi, Fábián Gellért, Farkas Gergő,
Gábora Stefán Dorián, Hegedűs Marcell, Hégely Máté, Jensen-Bajai Milán,
Juhász Nándi, Kapovits Áron, Kókány Benedek, Kovács Kristóf Endre, MenyhértVitay Alex, Pataki Benedek, Révfy Bence, Szabó-Sájer Bende, Tóth Ádám, Zubor
Péter.
Elképesztő szám, még év végén is pályára tudtunk küldeni 32 játékost! Ez talán
még több is lehetett volna, ha nem lenne ennyi hiányzónk (sérülés + betegség).
Mindkét korosztályból választottunk játékosokat, akik maximálisan
megérdemelték a különdíjat. Csapatukat mindvégig segítették, remekül
játszottak, védekeztek és támadtak. Különdíjasok:
U9: Bana Laci, Pálfi Marci
U10: Kapovits Áron, Menyhért-Vitay Alex
Gratulálunk nekik! A gyerekek bebizonyították, kis pályán is lehet nagy foci!

Csapatuk legjobbjai U10

Csapatuk legjobbjai U9

Hidegkúton
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Az utolsó hét története
December utolsó hetében egy külön
minibajnokság keretein belül játszottak
egymás ellen a fiatalok. A célja a játék
megszerettetésén kívül egy kis verseny volt,
minden játékos pontokkal gazdagodott a napi
eredményei után és akinek a legtöbb
összegyűlik péntek estére, na Ő lesz a hét
királya. A végső győztes esetében most
többről is beszélhetünk. Ugyanis óriási
fejlődésen ment át a sérüléséből való
visszatérése után. Nem csak a hét királya
címet viselheti büszkén, hanem a hónap
játékosának is megválasztották az edzők.
A hét királya!
December játékosa, az utolsó hét legjobbja:
Hégely Máté.Büszkén fogja a kezében a jutalomba kapott grandiózus serleget!
Januárban újult erővel folytatjuk! Mindenkinek kívánunk áldott és békés
karácsonyi ünnepeket, boldog új évet!
Boros Ádám

Évzáró edzés
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2013/2014-ben születettek
Rengeteg gól
A kis focisták nagy örömére decemberben a kapura lövéseké volt a főszerep, így
mindenki rengeteg gólt rúghatott a szünet előtt. A gyakorlást követően az utolsó
előtti edzésnapon egy jelvényszerző verseny formájában csillogtatták meg a
kapura lövési technikájukat a gyerekek. Az utolsó edzésen pedig a játéké volt a
főszerep, ahol 3 csapatos mini bajnokságon nagyon szoros és izgalmas
mérkőzések zajlottak.
Jelvényszerző versenyen bronz fokozatot szerzett: Végvári Csongor, Kapovits
Tamás, Szűcs Tamás, Radics Dániel, Küs Milán, Küs Marcell, Csányi Kornél, Kőnig
Dániel, Lovas Brúnó
Jelvényszerző versenyen ezüst fokozatot szerzett: Patonay Botond, Molnár
Ferenc B., Buzogány Bernát, Szabó Mátyás, Koleszár Márkó
Jelvényszerző versenyen arany fokozatot szerzett: Tomcsányi Anna, Nagy Kristóf,
Csányi Benedek, Tóth Máté

Bronz jelvényesek
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J

Ezüst jelvényesek

Arany jelvényesek
Igazán eseménydús, tanulságokkal teli hónapok vannak mögöttünk. A gyerekek
hatalmasat fejlődtek egyéni és csapatjátékban is, Lió bácsival iszonyatosan
büszkék vagyunk minden kis focistára!
Ez úton pedig jó pihenést, kellemes ünnepeket kívánunk minden olvasónak!
Hajrá UFC, hajrá 2013/14!
Krár Edina
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Szeretünk gyakorolni

Junior

Vegyes csapat

Sárga csapat
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Kölyök

Eredmény hirdetés

Mindenkinek jár az arany érem
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Lurkó

A pénteki bajnokságot mi nyertük!

A Lurkó csapat is kivette a részét az UFC Caritas-ból!
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Manó

Edzés utáni megbeszélés

Sziasztok!
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Katica

A büszke jelvény tulajdonosok

Biliárdoztunk
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Felnőtt
Levezető edzések
December 5-én véget értek a bajnoki mérkőzések az őszi szezonra, így az utolsó 2
hétben levezető edzések voltak. Jó volt látni, hogy ez nem változtatta meg a
mentalitást és az egymás elleni játékok során is magas volt az iram, élvezhető volt
a játék és a létszám is megfelelő volt, úgyhogy abszolút hasznosan telt az utolsó 67 foglalkozás is.
Az ilyenkor szokásos UFC Díjátadó Gála sem maradhatott el, igaz most nem egy
évzáró csapat bulin sikerült összehozni és nem volt utána mulatozás sem.
Röviden értékeltük az évet és átadtuk a különdíjakat. Itt nem volt könnyű a
helyzet, mert rengeteg kiemelkedő teljesítmény volt idén ősszel!
A felkészülés Január 4-én kezdődik majd, ahol megpróbálunk az eddigieknél is
jobban felkészülni a tavaszra, amely nagyon izgalmas és eseménydús is lesz
várhatóan, hiszen sok halasztott mérkőzése van minden csapatnak.
Díjazottjaink:
BLSZ II. Ősz legjobb játékosa: Becze Krisztián
BLSZ III. Ősz legjobb játékosa: Kamarás Bálint
UFC 2020/21 Ősz edzésmenő: Becze Krisztián (nem mulasztott edzést idén)

Díjazottak
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Felnőtt
Kiváló edzésre járók: Kovács Márk, Tóth Barnabás, Kis Dániel, Uray Kristóf,
Kamarás Bálint, Czipó Ádám
Mintadiákok, akikre az összes edzésen számítani lehetett: Becze Krisztián, Czipó
Ádám, Kocsis Botond
Erdő- Lahner Tas

Kispályás csapat 1

Kispályás csapat 2

