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Tanév végi focibajnokság.

A játék örömében telt a hónap.

Az edzéseken főleg fogó és labdás 

játékokat játszottunk.

Képes beszámolónk.

Búcsú egy felemás érzésű 

szezontól.

Csonka szezon.

Egyetlen percet sem pihentünk.

A hangulat és a minőség is nagyon 

rendben volt.

Egy korszak lezárult.

  

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 képén a 2009-

2010-es korosztály három játékosa 

lá tható  a  balatongyöröki  tábor  

konyhájában, ahol az általuk kifogott 

halakat készítették el Csaba bácsi és 

G e r g ő  b á c s i  n a g y  ö r ö m é r e .  A 

hagyományos balatoni táborunkban a 

2009-2010-es korosztály mellett részt vett 

a 2011-2012-es és a 2007-2008-as csapat is.

A hónap képe



A hónap játékosai - Június



Csonka szezon

…és mégis megalkuvás nélküli hajtás a meccseken és az edzéseken. 

Rengeteg munka.
Hullámhegyek és völgyek. 

Viták. Ezt minek kell csinálni? Ez hülyeség Laci bá… 

 

Egészen június közepéig…

Sajnálom, hogy tavasszal már nem tudtuk megmutatni magunkat bajnoki 

mérkőzéseken. Akkorra, mikorra összeállt a keret. 
Az új játékosok beilleszkedtek kb. és megértették mit és miért kérek Tőlük is és 

azonosultak vele.
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Újra edzésben

Itt a labda, hol a labda?

Felnőttel



Büszke vagyok a srácokra. Hiszen tudjuk, hogy honnan és hova jutottunk 

augusztus óta. Sokkal több van a srácokban, mint gondolják és csak remélem, 

hogy sikerült átadnom nekik valamit és elhiszik, hogy így van.

Banka László C
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Újra edzésben

Labdaaaaaaaaa



Eddigi írásainkban mindig jó volt leírni bizakodásunkat és azt, hogy mennyire 

felkészülten és tettre készen várjuk az előttünk álló mérkőzéseket. Sajnos a 

korona vírus okozta káosz meggátolta azt, hogy be tudjuk fejezni a szezont 

mindkét csapatunkkal, így a bajnokság eltörlésével nem kicsit maradtak „éhesek” 

a srácok a sikerre. 

Szezonunkat mégis együtt, egy jó hangulatú közös ebéddel zártuk a kerület egyik 

jó nevű pizzériájában, ahol kihirdettük a szezon két legjobb játékosát.

Búcsú egy felemás érzésű szezontól

Ettől függetlenül a srácok jöttek és becsülettel végezték a gyakorlatokat az 

edzéseken, mi pedig igyekeztünk sok játékot és mérkőzésszituációkat belevinni 

az edzésekbe. 

Júniusban az edzéseké és a közös játéké volt a főszerep, sajnos másra nem 

igazán tudtunk készülni, mivel sok dologban meg volt kötve a kezünk, így a 

szigorítások miatt edzőmérkőzéseket sem tudtunk játszani. 

2003/2004-ben születettek
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Évzáró



A 2003-as korosztályból Kasztner Tamás, míg a 2004-es csapatból, egyben 

kapitányunk, Deák Valentin vehették át a jól megérdemelt, értékes díjaikat.

Dani bácsi és jómagam nagyon jól éreztük magunkat ezek közt a srácok közt és 

hálásak vagyunk nekik az élményekért, amikben részesítettek bennünket és 

reméljük, hogy mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy jó emlékekkel és élményekkel 

gondoljanak vissza a fiúk erre a 2019/2020-as szezonra!

Szeretnénk megköszönni a szülőknek az egész éves segítséget, és önfeledt 

támogatást, amiben részesítettek bennünket, valamint hatalmas dicséret jár a 

fiúknak azért, ahogy készültek végig az egész szezon alatt. 

Továbbra is vigyázzon mindenki egymásra!

Pálfi Ádám

2003/2004-ben születettek
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Különdíjasok



A hónap fő eseménye természetesen az évzáró, azon belül is a hagyományos 

2005–2006 rangadó volt. Tavalyhoz hasonlóan ismét az idősebbek nyertek a 

végig izgalmas, színvonalas mérkőzésen. 

Az U15-ös csapatunk játékosai júniusban sem pihentek egyetlen percre sem. 

Minden edzésen legalább 37-en voltunk, a 40 gyermekből 33 egyetlen edzést 

sem hagyott ki. Mint mindig, most is roppant profi volt a társaság hozzáállása. A 

tréningeken olyan remek volt a hangulat, hogy néha már-már sikerült elfeledni, 

milyen hosszú ideig kellett nélkülöznünk a focit nem is olyan régen…

2005/2006-ban születettek
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A szezon legjobb edzésre járói - Kühne Matuidi, Szabó 
Márk, Szikorszky Dani, Pados Marci

A szezon legjobb játékosai - Szabó Márk 
és Serafinovics Volli



Gratulálunk!

Lettországból származó, 2006-os játékosunk mind a két eddigi bajnoki 

szezonban az idősebbek között szerepelt, és itt is gyakran kiemelkedett 

teljesítményével. Volli az egyik legprofibb mentalitású játékosunk, pedig sok 

remek hozzáállású gyermek tagja a csapatunknak. Minden mérkőzésen lehetett 

rá számítani, magasan ő töltötte a legtöbb percet a pályán. 

Első szezonjában védőként remekelt, a másodikban pedig középpályásként 

játszott általában nagyon jól – ezzel is bizonyítva sokoldalúságát. Bár magyarul 

nem beszél tökéletesen, így is fontos közösségi szerepe volt a csapatban, 

mindenkihez akadt egy-két jó szava, sokat dicsérte társait. Nem szeret lazsálni, a 

kemény munkában hisz, ezért minden edzésen és meccsen a maximumot 

nyújtotta. Sokan megérdemelnék ezt a díjat, ebben a szezonban Vollira esett az 

edzők választása. 

.

A SZEZON LEGJOBB JÁTÉKOSA (U15): SERAFINOVICS VALTERS

 

A 2006-osokat az vigasztalhatja, hogy legközelebb a balatonberényi 

edzőtáborban lesz házi rangadó, ott pedig eddig tavaly és azelőtt is a fiatalabbak 

nyertek.

Bár a járvány miatt a bajnokságokatt törölték, ezért nem tudtunk tavasz legjobb 

játékosát hirdetni, ennek ellenére így is számos különdíj került kiosztásra.

2005/2006-ban születettek
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Bélai Bali, Wittmann Norbi, Csukárdi Barni, 
A szezon posztonkénti legjobbjai - Kühne Matuidi, 

Fodor Gabó



A SZEZON LEGJOBB JÁTÉKOSA (U14): SZABÓ MÁRK

2006-ban született játékosunk 2018. november 2-án járt nálunk először edzésen, 

és sokat elárul profi mentalitásáról, hogy az azóta eltelt több mint másfél évben 

csak 5 edzést hagyott ki… A 2019–2020-as szezonban egyszer sem hiányzott 

edzésről vagy meccsről. Az U14-es bajnokságban minden mérkőzésünkön kezdő 

volt, ő töltötte a legtöbb percet a pályán, csak egyszer cserélték le az edzők. Márk 

nagyon alázatos a futball iránt, s egyre jobb vezérré válik a pályán. Nem mellesleg 

remek középhátvéd, akkor sem jön zavarba, ha egy-egy sárga lapért cserébe 

keménynek (de sportszerűnek) kell lennie az ellenfelekkel a csapatunk 

érdekében. Végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, s sokat fejlődött a 

hónapok során. Nagyon odafigyelt arra, hogy társai sok pozitív biztatást kapjanak 

tőle, de ha valakit „helyre kellett tenni”, akkor sem félt megszólalni. Bár sok jó 

játékosunk van, minden szempontot figyelembe véve Márk egyértelműen a 

legjobb volt az U14-es bajnokságban játszók közül. Gratulálunk!

.BÚCSÚZUNK…

Sajnos ismét távozik egy közösségi szempontból roppant fontos csapattagunk. 

Tavaly Geiszter Barni költözött vidékre, most pedig Serafinovics Volli tér vissza 

hazájába. Lett játékosunkkal kapcsolatban hosszan lehetne sorolni a jobbnál jobb 

tulajdonságait és a szebbnél szebb emlékeket. Ehelyett inkább ő szeretne egy 

búcsúlevélben elköszönni tőlünk, amit természetesen lefordítottunk. Érdemes 

elolvasni.

 

2005/2006-ban születettek
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A tavasz legjobb edzére járói - Pados Marci, 
Szikorszky Dani, Kühne Matuidi, Szabó Márk, 

Bene Atti, Kováts Domó



„Messze az UFC a legjobb klub, amelyben valaha játszottam, nemcsak a pályán 

látottak alapján, hanem azon kívül is. Ez életem ötödik csapata, de az UFC 

különleges helyet foglal el a szívemben. Az edzők nagyon közel állnak a 

játékosokhoz, azelőtt sohasem találkoztam olyan edzőkkel, akik ennyire tudják 

motiválni a gyerekeket, így engem is. Az UFC-ben mindig motivált voltam. A 

csapattársaim fantasztikusak, mindenki roppant kedves és nyitott. Bár nem 

vagyok magyar, tárt karokkal fogadtak, ami felemelő érzés volt.

A legkedvesebb emlékeim a prágai nemzetközi tornáról származnak. Mindig jó 

együtt utazni és focizni a csapatoddal. A buszon, a szálláson és a meccseken is 

remek a hangulat. Őszintén, azt hittem, utolsók leszünk, mert egy külföldi tornán 

általában erős ellenfelek vannak, akik mind nyerni szeretnének. Az első 

mérkőzésen ideges voltam, de amikor Matuidi berúgta az első gólunkat, minden 

stressz elszállt és leírhatatlan boldogság fogott el. A félpályáról sprinteltem a 

többiekhez, hogy együtt ünnepeljünk. Amikor kapott gól nélkül minden 

csoportmeccsünket megnyertük, elhittem, képesek vagyunk jó eredményt elérni. 

Az elődöntő volt a legjobb meccs, amin valaha játszottam, nehéz elmagyarázni, 

miért. Matu bától kaptunk magnéziumot a kezdés előtt, emiatt jutottunk tovább 

persze. A meccs brutális volt. Mindenki mindenét beleadta a győzelemért. Norbi 

sérült bokával védekezett, Balinak – mint mindig – szinte mindene fájt, de ő futotta 

a legtöbbet. A mérkőzés döntetlen lett, így tizenegyespárbaj következett. Boldog 

voltam, hogy Matu bá engem is kiválasztott rúgónak. Tudtam, hogy mindenki 

belövi a tizenegyesét, hittem magunkban. 
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Elbúcsúztattuk Vollit



Norbi lövésénél egy pillanatra megállt a szívem, mert úgy tűnt fölé száll a labda. 

De az egy tökéletes büntető volt, esélye sem volt a kapusnak. Aztán Matuidi 

büntetője döntött, mi győztünk. Életem legszebb pillanata volt ez, sohasem 

felejtem el. Azóta vagy egymilliószor megnéztem a videót Matuidi büntetőjéről, és 

még legalább ennyiszer meg fogom.

A balatoni edzőtáborok parádésak voltak. Szeretnék a jövőben is részt venni 

rajtuk. Srácok, eddzetek keményen (Bula, ez neked szól), hogy a 2006-osok ne 

10–0-ra győzzék le a 2005-ösöket a házi rangadón. Élveztem a napi rutint: reggel 

erősítés, délelőtt edzés, utána pihenés és végül meccs. Közte pedig minden 

percben a csapattársakkal lehetünk. Megtanultuk, hogyan néz ki egy profi 

sportoló átlagos napja.

A bajnokságot is szerettem. Egész héten azért edzeni, hogy hétvégén egy 

nagyszerű mérkőzésen játszhass csodás érzés. Az egyik kedvenc meccsem az 

előző szezonban volt, amikor a Komárommal játszottunk idegenben. 

Negyedórával a vége előtt még az ellenfél vezetett, mi pedig emberhátrányban 

voltunk. Mégis sikerült nyernünk, őrület. Imádtam. Sohasem voltak még olyan 

edzőim, akik profiként tekintettek ránk gyerekekre. Nagyon hasznosak voltak az 

egyéni szöveges értékelések a meccsek után. Jó volt az edzésen arra figyelni, 

min tudok vagy kell javítanom. A kedvenc ellenfelem a CSHC volt. Mindig szoros 

csatákat vívtunk a csepeliekkel, minden mérkőzésen a végsőkig kellett 

harcolnunk. Srácok, kérlek, a következő szezonban is győzzétek le a CSHC-t! A 

meccsek legjobb része a győzelmek utáni rituálé, amikor együtt elénekeltük a 

Freed from desire című dalt. Legendásak voltak ezek, ezt is imádtam.

2005/2006-ban születettek
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 Geiszter Barni 
edzőként tért vissza



Június legjobb játékosa: FODOR GÁBOR

Mielőtt az UFC-hez jöttem, szörnyű három évem volt. Abba akartam hagyni a 

focit. De hála a világ legjobb csapattársainak és edzőinek, ez nem így lett. Ha 

gondjaid vannak a futballban, sokszor veszítesz vagy nem teljesítesz jól, 

emlékezz, hogy mindig van fény a sötét alagút végén, amiért megéri keményen 

edzeni és nem hagyni, hogy motiválatlanná váljál! Az UFC-ben csodálatos 

emlékeket szereztem, sohasem felejtek el senkit! Ti vagytok a legprofibb 

játékosok, dolgozzatok továbbra is keményen! 

Köszönöm nektek életem legszebb két és fél évét. Szeretlek titeket. Köszönöm 

Bala bá és Matu bá!

Volli”

Ritz Balázs

2005/2006-ban születettek
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Házi gólkirályok - Quell Boti (U14) 
és Magyar Bulcsú (U15)

Most az idősebbek nyerték a 2005–2006 rangadót



Júniusban tartottunk egy szülői értekezletet a csapat átadásával kapcsolatban, 

hiszen sok év után átadtam a csapatot Banka Lászlónak, aki két évig volt a csapat 

mellett, így ismeri a gyerekeket és hasonlóan gondolkodik a futballról, mint én, így 

a csapat nagyon jó kezekben lesz.

Reggel már nekiálltunk elkészíteni a pörköltet, én feleltem a tűzért, Laci bácsi volt 

a szakács, Szabi bácsi pedig mindenben segített. 

Mivel a csapattal ez volt az utolsó évzáróm, ezért Laci bácsival és Szabi bácsival 

azzal próbáltuk különlegessé tenni, hogy a sporttelepre szerveztünk egy 

bográcsozást.

Ezek után, már nehéz volt jóllakottan felpörögni a helyosztókra, de végül jó 

kedvvel sikerült befejezni az évzáró szülő-gyermek focit.

Ahogy a szezon során végig jól működött a munkamegosztás köztünk, itt is 

hatékonyan dolgoztunk össze, aminek az eredménye egy mennyei ebéd lett, 

amelyet a gyerekek és a szülők jóízűen elfogyasztottak a bajnokság 

csoportmérkőzései után. 

2007/2008-ban születettek
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Hol van Jakab Ati?



A szülők megköszönték a munkánkat, nagyon elérzékenyültem, mert nem 

gondoltam volna, hogy ennyire sokat adtam a fiúknak az évek során. 

Természetesen az öröm mellett szomorú is voltam, mert azt éreztem, hogy 

elvesztettem valamit, ami nagyon sokat jelent nekem. De annak a tudata 

megnyugtat, hogy a következő csapatomnak a 2011/2012-es korosztálynak 

ugyanúgy nagyon sokat tudok majd adni szakmailag, emberileg.

A szezont a hagyományos balatongyöröki táborunkkal zártuk, amelyen 14 játékos 

vett részt. Ismét nagyon sok bajnokságon, pontszerző versenyen vettek részt a 

fiúk, sajnos az időjárás miatt nem sokat tudtunk strandolni. A pontversenyt végül 

nagy fölénnyel második alkalommal Tőrös Márton nyerte meg.

2007/2008-ban születettek
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Arc nélküli pizza-party



Kercsó Ábel

Szeretném megköszönni Laci bácsinak és Szabi bácsinak az egész éves 

együttműködését, amióta edző vagyok, szakmailag ez az év kiemelkedő volt, 

még ha csonka szezon is volt, nagyon jó hármast alkottunk! Köszönöm a 

szülőknek és a gyermekeknek a sok éves példás hozzáállását, segítségét, illetve 

a vezetőségnek a lehetőséget, hogy ezzel a korosztállyal dolgozhattam és 

szerezhettem rengeteg élményt és tapasztalatot!

2007/2008-ban születettek
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Ping-pong és csocsó bajnokság



Tanév végi focibajnokság

Júniusban egy 5 fordulós mini bajnokságot rendeztünk. Minden fordulóban új 

csapatokat alakítottunk ki. Egyéni pontgyűjtés volt, melynek a lebonyolítása a 

következőképpen zajlott; 

Versenykiírás: A bajnokság 5 játéknapból áll. Minden játéknap után pontokat 

kapnak a játékosok a csapatukkal elér helyezések után (pontos táblázat alább). 

4. helyen végzett csapat játékosai 1 pontot

Az adott nap gólkirálya, legjobb kapusa és legértékesebb játékosa plusz egy 

pontot kap. 

A pályán egyszerre 7 játékos tartózkodhat egy csapatból. Korlátlan csere 

lehetőség van. Lesszabály van! 1x15 perces mérkőzések. Gól után 

középkezdés. 

Lebonyolítás: 2db elődöntő (párosítás sorsolással), majd helyosztók. Döntetlen 

esetén 3-3 db 9m-es büntetőrúgás.

1. helyen végzett csapat játékosai 5 pontot

2. helyen végzett csapat játékosai 3 pontot

3. helyen végzett csapat játékosai 2 pontot

Külön egy pont járt a legértékesebb játékosnak, a legjobb kapusnak és a 

gólkirálynak.
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Évzáró



Rendkívül kiélezett versenyben az alábbi módon alakult az első 5 helyezett:

1. Geresdi Horváth Zalán                   24 pont

2. Serestey Olivér és Pados Máté       21 pont

3. Albert Noé                                 20 pont

4. Geresdi-Horváth Donát és Madzin Zalán 19 pont  

II. Kerület UFC – UTE  U10-es edzőmérkőzés 2020.06.09. Bánka Kristóf 

Sporttelep

5. Rahimkulov Megdet                                 18 pont 

A 2019/20-as szezon „edzésmenője”: Geresdi-Horváth Zalán. Zaza 

mindössze két edzést hagyott ki egész évben (87/89). Ez természetesen a 

fejlődésében is tapasztalható! Gratulálunk Zaza, soha rosszabb szezont!

Az UTE invitálásának eleget téve edzőmérkőzést játszott a két egyesület U10-es 

csapata. Amellett, hogy izgalmas, magas színvonalú mérkőzéseket játszott a két 

gárda (3x20 perces meccsek) mindig nagy élmény egy ilyen nagy múltú 

egyesület ellen pályára lépni. 

Ezúton is köszönjük a meghívást!
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II. Ker UFC - UTE U10



UFC Balatoni tábor június 21-27, Balatongyörök

Csapatunk 28 játékosa találkozott vasárnap kora reggel a Déli-pályaudvaron, 

hogy elinduljon az idei balatoni táborba. Az első pár napban kissé borongós, 

olykor viharos idő volt. Ekkor kerül megrendezésre a ping-pong bajnokság sok 

egyéb beltéri játék mellett. Ezt követően egyre szebb és melegebb idő 

következett. 

Napközben pontgyűjtő játékok voltak, délután strand és persze a nap fénypontja, 

a bajnokság. De volt még hajnali pecázás, mini golf, délutáni fagyizás és sok más 

színes program. Végül a pontszerző versenyt Dajka Mihály nyerte a 2009-es 

korosztályban és Pados Máté a 2010-es korosztályban. Gratulálunk nekik!

Kovács Viktor
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K 2009/2010-ben születettek

Tábori csapatkép



Júniusi hónap már a játék örömében telt, játszottunk egy edzőmérkőzést az UTE 

csapatával, ami nagyon jól sikerült. Emellett rengeteg futball és futballszerű játék 

volt edzésen.

 K.E.: Dani bácsival már a kezdetek kezdetén is gördülékeny volt a közös munka, 
ami leginkább a hasonló szakmai beállítottság és azonos értékrendnek 
köszönhető. 

 

Az évzáró hagyományosan egy szülő gyerek focival telt. De ezúttal a szülők is 

készültek egy kis meglepetéssel a két elköszönő edzőt meglepve, egy kis búcsú 

ajándékot adtak át megköszönve munkájukat.

 

A két edzővel készült is egy interjú:

Csak egy évet töltöttél a csapatnál. Mesélj hogyan érezted magad? 

K.E.: A csapat nagy részét már előzetesen ismertem edzésekről, Bozsik 

tornákról. Talán ennek tudható be, hogy nagyon jó és közvetlen hangulatban 

teltek már az első edzések is. Személy szerint én nagyon jól éreztem magam és 

igazán különlegesnek gondolom ezt a csapatot. Ugyanezt gondoltam róluk már 

az előző szezonban is, amikor edzéseken és tornákon találkoztam velük, tehát 

nem az elfogultság beszél belőlem.
 
Milyen volt a közös munka Dani bácsival és a csapattal?
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K 2011/2012-ben születettek

Ebéd



 K.E.: Miután jobban megismertem a gyerekeket már kimondottan gördülékenyen 

tudtunk együtt dolgozni a srácokkal, illetve Dani bácsival már a kezdetektől fogva 

akadálytalanul működtünk együtt. Így azt mondhatom, hogy minden a lehető 

legjobban alakult és semmit sem csinálnék másképpen. Összességében nagyon 

büszke vagyok a gyerekekre és sajnálom, hogy csak egy évig tartott a közös 

munka, mind a gyerekekkel, mind Dani bácsival.

Úgy gondolom, hogy ez a problémamentes együttműködés nagyban hozzájárult 

a gyerekek fejlődéséhez a szezon során. Ehhez természetesen kellett a gyerekek 

iszonyú nagy tanulási szomja is. Öröm volt csillogó tekintetekkel körbeszegezett 

légkörben tanítani a gyerekeket szakmailag és emberileg is, és látni, hogy 

mennyire rajonganak a futballért. Ebben a korosztályban azt hiszem ennél többet 

nem is kívánhat egy edző.

Van, amit másképpen csinálnál?
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K 2011/2012-ben születettek

Meccs

Szabadfoglalkozás



Dani bácsi megannyi emlék köt a csapathoz, de hogy is indult ez az egész?

Mesélj egy kicsit a kezdetekről? 

 

R.D.: Az egyesület vezetése felkért erre a nemes feladatra, hogy indítsam el ezt a 
korosztályt. Az elején 5 tökmaggal kezdtük meg a munkát 3 évvel ezelőtt. Akkor 
még a Manó csapathoz csatlakozva pallérozódtunk, aztán az első nyári 
edzőtáborba amolyan kiválasztó tábort csináltunk Huczik Norbi kollegámmal, 
ahol a nyári táborból és a focisuliból kiemelkedő gyerekeket invitáltuk meg. Ekkor 
szaporodott meg a létszámunk 30 főre, hát így indult.
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K 2011/2012-ben születettek

Strand

Pizza-party



 R.D.: Kíváncsiság, és egy kis szomorúság, talán egy pici hiányérzet is.
Kíváncsiság, hogy mi lesz a srácokból, szomorúság mert már nem látom őket 
olyan rendszereséggel. Mert az a pozitív töltet, amit kaptam tőlük egy-egy edzés 
után az nagyon fog hiányozni. Hiányérzet a kimaradt 2 hónap miatt, rengeteg 
közös program maradt el.  

Látva az utolsó edzéseket, az évzárót és a balatoni tábort, nagyon szoros a 

kapcsolatod a gyerekekkel. Milyen érzések vannak benned?

R.D.: Arra a 44 csillogó szemű tehetséges futballistára, aki minden edzésre 
mosollyal és motiváltan érkezik. A remek közösségre, amit sikerült kialakítani a 
szülők és gyerekek között is. Az elvégzett munkának köszönhetően 44 olyan 
játékost tudok a következő edzőnek adni, akik megkapták az alapokat.

R.D.: Nagyon egyszerű dolgot, hogy mindig maradjanak ilyen csibészek és 

mindig legyenek ilyen motiváltak az edzésekre.

Mi az, amit útravalónak mondtál a srácoknak?

Roller Dániel

Mire vagy a legbüszkébb a csapattal töltött időszakban?

 

Az évet a hagyományos balatoni táborral zártuk, ahol 17-en vettek ezúttal részt és 

rengeteg élménnyel gazdagodtak. A sportversenyek és a bajnokságok mellett 

volt strandolás, pizza party és kirándulás is. A pontversenyt kiemelkedő 

teljesítménnyel Pánczél Dániel nyerte idén is, aki ezzel megvédte a címét. 
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K 2011/2012-ben születettek

Balatongyörök



Mindezek mellett több kötetlenebb játékkal zártuk az edzéseket.

Ezúton is szeretnénk mindenkinek kellemes nyári szünetet kívánni!

Az év vége felé átadtuk magunkat az egyre közeledő nyári szünetnek. Az 

edzéseken főleg fogó és labdás játékokat játszottunk. Azok közül a feladatok 

közül csemegéztünk, amelyeket év közben a legjobban élveztek a gyerekek.

Huczik Norbert és Perjési Lionel 
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K 2013/2014-ben születettek

Csavarás

A sikeres csel
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K 2013/2014-ben születettek

Hinta-palinta

Lövőcsel után magányosan
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K Junior

Kölyök

Kispályázás a nagypályán

Cabadze Jakob, 
őskövület a 
Kölyökben
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K Lurkó

Ma mi rúgtunk gólt

Ketrecharcra készülünk
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K Manó

Nagy cselek
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K Manó

Katica

Ha utolérlek, elveszem azt a labdát

Katica fogócska



A különdíjak átadása és az évzáró a körülményekre való tekintettel most nem 

torkollott buliba, mindössze egy edzés előtti rövid értékelésre és a díjak átadására 

került sor. 

A 2 hónap focimentes időszak is hozzájárulhatott, hogy éhesek voltak a focira a 

srácok, de akár negatív irányban is elsülhetett volna a dolog, hisz a motiváció a 

bajnokság korábbi lezárása miatt elég minimálisra csökkent. 

A hangulat és a minőség is nagyon rendben volt. Külön öröm, hogy sokan már 

jóval korábban megérkeztek és ezáltal állandóak voltak a lábtenisz meccsek az 

edzések előtt. 

Idén 5 díj talált gazdára!

Júniusban 2 hetet edzett a csapat meglehetősen jó létszámmal, ami nagyon 

örömteli változás a tavalyi évhez képest. 

BLSZ II. legjobb játékosa: Porst Benedek

BLSZ III. legjobb játékosa:  Czipó Ádám

BLSZ II. házi gólkirálya: Padányi Bendegúz

BLSZ III. házi gólkirálya: Czipó Ádám

EDZÉSMENŐ: Kákosy Márk

Felnőtt
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Erősítés



A következő szezonnak Július 27-én vágunk majd neki. 4-5 edzőmérkőzés lesz a 

bajnoki rajtokig és továbbra is 2 bajnoksággal tervezünk, hála a nagy létszámnak, 

amire számítunk a következő évben is.

A felkészülési időszakban továbbra is 4 edzéssel tervezünk minden héten, ahogy 

a korábbi 2 évben is tettük.

Június legjobbja: Horváth Olivér

Erdő-Lahner Tas

Felnőtt
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Chill
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