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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  h ó n a p  k é p é v e l   k í v á n u n k  

mindenkinek áldott, békés karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog 

új esztendőt!
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2003/2004-ben születettek

 

Értékes 6 pontot gyűjtöttünk 

Gól: Kelemen (2), Tóth

Mezey – Pap, Pál, Weiblen, Falvay, (Yürekli)- Márta, (Negyeliczky), Deák- Gáldi, 

(Werner),Tóth, Kelemen, (Hauberl)- Uracs

Pad: Taraczky

II. Kerület UFC – Tatabányai SC (2-0) 3-2

Nagyon jó ellenféllel találkoztunk, ahol szerencsésen szereztünk vezetést. A 

vezetés birtokában már magabiztosan játszottunk. Az, hogy ellenfelünk végig bírta 

erővel a mérkőzést így szoros lett a vége. Nagyon sok ilyen mérkőzésre lenne 

szüksége a csapatnak a folyamatos fejlődéshez.

 

Tatabánya elleni győztes meccs után
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Mezey- Yürekli, (Werner), Pál, Weiblen, Pap (Gulyás), Márta, (Falvay), Deák- 

Gáldi, (Hauberl), Tóth, Kelemen, Uracs, (Negyeliczky)

Egy masszív ellenféllel játszottunk ahol több olyan játékos is pályára lépett az 

ellenfélben aki már a BLSZ 1-ben is megmutatta képességeit. Végig szoros 

mérkőzésen a végén jött a tűzijáték. Ahol egy elkerülhető gólt kaptunk. Az 

igazsághoz hozzátartozik, hogy ellenfelünk a második félidő elején 

egyenlíthetett volna.          

REAC SI SE- II. Kerület UFC 1-6 

Pad: Taraczky

Gól: Uracs (2), Tóth(2), Kelemen(2)                                                                                                             

REAC-ot is legyőztük
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BLSZ Felnőtt Palánkos teremtornán vettünk részt az utolsó hétvégén, ahol 

tudtuk hogy egy nagyon kemény torna vár ránk. Ellenfeleink a 43.sz. Építők, 

Nimród, és a Nagytétény csapati voltak. A körülmények is mások voltak, 

palánkos minifocipálya 5x2-es kapuval. A továbbjutás nem sikerült 6 gólt 

szerezvén a tornán. 

Dani bácsi büszkén értékelte a teljesítményt: 

„Tanulni jöttünk és van még mit tanulni a felnőtt mezőnytől, mind 

gondolkodásban mind keménységben. Párharcokban felvettük a versenyt, de 

néha azt éreztem a felnőtt csapatokon, hogy nehogy már egy Ifi csapat 

keményebb legyen elven durvábban mentek bele a párharcokba magukat sem 

kímélve. Összeségében igyekeztünk alkalmazkodni a körülményekhez, de 

keménységben és gondolkozás gyorsaságban szeretném ha előre lepnénk 

tavaszra.”

Teremtornán jártunk



Roller Dániel

 

Augusztusban, kemény munkával készültünk a szezonra. Sok új játékos 

érkezett, de nem csak új játékosok, hanem értékes emberek is egyben. Mindig is 

fontos szempont volt, hogy a meglévő közösséghez olyan játékosok 

csatlakozzanak, akik nem csak a játékban de emberi értékekben is hasonlóan 

gondolkodjanak. 

Félszezon értékelése:

Az első hét fordulóban megszerzett 9 pont nem tett boldoggá minket. Mert 2 

meccsen kiengedtük a győzelmet a kezünkből. A másik két vereségnél meg elöl 

nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel ugyanakkor hátul fontos pillanatban 

hibáztunk. Emellett a volt két szenvedős győzelmünk ként nem túl acélos csapat 

ellen. A Budaörs elleni győzelem volt az egyetlen, ahol a csapat az igazi arcát 

tudta mutatni. Hozzátéve csak mi tudtuk legyőzni őket a bajnokságban. Azt 

gondolom, hogy az utána következő 8 meccs 8 győzelem viszont bravúr 

kategória ilyen erős mezőnyben. Csapatként dolgozva kemény munkával 

sikerült véghez vinni. 

Tavaszra szeretnénk átmenteni a győzelmi sorozatot, de ehhez szükség van 

minden játékosra és egy erős tavaszi felkészülésre. Nagyon örülök, hogy idén 

olyan bajnokságban játszunk ahol az első 8 csapat veszélyes egymásra és 

maradék 7 csapat sem a töltelék kategóriát képviselik hanem ellenük is meg kell 

dolgozni minden pontért, győzelemért. Így azt gondolom ha május végén 

dobogón fejezzük be a bajnokságot az óriási bravúr lenne.”
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A bajnokságok végeztével igyekeztünk fenntartani a motivációt a gyerekekben, 

ezért házi pontversenyt szerveztünk, amelynek első helyén Józsa Luki és Keleti 

Dani végzett. Őket sorrendben Magyar Bulcsú, Bene Attila és Dajka Bence 

követte az élmezőnyben.

A 2006-osoknál gyengén kezdtük az őszt, utána viszont összeállt a csapat és 

egyre jobb eredményeket értünk el. Ennek köszönhetően álmodozhatunk akár a 

bajnoki címről is. Az ősszel összesen 41 játékos lépett pályára a csapatunkban, 

amire büszkék lehetünk.

Az év utolsó hónapjában lejátszottuk a hátralévő meccseinket a bajnokságban. 

Szerencsére többnyire jól sikerültek. Az U17-es bajnokságban a hatodik helyen 

telelünk, ami a játékerőt nézve reális. Nagy célunk tavaszra, hogy az előttünk lévő 

öt csapat szintjéhez minél közelebb kerüljünk. 

Szokás szerint megtartottuk a hagyományos évzáró ünnepségünket, amelyen 

díjaztuk az ősz legjobbjait.

Mindenkinek kellemes ünnepeket  kívánunk! 
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FTC - Celtic EL-meccsen

Az ősz legjobb edzésre járói



KÜLÖNDÍJAK:

Az ősz legjobb játékosa (U17): DAJKA BENCE

- Legjobb edzésre járó: Illyés Márk (96.43%)

Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Bánszki Gergely, Bélai Balázs, 

Dajka Bence, Fazakas Csongor, Gödölle Barna, Hidi Ferenc, Illyés Márk, 

Józsa Lukács, Keleti Dániel, Lekli Lénárd, Ludvig Bende, Magyar Bulcsú, 

Pados Márton, Papp Zsombor, Rodríguez Guillermo, Szentiványi Dávid

 

Bence szeptemberben tért vissza az UFC-be, miután három évet játszott a 

Ferencvárosban. Profi hozzáállását jól mutatja, hogy azóta egyetlen edzésről és 

meccsről sem hiányzott. A 2005-ös bajnokságban azonnal erősítést jelentett az 

addig sem rossz csapatunknak. A védelem és a középpálya közepén is 

bevethető, főként párharcerős játékával hívta fel magára figyelmet. Ami ennél is 

fontosabb, hogy minden edzésen és meccsen igyekszik jó kommunikációval 

tűzben tartani magát és a csapattársait. Gratulálunk, Bence, így tovább! 

- Legjobb játékos (U16): Bene Attila

- Legjobb játékos (U17): Dajka Bence

2021–2022

- További jó edzésre járó: Bélai Balázs (89.29%), Lekli Lénárd (91.07%), 

Magyar Bulcsú (92.86%) 

Attika gyerekkora óta az UFC-ben focizik, hosszú ideje meghatározó tagja a 

2006-os csapatnak, sőt az ősszel a 2005-ösök között is kiemelkedően tudott 

játszani. Eddig is a jó játékosok közé tartozott, de ősszel berobbant és rengeteget 

fejlődött. Elsősorban nem technikailag, hanem mentálisan és fizikálisan, igazi 

vezérré nőtte ki magát. A pályán gyakorlatilag bármelyik poszton bevethető, hátul 

remekül védekezik, elöl gólokat szerez és gólpasszokat ad. Az egyik 

legszorgalmasabb tagja a csapatnak, szó nélkül segít bárkinek. Gratulálunk, 

Attila, így tovább!

 

Az ősz legjobb játékosa (U16): BENE ATTILA

– ősz:

Hónap játékosa: DAJKA BENCE
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Az első 2005-ös meccs



 

UFC: Fodor – Szigeti (Pados, 69.), Csukárdi, Petki, Papp – Dajka – Ludvig, Bélai 

Ba. – Magyar – Kővágó, Hatvany (Keleti D., 69.)

14. forduló:

Budafoki LC–II. Kerület UFC 1–2 (0–0)

II. Kerület UFC–1908 SZAC Budapest 0–2 (0–1)

MLSZ U17, KÖZÉP A-CSOPORT

HAVI MÉRKŐZÉSEINK:

UFC: Fodor (Illyés, 82.) – Papp (Pados, 70.), Csukárdi, Petki, Bene (Krant, 60.) – 

Kővágó (Szigeti, a szünetben), Bélai Ba. (Kovács, 82.), Dajka, Ludvig (Keleti D., 

82.) – Magyar, Hatvany (Hidi, a szünetben)

Gól: Ludvig (61.), Magyar (74. – 11-esből)

15. forduló:

2005/2006-ban születettek
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Óriási bravúr a III.Kerület ellen

Dajka Bence és Bene Atti -az ősz legjobb edzésre járói



MLSZ U16, KÖZÉP-NYUGAT CSOPORT

14. forduló:

II. Kerület UFC–Airnergy FC 5–0 (2–0)

UFC: Illyés (Solti, 70.) – Lekli, Pados, Szentiványi, Lázár – Kovács – Janity, Tőrös 

(Rodríguez, 57.) – Bélai Ba. (Balázs, a szünetben) – Krant (Hidi, a szünetben), 

Bene

Gól: Krant (11., 21.), Kovács (71.), Hidi (75., 83.)

Ritz Balázs
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C
S
A
PA

TA
IN
K

Sima győzelem a Csepel ellen

Edzések előtt és után is fontos a gyakorlás



A december inkább szólt már afféle levezetésről, mint konkrét szakmai munkáról. 
Próbáltunk minél könnyebb feladatokat kérni és inkább csak a technikai 
elemekre fektetni a hangsúlyt. 

Féltávnál

Idén azt találtuk ki az Ünnep közeledtével, hogy nem egymást ajándékozzuk 
meg, hanem felkarolunk mi is egy Gyermekotthont , ezzel is segítve másokon. Az 
ajándékokat személyesen vittük el ( Tas segítségével is aki hallva a 
kezdeményezést habozás nélkül az ügy mellé állt felajánlva a segítségét) a XVIII. 
kerületben található Gyöngyvirág Gyermekotthonba, ahol 9 srác – Csikós 
Tamás, Remete Zalán, Borbély Mihály, Kiss Tamás, Turján Ákos, Rueda – 
Hangay Levenete, Bérczes Lajos, Jakab Attila és Papp Dániel személyesen is 
láthatta és az ott dolgozó Nevelőktől hallhatta, hogyan is működik egy 
gyermekotthon. 

A személyre szóló ajándékokat 24-én kapják majd meg az ott élő lurkók. Mint 
kiderült nagyon sokan csupán a csapat tagjai által gondosan becsomagolt 
meglepetéseket kapják Karácsonyra. 

Az őszi szezont ezután egy jó hangulatú pizzázással zártuk a Capriban ( 42 
gyermek vett rajta részt), ahol Kincs Balázs, Csáki Viktor és jómagam röviden 
értékeltük a mögöttünk hagyott hónapokat, meséltünk a Gyermekotthonban tett 
látogatásról és kioszottuk az őszi különdíjakat is. 

Kívánunk mindenkinek Kellemes, Békés Ünnepet! 

Az ősz játékosa:  Juhász Antal ( Toni )

Az ősz játékosa: Zsámbéki Jakab 

Az ősz újonca: Matus Kristóf 

Balázs bá, Viktor bá, Matu bá, Laci bá                                             Banka László
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Indulás a Gyermekotthonba



Balázs bá, Viktor bá, Matu bá, Laci bá

Az ősz játékosa:  Juhász Antal ( Toni )

Az ősz újonca: Matus Kristóf 

Az ősz játékosa: Zsámbéki Jakab 

Kívánunk mindenkinek Kellemes, Békés Ünnepet! 

Banka László
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Nem rossz a buli!

Díjazottak



Évzáró keretein belül egy adventi vásárt látogatunk meg. Közös korcsolyázás 

után egy forró tea elfogyasztásával zárjuk az évet.

Minden csapatunk befejezte az őszi bajnokságot. Az U13-as bajnokságban 

szereplő csapataink már november közepén, végén, az U14-es bajnokságban 

induló csapatunk december első hétvégéjén. Utóbbi veretlenül, a bajnoki tábla 

első helyén telel.

Az év utolsó hónapjában az egyéni, illetve több játékos együttes védekezésén 

volt a hangsúly.

Nagy öröm, hogy egyre többen tértek vissza covid fertőzés után egészségesen, 

így újra nagy létszámú edzéseket tudtunk tartani.

Keret: Dajka Mihály, Fehér Ádám, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth 

Zalán, Rados Martin, Samu-Nagy Ábrahám, Váradi Szabolcs, Pados Máté, 

Ferenczi András, Benkő Gellért, Madzin Zalán, Varga Miron, Lendvai Bátor.

November hónap játékosa: Szentgyörgyi Ádám, kiváló hozzáállása, 

motiváltsága miatt.

BLSZ U14  II. Kerület UFC - ASI DSE, 12.04.  eredmény: 6-0

Kovács Viktor
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2009/2010-ben születettek

Év végi foci



Nincs megállás!

Az edzéslátogatottságról

December végén zártuk az Edzésmenő versenyt. A félévben a legtöbbet edzésre 
járó gyermekek aranyérmeket kaptak, a végső győztes pedig egy serleget. 
Büszke vagyok arra, hogy 8 kis focista csemete is 90%+ edzéslátogatottságnál 
jár. Az igazi edzésmenő az I. Félévben Jensen-Bajai Milán lett, aki összesen 2 
edzést hagyott ki 4 hónap alatt!

Kiváló eredménynek mondható, hogy a novemberi átlagos edzéslétszámunkhoz 
(30,7) megnőtt a decemberben edzésre érkező játékosok száma (33,2)! Mi több, 
az egy edzésen megjelenő rekordot is megdöntöttük az előző hónapról, ugyanis 
novemberben 36 játékos volt egyszerre egy edzésen, ami novemberi csúcsnak 
számít, de ez a szám decemberben 40! Ez hűen tükrözi vissza csapatunk 
elhivatottságát, lelkesedését és szorgalmát. Nem számít ha esik a hó vagy fúj a 
szél. Nem számít ha 0 fok körüli a hőmérséklet, ha edzés van, akkor arra jönni 
kell.
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2011/2012-ben születettek

A díjazottak



Évzáró tornák

December 5.-én és 11.-én Gödöllőre látogattunk el a Sátor Kupa keretein belül 
megrendezésre kerülő korosztályos UP tornákra. A tornák fedett helyszínen, 
20×40-es műfüves pályákon, 4+1-es játékrendszerben kerültek lebonyolításra. 
Ennek én személy szerint nagyon örülök, véleményem szerint a 4+1-es játék egy 
remek kiegészítő gyakorlómódszer a technika fejlesztésére, a gyorsabb 
gondolkodásra. Valamennyi nagypályás vagy félpályás (6+1, 8+1, 10+1) csapat 
edzés ciklusába kitűnően passzol. Nem is véletlen, hogy a következő két 
hónapban is rengeteg 4+1-es kispályás tornára fogunk menni, sőt még 
bajnokságba is!

 A 15, illetve 16 csapatos tornán így mindkét korosztályunk a 9. helyen végzett. 
Elsőre még fura volt számunkra a les nélküli labdarúgás, a végére viszont egész 
szépen belejöttünk.

A 2012-es és a 2011-es csapatunk is kiesett a saját csoportjából, viszont 
mindkettő eljutott az alsóházi rájátszás döntőjéig. Előbbi egy büntetőpárbaj után, 
utóbbi egy utolsó perces Bereczk Benjámin góllal nyerte meg a saját döntőjét.

A rangos tornákon találkoztunk a Vasassal (0-0), az MTK-val (1-2), az FTC-vel (2-
5) és az UTE-val is (3-0).
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2011/2012-ben születettek

Gödöllő U11



I. Bana László 19 pont

III. Zubor Péter 17 pont

Évzáró bajnokság

A hagyományoknak megfelelően idén is megrendeztük két hetes pontgyűjtő 
házon belüli kis ligánkat, ahol a gyermekek az edzéseken nyújtott 
teljesítményükért és eredményeikért minden alkalommal pontokat kaptak.

A pontverseny élmezőnye:

II. Kókány Benedek 18 pont

                                                    

A gálafoci után egy pizza parti következett, a sok mozgás után mindenki tele 

ehette magát. Remekül sikerült nap volt!

A díjátadó az évzárón lett megtartva a hagyományos szülő – gyermek 

gálamérkőzések után. A szülő-gyermek bajnokságra 25 felnőtt és 34 gyermek 

érkezett játszani, ebből 7 csapatot csináltunk (3 szülő, 4 gyerek csapat) így 

összesen 21 mérkőzést játszottunk. Ez inkább a felnőtteknek volt megterhelőbb, 

mert a gyerekek még ugyanennyit játszottak volna!
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2011/2012-ben születettek

Évzáró csapatkép



Boros Ádám

Nincs megállás! Bár egy rövid szünetre megyünk, de januárban újult erővel 
folytatjuk!

A hónap játékosa Bana László lett. Sokat dolgozott érte, nagyon hajtott és 
küzdött, hogy megnyerje az év végi versenyt. Két második helyezés után idén 
sikerült is neki! Gratulálunk!
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2011/2012-ben születettek

Évzáró csapatkép

Évzáró pizzázás



Az utolsó 4 edzésen Karácsony Kupa elnevezéssel egy rangos tornát 

szerveztünk. Egyéni verseny volt, ahol az aktuális csapatuk eredményével 

szerezhettek pontokat a gyerekek. 

Decemberben ott folytattuk, ahol az előző hónapot abbahagytuk. A 2-1 elleni 

támadásvezetéseket gyakoroltuk, valamint az átadás-átvételeket 

tökéletesítettük. Az edzéslétszám szerencsére nem fogyatkozott meg 

decemberre sem. 

Karácsony kupát rendeztünk

A verseny egészen az utolsó fordulóig kiélezett volt, többen is esélyesek voltak a 

győzelemre. Igazi kupahangulat uralkodott a sátorban minden fordulóban, a 

pihenő csapatok hangos szurkolással, buzdítással igyekezték támogatni a 

pályán lévő társaikat.

Minden fordulóban 3 különdíjast (legjobb kapus, legértékesebb játékos, gólkirály) 

választott a zsűri, akik 1-1 plusz pontot könyvelhettek el maguknak. 
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2013/2014-ben születettek

Nagy volt a küzdelem a meccsen



I. Szabó Mátyás 15 pont

Gratulálunk nekik, illetve dicséret illet mindenkit, nagyon színvonalas kupa volt, 

jó meccsekkel, szép megmozdulásokkal.

II. Molnár Ferenc 13 pont

A Karácsony Kupa dobogós helyezései végül az alábbiak szerint alakultak:

III. Csikós Benedek Kolos 10 pont

Ezúton kívánunk mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
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2013/2014-ben születettek

Mikor játszunk már?

Pethő Gergely



Roller Dániel
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2015/2016-ban születettek

Piroscipősek

Boldog Karácsonyt!
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Junior

Kölyök

Kezdésre várva

Labdára várva

Ananász a menő

Meccsre várva

Év végi foca
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Lurkó

Jó a csapat!

Hajrá Brúnó!



                           Csapatkép
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Manó

Kapuralövés már edzés előttEdzőmeccs a 13/14 ellen 1.
Büntető

Megbeszélés
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Katica

Felsőléc kihívás

Lekapta a levegőből

Ez a gomb vajon mire való?



Minden edzés alkalmával a győztes csapatban lévő játékosokat díjaztuk plusz 
pontokkal, illetve 1-2 alkalommal lehetőség volt ráadás pontok beszerzésére is. 

A December a levezetésről szólt, amit egy pontverseny tett kicsit élvezetesebbé, 
izgalmasabbá. 

Felnőtt csapat

Nagyon szoros volt a verseny, hiszen az utolsó fordulóra még 3 játékosnak is 
volt esélye a győzelemre. Végül Porst Benedek győzedelmeskedett, aki 
mindössze 1 ponttal ért el többet az őt követő Becze Krisztiánnál és Kocsis 
Botondnál. 

A bajnokság őszi szezonjának is decemberben lett vége. Ugyan mi már nem 
játszottunk, de voltak elmaradt mérkőzések. Mind 2 bajnokságban nagyon 
szoros az élmezőny.

Erdő-Lahner Tas

December hónap játékosa: Porst Benedek.

Felnőtt
C
S
A
PA

TA
IN
K

BLSZ II. tabella BLSZ III. tabella 
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