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Kedves Olvasó!
Egyesületünk futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez illeszkedve a
m é r k ő z é s e k , t o r n á k e r e d m é n ye i
korosztályonként eltérően jelennek meg.
Kisebb korban számszerű eredmények
nélkül számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről, bajnokságban
szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)
már megjelennek a számszerű
eredmények is.
A hónap képén a Katica csapat
edzésének egyik jelenete látható,
melyből kiderül, hogy már az UFC
pályán is bevezetésre került a gólvonal
technológia.

A hónap képe

A hónap játékosai - Január
Felnőtt
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CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Januárt rögtön tornával kezdtük, Hidegkúton a felnőttek között. Igazából a torna
célja a kiszakadni a nagypályás labdarúgásból és egy kicsit más pálya mérettel
találkozva, ismerkedni a felnőtt futballal.
A cél megvalósult méghozzá eredményesen. Második helyen sikerült végezni és
alkalmazkodva a körülményekhez látványos gólokat szereztünk.
Tornán résztvevő játékosok: Hauberl, Pap, Weiblen, Yürekli, Sisa, Bodgál, Falvay,
Pomázi.

Hidegkút tornán jártunk

Januárban még két edzőmérkőzést játszott csapatunk. A Nimród SE BLSZ 2-es
felnőtt csapatával és a Kelen SC U19-es csapatával. Mindkét mérkőzésről
elmondható, hogy hasznos tapasztalatokat szereztünk, kijöttek még a
hiányosságok, amit a bajnoki rajtig újra rendbe kell majd tenni fejben, taktikailag és
fizikálisan.
A legfontosabb jelenleg, hogy a sérültek minél hamarabb helyre jöjjenek, a beteg
játékosok minél hamarabb meggyógyuljanak és teljes értékű munkát tudjunk
végezni. Bízva abban, hogy a vírus újabb variánsai elkerülnek minket és nem ez
fogja befolyásolni a csapat teljesítményét tavasszal.
Roller Dániel
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2005/2006-ban születettek
A felkészülésünk január 3-án kezdődött. Az első héten magas létszámmal
edzettünk, aztán a betegségek lesújtottak és jelentősen kevesebben lettünk. Akik
rendszeresen tudtak járni, szépen dolgoztak az edzéseken.
Egy új játékossal erősödtünk a téli szünetben: Doroszlay Ádám a III. Kerületi
TVE-től érkezett a 2006-os csapatunkhoz. Szintén jó hír, hogy a 2007-es
korosztályból Zsámbéki Jakab hozzánk is jár mostantól edzésekre, s ő is emeli a
tréningek színvonalát.
Elkezdődött a téli futsalbajnokság, ahol motiváltan és eredményesen
szerepeltünk. Két edzőmeccsünk is volt. Minden pályára lépő játékos sok percet
kapott, így hasznosak voltak a mérkőzések.

Futsaloztunk
Sajnos Hatvany Barni megsérült, kiugrott a válla, így rá néhány hétig nem
számíthatunk. Neki jobbulást kívánunk és mielőbb visszavárjuk!
Nagy bánatunkra négy játékosunk úgy döntött, szünetelteti a labdarúgást: Fehér
Füli, Keleti Zsombi, Quell Boti és Vitényi Dávid is abbahagyta. Sokat tettek a
csapatunkért, amiért hálásak vagyunk. Visszavárjuk őket!
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2005/2006-ban születettek
Hónap játékosa: LUDVIG BENDE
Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Conrad Nelson, Csukárdi
Barnabás, Dajka Bence, Kovács Iván, Papp Zsombor

Edzőmeccs a KISE-vel
HAVI MÉRKŐZÉSEINK:
BLSZ FUTSAL U17, B-CSOPORT
1. forduló:
UFC: Bánszki, Bene, Bélai Ba., Janity, Magyar, Pados, Papp, Solti, Szentiványi,
Szigeti
1. II. Kerület UFC – Puebla FS TFC 14–0 (8–0)
Gól: Papp (3.), Bélai Ba. (5., 6., 31.), Bánszki (11., 18., 35.), Szentiványi (14.),
Bene (17., 27., 28.), Magyar (19., 40. – a másodikat kisbüntetőből), Janity (38.)
Gólpassz: Pados (3.), Szigeti (5., 6.), Papp (11.), Bélai Ba. (14.), Magyar (18., 31.),
Bánszki (19., 27., 38.), Solti (35.)
2. II. Kerület UFC–Újpesti Haladás FC 3–2 (1–0)
Gól: Magyar (5.), Papp (24.), Bene (36.)
Gólpassz: Bánszki (5., 24.)
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2005/2006-ban születettek
EDZŐMECCSEK:
II. Kerület UFC–Újpesti Haladás
UFC: Illyés – Lekli, Szentiványi, Zsámbéki, Lázár – Doroszlay – Fazakas (Elek,
70.), Rodríguez (Uva, 70.) – Kovács – Elek (Jehle, a szünetben), Uva (Józsa, a
szünetben)
II. Kerület UFC–KISE
UFC: Fodor – Papp (Keleti D., a szünetben), Csukárdi, Pados, Bene – Magyar,
Dajka, Bélai Ba., Ludvig – Bánszki, Hidi (Hatvany, a szünetben; Hidi, 65.)

Edzőmeccs az Újpesti Haladással

Ritz Balázs
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2007/2008-ban születettek
Zimankós,szeszélyes január
Na persze nem arról van szó, hogy a hideg miatt ellenfeleink szép zakókat
szabtak volna ránk… csupán ténymegállapítás – ami erősen megmagyarázza –
az alacsony edzéslátogatottságot.
Címszavakban: Covid, központi - felvételi, megfázott, fáradt.
Tökéletesen összefoglalják a téli készülődés kezdetét, de persze ettől még
panaszra nincs okunk. Valójában nagyszerűen legyűrték srácaink az ebben a
hónapban eléjük görgetett akadályokat a pályán és azon kívül is.
A hónapot Kalászon nyitottuk kezdésként egy kis 6 + 1-es tornával, ahol
Pilisvörösvár, Budakalász és Egyesületünk is 2 csapattal képviselte magát.
Tökéletes volt „bemelegítésnek” a Ferencváros elleni mérkőzés előtt.

A mi mini Effenbergünk
Partneregyesületünk 2008-as csapatával mérkőztünk meg a második héten.
Voltak nagyon jól kinéző periódusaink és tökéletesen szolgálta a felkészülésüket
a mérkőzés, illetve testközelben megtapasztalhattuk, hogy labda nélküli
mozgásban és fejben ( reakció gyorsaság, döntéshozatal) bizony még sokat kell
javulnunk.
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2007/2008-ban születettek

Nem rossz a buli!
A levegő ura Air Éni
Aztán játszottunk egyet az Őrmező csapatával mínusz 20-ban szombaton, majd
tavaszias időjárásban vasárnap a REAC csapatával. Ami fontosabb a
győzelmeknél, hogy sok gyermeket tudtunk megmozgatni és lehetett látni imittamott az elmúlt hetekben gyakorolt elemeket. Dolgozunk tovább!

A10-es mez kötelez - nincs elveszett labda
Banka László
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2009/2010-ben születettek
Az év első hónapjának első felében az egyéni támadójáték, második felében kéthárom játékos együttműködése támadásban volt a fejlesztés fő célja. Sajnos az
edzések létszáma továbbra is ingadozik. Jó hír, hogy egyre többen térnek vissza
covid fertőzés vagy egyéb sérülésből, ám sokan vannak olyanok is, akik
kénytelenek távol maradni a tréningektől hasonló okok miatt.
Január második felében két edzőmeccset játszottunk. A 2010-es születésűek
egyesületünk 2011-ben született legügyesebb gyerekei ellen játszottak, illetve
vendégül látott minket az Ikarus BSE is, melynek keretében a két egyesület U13as csapatai meccseltek egymással.
Több játékosunk vett részt magasabb szinten jegyzett egyesületeknél próba
edzéseken. Dajka Mihály a III. Kerületi TVE, Lehőcz Bálint az FTC, MTK, illetve
Onodi Mirkó szintén az MTK edzésén mutathatta meg magát.

Mérkőzés után
Január hónap játékosa: Kovács Marcell. Marci (vagy K2, ahogy a csapaton
belül szólítják), súlyos csuklósérülést szenvedett múlt év őszén, melyet követően
hosszú kihagyás várt rá. Ám az újév elejétől újra bekapcsolódott az edzésekbe,
eleinte csak egyéni labdás korrdinációs gyakorlatokat és futásokat végzett, majd
azóta fokozatosan kapcsolódik be a kisjátékokba. Motiváltságát és szorgalmát
értékelve és elismerve őt választottuk a hónap játékosának.
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2009/2010-ben születettek
II. Ker. UFC U12 (fehér csapat) - II. Ker UFC U11
Keret: Karádi Károly, Lendvai Bátor, Serestey Olivér, Tóth Márton, Polyák Márk,
Mészáros Levente, Baradlai Botond, Merényi Kolos

II. Ker. UFC U13 - Ikarus BSE U13
Keret: Albert Noé, Ferenczi András, Kovács Lénárd, Rados Martin, Szabóki
Bende, Vörös Ciprián, Kecskés Ádám, Lendvai Bátor, Onodi Mirkó, Pados Máté,
Madzin Zalán, Szentgyörgyi Ádám, Dulai Tibor
Kovács Viktor
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2011/2012-ben születettek
Szenzációs teljesítmény
Visszaeső létszámok
Csapatunkat sem kerülte el a világjárvány, a Covid19 több játékosunk kiesését
okozta. Továbbá betegség és sérülések is sújtottak bennünket januárban, ennek
köszönhető a gyenge edzéslátogatottság és a minimális keretlétszám a
mérkőzéseken. Csapatunk nem szégyenkezhet, mert a hónapban így is több
bravúros teljesítményt értünk el.
Januárban nagy fókuszt kapott az egyéni technika fejlesztés és ismétlés az
edzéseken, továbbá elkezdtük tanulni a fejelés helyes technikáját is. A gyerekek
szemmel láthatóan nagyon élvezik, hiszen újat tanulhatnak.
Hidegkúti Sátras Bajnokság
Január 8-án szombaton négy csapattal érkeztünk a Pokorny József
Sportközpontba az U10-U11-es Sátras kispályás bajnokságra. Mindkét
korosztályban kiállítottunk egy fehér és egy zöld csapatot.
A fehér csapataink többnyire győztesen hagyták el a pályát, a zöld csapataink
kiváló, végig küzdő és harcos játékot mutatva, a végsőkig fel nem adva
játszottak. Bravúros egyéni megmozdulásokat láthattunk és gyönyörű
találatoknak örülhettek a kilátogató szurkolók, nézők.
Nagy gratuláció jár Tóth Máténak, aki 2013-as játékosként 3 gólt is szerzett az
idősebbek között. Bravó Matteo!

U10-es csapatunk az első fordulóban

A díjazottak
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2011/2012-ben születettek
A Sátras Bajnokság január 29-én szombaton fog folytatódni a második
fordulóval.
Az első fordulóban pályára léptek:
U10: Ababou Mouloud, Bana László, Biró Attila, Dérczy Ferenc, Domonyik
Lőrinc, Faragó Balázs, Gaál Benedek, Jávor Ádám, Kollmann Márk, Komjáthy
István, Kovács Artúr, Kőnig Tamás, Tóth Máté (2013).
U11: Bereczk Benjámin, Chikán Erik, Farkas Gergely, Hégely Máté, Indra Péter,
Jensen-Bajai Milán, Juhász Nándor, Kókány Benedek, Menyhért-Vitay Alex,
Mohácsy Domonkos, Pölczman Péter, Révfy Bence, Srankó Zsombor, Szabó
Nimród, Szabó-Sájer Bende, Tóth Ádám, Zubor Péter.

U11-es csapatunk a sátras bajnokságon
Négyes minitornát nyertünk
A következő hétvégén a Bozsik programban szereplő fiataljaink mutathatták meg
tudásukat. Vendégül láttuk kispályán a KISE és az Airnergy korosztályos
csapatait. Két csapattal képviseltük magukat, minden csapat 3 db 2×15 perces
mérkőzést játszott, aminek a végére jól elfáradt.
Eredményeink:
UFC Fehér – KISE 9-0
UFC Zöld – KISE 7-0
UFC Fehér – Airnergy 4-3
UFC Zöld – Airnergy 2-5
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2011/2012-ben születettek
A minitornán pályára léptek: Bassarov Suleyman, Bereczk Benjámin, Dérczy
Ferenc, Faragó Balázs, Hegedűs Marcell, Jászi Ádám, Kókány Benedek,
Menyhért-Vitay Alex, Papp Szabolcs Zoltán, Srankó Zsombor, Szabó Nimród,
Tóth Ádám.

Négyes minitorna
Gödöllő, Sátor Kupa
Szombaton az U11-es csapatunk kezdte a hétvégét és a Gödöllői tornát.
Az „A” jelű kvartettbe kerültünk az FTC, a Budapest Honvéd SE és a Monor
csapataival együtt.
Az első mérkőzést elég fáradtan, álmoskásan, mindenféle koncentráció nélkül
kezdtük, de legalább úgy, mintha bolti eladók lennénk. Egy friss felmérés szerint
sikerült egy 18 perces meccs alatt több labdát eladnunk, mint az Adidasnak egy
teljes hónapban. Az FTC megérdemelten nyert, a két csapat között
osztálykülönbség volt a mezőnyben. UFC – FTC 0-4.
Második nekifutásra egy U9-es ellenfél ellen játszottunk, szakmailag
értékelhetetlen mérkőzés volt.
Budapest Honvéd SE – UFC 0:16
A csoportkör harmadik fordulójában következett az erőpróba a Monor ellen. A tét
a felsőházba való bejutás volt. Izgalmakban és fordulatokban nem volt hiány. A
Monor csapata érzésem szerint mezőnyben erősebb volt, mint a miénk, sőt a
torna egyik legerősebb ellenfele volt. Hála Indra Peti és Hégely Máté védőpáros
kőkemény védekezésének és a fejenkénti 1-1 találatuknak végig kézben tudtuk
tartani a mérkőzést. A lefújás előtt Mohácsy Domi révén megdupláztuk az
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2011/2012-ben születettek
előnyünket és beállítottuk a végeredményt. UFC – Monor 4:2
A negyeddöntőben a későbbi bronzérmes Szolnok csapatával játszottunk. Az
előző felvonás teljes ellentéte volt, hiába voltunk mezőnyben stabilabbak, hiába
jutottunk el többször az ellenfél kapujához, ellenfelünk kevesebb helyzetből is
kétszer annyi gólt szerzett, mint mi, ezért nem jutottunk be a legjobb 4 közé. UFC
– Szolnok 2:4

5.helyen végzett az U11-es csapatunk
Két helyosztó mérkőzés következett, az elsőt a házigazda, Gödöllő csapatával
vívtuk. Ez egy viszonylag sima mérkőzés lett. Mohácsy Domi itt ismét begyújtotta
a gólrakétáit és a lefújás előtt jó párat berámolt az ellenfél kapujába. UFC –
Gödöllő 7:2
A torna utolsó mérkőzését így az 5. helyért vívtuk a Vác csapata ellen. Ellenfelünk
egy szimpatikus focit játszó, de túl sok vizet a kapunkra nem zavaró csapat képét
látszattá. UFC – Vác 3:0
A 16 csapatos tornán az U11-es csapatunk végül az 5. helyezést érte el. Mohácsy
Domonkos 12 gólt szerzett 6 mérkőzés alatt, így megszerezte a torna
gólkirályának járó különdíjat is.

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Mohácsy Domi
12 góllal gólkirály!
i

A fiatalabbak vasárnap léptek pályára ugyanezen a
tornán. A lebonyolítás kicsit más volt, itt a 4 fős
csoportok helyett 6 fős csoportok lettek kialakítva. A
csoportmérkőzések nagyban eldöntötték a folytatást
is, hiszen csak a csoportok első két helyezettjei
juthattak a felsőházi rájátszásba.
A 2012-es születésű UFC csapat mondhatni nagy
nehézség nélkül tudta venni az első akadályokat, a
csoport első helyén végezve jutott tovább.
Csoport eredményeink:
UFC – Goldball 5:0
UFC – DEAC 3:2
UFC – BVSC 7:1
UFC – MTK 6:0
UFC – SBTC 7:2

Itt következtek az igazi ki-ki mérkőzések, jobbnál jobb csapatokkal találkoztunk
ahol már fel kellett kötni a gatyát! A Kecskemét elleni mérkőzésen a legjobb négy
közé jutás volt a tét. Bár a mérkőzés kezdetét gyorsan vezetést szereztünk,
nagyjából 2-3 perc leforgása alatt ellenfelünk ezt le is dolgozta. Sokáig egál volt
az állás, de az összecsapás vége előtt nem sokkal sikerült megszereznünk a
vezetést, ezzel beállítva a végeredményt. UFC – KTE 2:1
Az elődöntőben a Budai FC brigádjával találkoztunk.
Ismerjük őket, tudjuk, hogy vannak remek
játékosaik, vannak szélvész gyors játékosaik, így a
mérkőzés előtt ezekre fel is tudtunk készülni.
A terv nagyon egyszerű volt, legelöl letámadtunk
és nyomást helyeztünk az ellenfelünkre és
mindenáron arra törekedtünk, hogy az ügyes
támadóik ne juthassanak labdához.
A terv bevált, a letámadásból eredményesek is
voltunk, továbbléptünk a döntőbe. UFC – Budai 2:0.
A döntőben a bivalyerős Mészöly FS volt az ellenfél.
Mindkét csapat hibátlanul jutott el a döntőig, ám itt
csak egy nyerhetett a végén. A Mészöly mezőnyben
szinte lemosott minket a pályáról, teljesen
megérdemelten nyert végül. Jobban,
okosabban, összeszedettebben és energikusabban
játszottak. UFC – Mészöly 0:3

Benő és a
gólkirályi trófea
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2011/2012-ben születettek
Csapatunk örülhetett, hiszen 8 mérkőzésből 7 alkalommal is győztesen
hagyhatta el a játékteret, egyedül a döntőben találtunk legyőzőre. A 18 csapatos
rangos utánpótlástornán a második helyezést sikerült bezsebelnünk. Gaál
Benedek személyében ma is mi adtuk a torna gólkirályát, aki 8 mérkőzésen 9
találatával 1 góllal előzte meg az ugyancsak UFC-s játékost, Ababou Mouloudot
(8 gól).
A hétvégét egy 5. és egy 2. helyezéssel zártuk, továbbá 2 gólkirályi címmel!
Szenzációs teljesítmény!
Gödöllői csapataink:
U11: Bereczk Benjámin, Hégely Máté, Indra Péter, Jensen-Bajai Milán, Kókány
Benedek, Mohácsy Domonkos, Zubor Péter.
U10: Ababou Mouloud, Bana László, Csere Márton, Domonyik Lőrinc, Gaál
Benedek, Kőnig Tamás, Victora Rordigó János.

Ezüstérmes csapat!

Edzésen edzőmeccs
Január 19-én szerdán a 2010-es UFC csapattal játszottunk edzésidőben egy
barátságos mérkőzést. A találkozó parádés egyéni megvillanásokat, okos
összjátékokat és szebbnél szebb gólokat hozott. Visszavágó egy hónap múlva!
UFC 2011 – UFC 2010 7:9
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2011/2012-ben születettek
A hónap játékosa: Hégely Máté és Gaál Benedek
Nagyon nehéz, mert elvileg csak egy játékosnak adható oda ez a cím.
Benő (2012) az utóbbi időben óriási ütemben fejlődik, sokkal többet mozog
labdáért, mindig be lehet venni a kisjátékokba, a kapu előtt ontja a gólokat
magából, továbbá mindig keresi a társat a játékhoz. Ismétlem, az utóbbi időben
látszik a fejlődés, remekül játszik a mérkőzéseken és az edzéseken.
Mégiscsak, ha egy játékost lehet megnevezni akkor Mátét (2011) mondanám.
Máté a legstabilabb hátsó védelmi vonal, fal az ellenfél játékosai előtt, hátulról
mélységből irányító, sokat kommunikál a társakkal a pályán, sőt még gólokat is
szerez ha adódik előtte egy-egy lehetőség. Szeret távolról próbálkozni és
ezekből többnyire eredményes is tud lenni.
Mátén is fejlődött az utóbbi időben, most már nem fél a becsúszástól, beleveti
magát az ellenfél lövéseibe, beadásaiba, megbízható hátsó játékosa lett a
csapatnak. Fontos vezéregyéniség válthat belőle!
Februárban folytatjuk!
Nagyszerű hónap volt, rengeteg mérkőzéssel és nem egy, nem kettő szenzációs
teljesítménnyel!
Csak így tovább, hajrá UFC!
Boros Ádám

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Megkezdtük az új évet
Januári edzéseinken a létszámelőnyös támadásvezetést, illetve az átadásátvételeket gyakoroltuk. Pozitív dolog, hogy februártól a hétfői edzések másfél
órásak lesznek, illetve minden alkalommal több helyünk lesz a mérkőzésjátékok
lebonyolítására.
Sátor kupa Gödöllő U9 - 2022.01.23.
2013-as születésű csapatunk egy része Gödöllőn vett rész sátras focikupán.
Sajnos kissé megfogyatkozva, de ennek ellenére bátran és elszántan indultunk
neki a tornának. A csoportkörben 4 mérkőzést játszottunk, melyek közül kivétel
nélkül mindegyik nagyon szoros eredményt hozott, 1-1 gól döntötte el őket.

U9 Gödöllőn
A mérkőzések képe alapján a csoportkör végződhetett volna teljesen másképp is,
hatalmas körbeverések voltak a csapatok között. Nagy fegyvertény, hogy a
későbbi döntős Mészöly Focisuli ellen nyerni tudtunk.

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Mindenki nagyot küzdött, a változatosság kedvéért az utolsó meccsen is 1 gól
döntött... méghozzá a Debreceni Olasz Focisuli javára, így végül a 12. helyen
zártuk a tornát. Külön dicséret illeti Sass Vincét, aki egy évvel idősebbek ellen is
felvette a versenyt, bátran cselezett és szép megmozdulásokat produkált.

A vonat nem vár...
Pethő Gergely

CSAPATAINK

2015/2016-ban születettek

Csel közben
Roller Dániel

CSAPATAINK

Junior

Edzés előtti elemzés

Kölyök

Hugó az Inter Kölyök játékosa

CSAPATAINK

Lurkó

Pénteken a Katicákkal együtt focizunk!

Süle Marci

CSAPATAINK

Manó

Kapuralövés már edzés előtt

Csattanós kapufa

CSAPATAINK

Katica
Ez a gomb vajon mire való?

Gólvonal technológia

Sportosan, lazán

CSAPATAINK

Felnőtt
Felnőtt csapat
Január 3-án egy fakultatív héttel kezdtünk, ami 3 összevont edzést jelentett az
U19-es csapattal.
Meglepően szép létszámban jöttek a srácok az első mozgásokra.
Január 10-én hétfőn pedig elindult a felkészülési időszak. Szokott módon heti 3
edzéssel és 6-7 mérkőzéssel készülünk a tavaszi szezonra.
Az első edzőmérkőzésünk a második hét végén az ASR GÁZGYÁR ellen hazai
pályán volt.
Összeszedett, fegyelmezett játékot hozott az első félidő, mely során több
helyzetünk is volt, kapufákat rúgtunk és teljesen megérdemelten vezettünk 2:0ra. A második játékrészben az ellenfél hatékonyabban használta ki helyzeteit és
élt a hibáink adta lehetőségekkel, így 2:2-es végeredmény született.

Téli UFC
Mindenképp nagyon hasznos mérkőzés volt. 18 játékos tudott pályára lépni,
köztük sok fiatal is. A magasan védekezésünk nagyon jól működött. Ellenfél
térfelén állandó veszélyt tudtunk jelenteni és az eredményhez hozzátartozik az
is, hogy elég sok komoly helyzetünk maradt kihasználatlanul.

CSAPATAINK

Felnőtt
Ez minden évben komoly fejtörést okoz, ebben mindenképpen fejlődnünk kell.
Következő mérkőzésünk a Pestszentimrei SK ellen szintén hazai pályán lesz.
Január hónap játékosa: Kovács Márk

Téli UFC 2.
Erdő-Lahner Tas

