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A hónap képén Gulyás Boti, az U19-es 

csapatunk játékosa látható, amikor a 

magyar válogatott meccsén összefutott 

Szoboszlai Dominikkal.

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 

s z e r e p l ő  c s a p a t a i n k n á l   m á r  

megjelennek a számszerű eredmények 

is. 

Kedves  Olvasó!
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Ellentétes hónapon van túl legidősebb korosztályos együttesünk: az U19-

esek egyszer sem kaptak ki, míg az U17-esek nem tudtak győzni 

novemberben.

A nagyokkal két rangadót játszottunk, ráadásul mindkétszer idegenben. 

Diósdon 1–0-ra nyertünk, Budafokon csak egy pontot szereztünk, pedig 

voltak helyzeteink a győzelemhez. Továbbra is harcban vagyunk a 

dobogóért ebben az erős bajnokságban. Sajnos a csapatkapitányunk, Pál 

Kori megsérült, így a hátralévő meccseken meg kell oldanunk az ő 

pótlását.

A 2006-osoknak a fantasztikus ősz vereségekkel ért véget. Bár a 

védekezésünk továbbra is extra, a támadó játékunk hatékonysága az 

utolsó meccsekre elfogyott, így nehéz meccseket nyerni. Ennek ellenére 

nagyon elégedettek lehetünk, hiszen újonc csapatként szépen 

helytálltunk a kiemelt bajnokságban, egy ellenfélnek sem volt könnyű 

dolga elllenünk. A téli szünetet a tabella nyolcadik helyén töltjük. Amire 

igazán büszkék lehetünk, hogy az éllovas Szombathelyi Haladással 

holtversenyben a legkevesebb gólt kaptuk a bajnokságban. A tavaszra 

támadásban szeretnénk fejlődni, és megtanulni idegenben 

eredményesebben szerepelni.

2004/2005/2006-ban születettek
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Egy topjátékos és Szoboszlai Dominik
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11. forduló:

Diósdi TC–II. Kerület UFC 0–1 (0–1)

UFC: Fodor – Yürekli, Csukárdi, Pál, Bélai Be. (Szigeti, 75.) – Dajka, 

Gulyás – Hauberl, Tóth (Seres, 75.), Magyar (Kővágó, 63.) – Bánszki 

(Keleti, 70.)

Gól: Bánszki (37.)

MLSZ U19, ÉSZAK-NYUGAT B-CSOPORT

Hónap játékosai: HAUBERL GERGELY (U19) / BENE ATTILA (U17)

10. forduló:

II. Kerület UFC–Érd VSE 6–1 (2–1)

UFC: Fodor – Yürekli (Kovács L., 68.), Pál, Szigeti, Bélai Be. – Csukárdi 

(Deák, 68.), Dajka – Kalla (Kővágó, a szünetben), Tóth, Hauberl (Bánszki, 

a szünetben), Gáldi (Magyar, a szünetben)

Gól: Hauberl (19.), Tóth (22., 53.), Magyar (47.), Csukárdi (48.), Kővágó 

(79.)

Gólpassz: Yürekli (19.), Tóth (47.), Bélai Be. (79.)

Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Kováts Domonkos, Magyar 

Bulcsú

2004/2005/2006-ban születettek
C
S
A
PA

TA
IN
K

Fölényes győzelem az Érd ellen
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Gólpassz: Bánszki (10.)

13. forduló:

Budafoki LC–II. Kerület UFC 1–1 (1–1)

Gól: Hauberl (10.)

II. Kerület UFC–Budaörs 1–2 (0–1)

UFC: Sisa – Yürekli, Dajka, Bene, Bélai Be. – Gulyás (Deák, 70.), Papp 

(Seres, 70.) – Hauberl, Tóth, Magyar (Kővágó, 63.) – Bánszki

MLSZ U17, KIEMELT NYUGAT

Pápai ELC–II. Kerület UFC 1–0 (0–0)

UFC: Illyés – Knyazev, Pados, Bene, Lázár – Doroszlay – Szentiványi, 

Janity (Juhász, 56.) – Kovács I. (Bélai Ba., a szünetben) – Krant, Horváth 

(Lekli, 65.)

11. forduló:

10. forduló:

UFC: Illyés – Knyazev, Pados, Bene, Lázár (Lekli, 73.) – Doroszlay – 

Szentiványi, Bélai Ba. – Kovács I. (Janity, a szünetben) – Krant 

(Rodríguez, 73.), Juhász (Horváth, a szünetben)

Gól: Horváth (62.)

Gólpassz: Bélai Ba. (62.)

Ritz Balázs

2004/2005/2006-ban születettek
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Fontos siker Diósdon
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Ebben a hónapban próbáltunk Erik bával nagyobb hangsúlyt fektetni a 
mentális dolgokra. Ezekhez igazítva a havi célkitűzés rengeteg párharc 
volt és egyéni támadás befejezés. 

Sajnos ez a hónap feladta a leckét. Nem csupán az ellenfelekkel 
kellett/kell megküzdenünk és önmagunkkal , hanem a sérültekkel , 
hiányzókkal is. 

Zsámbéki Jakab alig, hogy visszatért már ki is esett sérülés miatt, Tőri 
szintén kiesett és volt mérkőzés mikor Balázs Bálint sajnos nem tudott 
mérkőzésre jönni. 

Azonban… fantasztikus volt látni, hogy három ilyen játékos hiányában 
sem estünk össze és illetődtünk meg, hanem maximális koncentrációval, 
mindenki előhúzott még egy kicsi pluszt a kalapból és nagyszerűen 
dolgoztak tovább a srácok, mind az edzéseken , mind a meccseken. 

Azonban érződik az is, hogy már az őszi szezon vége van az iskolában és 
a pályán is. 

Az edzéslátogatottság továbbra is kimagasló és bíztató a jövőre nézve. 

2007/2008-ban születettek
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Végre kezdünk
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A BLSZ-ben szereplő csapatunk – mondhatni meglepett (?) – az Ikarus 
BSE ellen. Egy jóval erősebb csapat ellen fantasztikusan, éretten 
játszottak a srácok és a vereség ellenére ismét bizonyítottak maguknak, 
hogy kemény munkával és megfelelő motivációval/ hozzáállással mire is 
képesek valójában. Majd a fizikálisan erősebb Pestszentimre ellen 
villantottak meg magukból ismét valamit a fiúk. A 82. percig hátrányban 
voltunk , majd szűk 4 perc alatt megfordították a mérkőzést. 

Jó volt látni, hogy míg tavaly hajlamosak voltunk összezuhanni, mostanra 
minden játékos a végletekig küzd és dolgozik egymásért és a 
győzelmekért. 

Laci bá

2007/2008-ban születettek
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Indul a busz…

Extra körülmények
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II.ker UFC -  Dunakanyar-Szentendre  8-1  
Goll:  Kecskés (5) , Dechert (2) , Rados 

A Novemberi hónapban az MLSZ csapat nagy lépést tett a dobogó 
megszerzéséért. Két rangadót is játszottunk (Mészöly, Airnergy) és négy 
pontot szereztünk.

A BLSZ csapatban játszó játékosok nagyon jó hozzáállással, kiváló edzés 
látogatottsággal egyre  jobb fizikummal  rendelkeznek.

A csapattal kimentünk a Magyarország-Görögország válogatott  
mérkőzésre, nagy élmény volt a gyerekeknek

Novemberi   bajnoki mérkőzéseink:    

MLSZ:    

Mivel Kecsó  óriási formában játszott és minden helyzetét értékesítette 
így nagyon sima, mérkőzés volt, szerintem nincs ennyi a két csapat 
között,  de kiválóan fociztunk. 
             
 II.ker UFC – Mészöly Focisuli  2-1  
Goll:  Kovács Bendegúz,Dechert
   
Nagyon készültünk erre a rangadóra  első félidőben jól játszottunk 
megszereztük az előnyt is. Mindenki  érezte a mérkőzés fontosságát , a 
második játék részben  feljavult ellenfelünk , ezért kell még dolgoznunk 
hogy végig uraljuk a rangadókat,  persze ez nem könnyű..  
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2009/2010-ben születettek

Magyarország–Görögország
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Goll: Rados 
Airnergy – II.ker  UFC   1-1

Újabb rangadó következett , az első félidő közepéig ellenfelünk felénk 
kerekedett és egy szabadrúgás után  megszerezte a vezetést. A kapott 
gól után  nagyobb sebességre kapcsoltunk és ennek meg is lett az 
eredménye  kiegyenlítettünk a szünetig. Második félidőben rangadóhoz 
méltóan fociztunk kialakítottunk sok helyzetet  nem sikerült betalálnunk 
de nagy dolognak tartom hogy 0-1-ről  felállva  nagyon jó focival  
felülkerekedtünk ellenfelünknél  és nagy iramot diktáltunk. Gratulálunk az 
Airnergynek  kiváló mérkőzés volt.   

Grund 1986  -  II.ker  UFC  4-6

Nagyon rossz talajú pályán , állandó csúszkálás  jellemezte az egész 
mérkőzést. Nagyon sok pontatlan passz és közepes iram volt.  Nehezen 
tudtunk alkalmazkodni a körülményekhez . Az ellenfelünk jól használta ki 
hogy nem tudtunk mit kezdeni a szögletrúgásaikkal , ezért végig  
izgalmas  és szoros mérkőzést játszottunk.

Goll: Rados (3), Kovács M.Bendegúz,Kecskés,Kovács Lénárd 
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2009/2010-ben születettek

Labdavezetés
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II.ker UFC – Csep Gól Fc.    1-2

BLSZ:      

Goll: Lombard-Eszes

Ezen a héten rengeteg hiányzónk volt. Így egy kicsit tartalékosan álltunk 
fel. Ennek ellenére uraltuk a mérkőzést és a vezetést is megszereztük. 
Azok a játékosok akik nem szoktak kezdők lenne jól teljesítettek és 
megmutatták hogy  lehet rájuk számítani.  A második félidő  végén  2 perc 
alatt kaptunk két gólt és így elvesztettük a mérkőzést.  
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2009/2010-ben születettek

Gólöröm

BLSZ-mérkőzés
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Rafael Leao (Milán)  , Bayern München 

 

Amikor megtudtam hogy a  Lurkó csapatból a kiemelt csapathoz 
mehetek!

       
Legnagyobb élményed a UFC –ben ?  

    

Hónap Játékosa:    Merényi Kolos 

Ki a kedvenc játékosod és csapatod ?  

4 évesen jöttem a II.ker UFC csapatához  
Hány éves korod óta  focizol rendszeresen ?  

Székely József
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2009/2010-ben születettek

Határozott szerelés
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Ellenfelek: még változatosabb volt a mezőny, mint az előzőekben. 
Voltak nagyszerű, magas játékerőt képviselő ellenfeleink és voltak 
inkább agresszív, futball kerülő ellenfeleink is. Az átmenetek jelentheti 
az alkalmazkodás képességét is a mérkőzéseken.

Átmenetek

Átmenetek. Mit is jelent ez a fogalom? Ha szigorúan a labdarúgást 
nézzük, akkor jelentheti támadásból védekezésbe való átmenetet, mint 
játékszituációt (labdavesztés) vagy éppen védekezésből támadásba 
való átmenetet (labdaszerzés). A mi esetünkben a fogalom sokkal 
jobban összefoglalja a hónapunkat, mint gondolnánk. Ahogy az 
októberi Lelátó cikkemben is írtam, az edzéseken az átmenetek 
gyakorlása volt a kulcs, de mi történt velünk még?

Létszám: a magas létszámú edzések világából átmentünk a kisebb 
létszámú edzések mezejére. A hónapban sok betegség és sérülés 
hátráltatta a fiainkat az edzéslátogatottságban.

Időjárás: teljes káosz, játszottunk ködben, csöpögő és szakadó 
esőben, hatalmas szélben, délutáni napsütésben vagy éppen felhős 
klasszikus őszi időben. A labdarúgás egy négy évszakos játék, amit 
bárhol és bármikor lehet játszani, de ehhez alkalmazkodni kell.
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2011/2012-ben születettek

Pillanatképek az Országos U11-es tornáról
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BLSZ U13: Airnergy

A szezon eddigi legjobb és legizgalmasabb mérkőzését játszottuk. Két 
remek erőkből álló csapat találkozott a Siketek sporttelepen október 
30.-án. Mindkét csapat parádésan játszott, egyénileg és csapatként is 
megmutatták ma a gyermekek miről szól az utánpótlás football.

A félidő második felére a hazai csapat kezdte átvenni az irányítást az 
addig inkább ki-ki meccsen.

A mérkőzés első felében három gól is született villámgyorsan. Az 
Airnergy csapatából Dékány Levente már a 4. percben megszerezte a 
vezetést, ám a vendéget gyorsan egyenlíteni és fordítani tudtak 
Mohácsy Domi és Berecz Bebe góljainak köszönhetően a 16-18. 
percekben.

A második félidőben újult erővel kezdtünk, sikerült helyzeteket is 
kidolgoznunk, de nem sikerült értékesítenünk. A második játékrész 
második felében ellenfelünk beszorított minket a térfelünkre, többet 
birtokolta a labdát és többször is jelentett veszélyt a mi kapunkra, mint 
mi az övékre. Kontrákra rendeződtünk be, ugyanis alig tudtuk 
megtartani a labdákat akkora volt a nyomás. A mérkőzés utolsó 
pillanataiban sikerült többször is elfutni egy-egy ellentámadásnál és 
ennek eredményeképpen Szabó-Sájer Bende gólpasszát Mohácsy 
Domonkos váltotta gólra, ezzel beállítva a 3:1-es vendég sikert, mint 
végeredményt.

Gólszerzőink: Mohácsy Domonkos, Bereczk Benjámin.
Airnergy U13 – II. Kerület UFC U12 1:3 (1:2)
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2011/2012-ben születettek

Gólöröm a csapatkapitánytól
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Öröm, hogy idősebbek ellen sem ijedtünk meg, bátran felvállaltuk a 
párharcokat, sőt akár az 1:2 elleni játékszituációkat is. A mérkőzésen 
több játékpercet kaphattak azok, akik eddig a bajnokságban még 
kevesebbszer jutottak szóhoz. Beilleszkedésük a csapatba 
zökkenőmentes volt.

Jövő héten folytatás, hajrá srácok! Csak így tovább!

U12 – Nagytétényben jártunk

November másodikán szerdán Nagytéténybe utazott a 2011-es 
születésű csapatunk edzőmérkőzésre. A 3×30 perces találkozó kiváló 
alkalom volt az edzésen tanult játékelemek ellenfél ellen történő 
gyakorlására. Remek labdakihozatalokat és szuper letámadást 
láthattak a kilátogató nézők.

U11 - Bozsikon jártunk

November hatodikán vasárnap a Mérnök utcai ELTE Sporttelepre 
látogatott el a 2012-es születésű csapatunk. Az ősz utolsó előtti Bozsik 
tornáján 4 mérkőzést játszottunk hozzánk hasonló játékerőt képviselő 
csapatok ellen.
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2011/2012-ben születettek

Pisti kapus is volt a Bozsikon!
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Szép góljaiért és kiemelkedő játékáért okleveles díjazásban részesült 
Juhász Kende, ! gratulálunk

Gyakorlásnak remek alkalom volt. Visszajelzést is kapott a csapat, 
hogy ellenfél ellen egy mérkőzésen sokkal nehezebb megvalósítani 
azokat a taktikai elemeket, amiket edzéseken gyakorlunk. Az alapelvek 
stimmeltek a játékunkban, igaz néha csúszott pici technikai hiba a 
megvalósításba, de ezekből is csak tanulni fogunk miután levontuk a 
döntéseink után a tapasztalatokat.

U11 - MLSZ Országos U11

Az igazán rangos tornáról nem lógtunk ki lefelé csak azért, mert 
akadémiák voltak az ellenfeleink. Izgalmas és szoros mérkőzéseket 
játszottunk és látjuk azt is mennyivel intenzívebb, gyorsabb a játék 
ezen a szinten és ehhez szeretnénk felnőni.

Kiemelendő, hogy a labdaszerzés utáni átmenetekben sokat fejlődtünk 
az elmúlt időkben.

November ötödikén szombaton részt vettünk az MTK rendezésében 
egy országos tornán. Ellenfeleink a Kecskemét, a DVTK és az MTK 
voltak.

6 db 2×12 perces minimérkőzést játszottunk és nagy-nagy öröm, hogy 
3 alkalommal sikerült pontszerzéssel elhagynunk a pályát.

C
S
A
PA

TA
IN
K

2011/2012-ben születettek

MTK tornán járt az U11
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UFC - MTK 2:5
UFC - DVTK 4:4

UFC - Kecskemét 1:3
UFC - MTK 2:5
UFC - DVTK 4:1
UFC - Kecskemét 3:3

Ennél is nagyobb öröm, hogy játékban egyáltalán nem vallottunk 
szégyent. Büszkén mondhatom sokáig az összes akadémiával, az 
összes mérkőzésen versenyben voltunk, partiban voltunk. Számtalan 
alkalommal helyeztünk mi is nyomás alá az ellenfél kapuját, volt amikor 
tűzijáték parádéval kiegészülve, szögletet szöglet hátán rúghattunk.

Tisztes helytállás volt ez a srácok részéről és rengeteget tudtunk belőle 
tanulni! Vasárnap folytatás!

U11 - Második helyen zártunk az alapszakaszban

Az első mérkőzésen az Ikarus BSE ellen meccseltünk. A ködös idő 
annyi nem zavart minket, mint az ellenfél. A II. Kerület UFC teljes 
mértékben elítéli az ellenfél pályán mutatott viselkedését. Nem a 
labdarúgás volt a fő ezen az összecsapáson, hanem a 10 éves 
gyermekek testi épségének megőrzése. Nem mindenkinél sikerült, volt 
akit már a félidőben el kellett vinni a sürgősségi baleseti ügyeletre. 

2012-es születésű csapatunk vasárnap lépett pályára a Kölyökliga 
utolsó idei játéknapján, az alapszakasz zárófordulóján.
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2011/2012-ben születettek

Kölyökligán a csapat!
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Nagyon szomorú, hogy ilyen mérkőzések előfordulnak U11-es 
korosztályban és mindenki feltehetné magának a kérdést: ennek vajon 
mi értelme?

A második mérkőzésünkön az Újpest FC ellen játszottunk. 

Pontosabban azok a gyermekek, akik még játékra alkalmasak voltak és 
nem sérültek le az előző mérkőzésen. Az Újpest szimpatikus csapat 
képét festette, szépen futballozott, remek mérkőzést játszottak a 
gyerekek.

UFC - Újpest FC 4:2

Aki jelen volt az pontosan tudja mi történt.

UFC - Ikarus 4:3

Az alapszakasz végén a második helyen zártunk 3 ponttal a Gödi SE 
mögött. Bekerültünk a legjobb 9 csapat közé és a Felsőházi 
rájátszásban folytatjuk tavasszal!

U12 – Hazai pályán fogadtuk a Goldball csapatát

November 19.-én szombaton a Goldball U13-as csapata érkezett 
vendégjátékra hozzánk.

Gólszerzőink: Farkas Gergely, Mohácsy Domonkos, Révfy Bence.

A mérkőzés elején voltak komoly megingásaink hátul, kicsit berezeltünk 
a nagyobb és erősebb, sőt jobb játékerőt képviselő ellenféltől, de a 
mérkőzés hátralévő részére sikerült javítani a játékunkon. Ellenfelünk 
megérdemelten nyert, jobban játszott, egyénileg és csapatként is 
erősebb volt nálunk. Pozitívum, hogy voltak nálunk nagyszerű egyéni 
megoldások, szép csapatjátékok, csodás labdakihozatalok és parádés 
gólok is. Révfy Bence egy szenzációs egyéni megmozdulás után talált 
az ellenfél kapujába!

Gratulálunk Farkas Gergőnek aki az első bajnoki gólját szerezte ma!

II. Kerület UFC – Goldball 3:8 (1:3)
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2011-es csapatunk szombaton idegenben lépett pályára a Kőér utcai 
Sporttelepen a Pénzügyőr U13-as brigádja ellen. Úgy látszik nekünk ez 
az első félév 8+1-ben, de lehet az egész szezon egy nagy lecke, egy 
tanuló év amiből akkor jövünk ki mi győztesen, ha ezekből a 
pillanatokból leszűrjük a tanulságokat és elmentjük azokat a 
későbbiekre.

U12 - A mérkőzés hajrájára összeesett a csapat

A mérkőzést picit álmoskásan kezdtük, de azért pontosan látszott a 
játékunkon mit és hogyan szeretnénk véghezvinni a pályán. Sikerült 
kialakítanunk komoly ziccereket is, többek között amikor Juhász Pepe 
az ellenfél kapusával találhatta szemben magát, de nem sikerült gólra 
váltanunk a lehetőségeinket. Ellenfelünk viszont előbb egy sikertelen 
labdakihozatal után szerzett ajándék labdából, majd egy védelmi 
egyéni technikai hibából Istvánffy Leonárd duplájával két gólos előnyt 
alakított ki.

Csapatunk magasabb motorfokozatba kapcsolt, újult erővel 
rohamoztuk az ellenfél kapuját és még a félidő vége előtt sikerült 
fordítanunk. A zseniálisan játszó Kapovits-Mohácsy-Bereczk 
középpályás triónak, illetve a parádés Jensen-Bajai Milán szögleteinek 
köszönhetően zsinórban 5 gólt szereztünk! Azt hittük zsebünkben a 
meccs.
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Döntetlennel zártunk a Kőér utcában



20

Következtek a cserék, hogy frissítsük a csapatot, de nem feltétlen ezt a 
hatást értük el vele. Tulajdonképpen ellenfelünk magasabb intenzitásra 
kapcsolt, minden erejével igyekezett gólt / gólokat szerezni, amit sajnos 
a mai védelmünk nem tudott a helyén kezelni, illetve hárítani. Az 58. és 
az 59. percekben két gólt is kaptunk és Pölczman Peti révén hiába 
szereztünk egy hatodik gólt is, ami itt a biztos két gólos vezetést 
jelentette volna, azt a játékvezető les állás miatt nem adta meg. 3 
perccel a mérkőzés vége előtt ellenfelünk kiegyenlített, hozzá kell tenni 
megérdemelten, mert a meccs végére már alig-alig tudtunk eljutni az 
ellenfél térfelére, nem tudtunk veszélyt jelenteni a kapujukra, illetve 
kapkodás és egyénieskedés jellemezte a játékunkat aminek 
eredményeként nem kikényszerített labdavesztéseink voltak 
kulcspillanatokban. 

Jövő héten folytatjuk!

Az utolsó percekben nem sikerült gólt szerezni, döntetlennel zárult egy 
olyan mérkőzés, ahol ha rutinosabbak vagyunk és okosabban játszunk, 
három gólos előnyről simán nyerhető lehetett volna.

Tanulságos mérkőzés minden szempontból, hullámzó volt a játékunk, a 
hozzáállásunk és a „szerencsénk” is.

Pénzügyőr - II. Kerület UFC 5:5 (2:3)

Ezt a jelzőt, mint a tanulságos, már sok sok mérkőzésre használtam 
ebben a félévben és ezt komolyan is gondolom. A szezon elején 
rengeteg helyzetet nem sikerült gólokra váltanunk (UTE, Szent István) 
majd következett a félév magasan két legjobb mérkőzése, ahol 
megtanulhattuk hogyan kell játszanunk egy olyan csapat ellen, aki 
többet birtokolja a labdát (Kelen 2011, Airnergy). Voltak parázs és 
langyos mérkőzéseink is, ahol a meccs összképe alapján bőven 
nyernünk kellett volna (BKV, Pénzügyőr), illetve előfordult olyan is, 
hogy egy nálunk jobb focit játszó, egyénileg is erősebb csapat ellen 
tisztes helytállást mutattunk mindent beleadva (Goldball).

Gólszerzőink: Bereczk Benjámin 4, Kapovits Áron.

Így visszanézve a mérkőzéseket nem is lehet kérdés: ez egy tanuló év, 
ezekből a mérkőzésekből rengeteget lehet tanulni!

BLSZ U13: összeestünk a hajrában
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A hónap játékosa: Mohácsy Domonkos

Domi egyetlen hátráltató tényezője a magassága, viszont azon kívül 
mindent amit a labdával tud kimagasló! A labdaérzéke, a látása a 
pályán, a labdaszerzései elől, a meglátásai, a fontos góljai, a 
gyorsasága, illetve a nem mindennapi futómennyisége! Rengeteg 
munkát beletesz minden mérkőzésbe, nagyszerű formának örvend!

Csapatunk hetese a hónapban 4 mérkőzésen (TVE, Pénzügyőr, 
Goldball, Airnergy) 6 gólt szerzett és mellette asszisztot is jegyzett!

Gratulálunk Juhász Péternek, Pölczman Péternek és Bassarov 
Suleymannak akik első bajnoki mérkőzésüket játszották a hétvégén!

Fel a fejjel, dolgozzunk tovább, hosszú az út még előttünk!

Domi nagyszerű mentalitással rendelkezik és a teljesítménye 
feljavulóban van. Szépen lassan a csapata meghatározó játékosává 
vált. Remekül játszott az Airnergy, a Nagytétény, a Goldball, a III. Ker. 
TVE és a Pénzügyőr ellen is.

Gratulálunk Bebének, aki első mesternégyesét szerezte szombaton! 
Reméljük még sok ilyen lesz UFC-s színekben!

Csak így tovább Domi! Jó úton jársz, mindent bele! November hónap 
legjobbja, teljesen megérdemelten: Mohácsy Domonkos!
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A hónapban pályára léptek: Ababou Mouloud, Bana László, Bassarov 
Suleyman, Bereczk Benjámin, Biró Attila, Csere Márton, Dérczy 
Ferenc, Domonyik Lőrinc, Egyed Álmos, Faragó Balázs, Farkas 
Gergely, Gaál Benedek, Hegedűs Marcell, Hégely Máté, Indra Péter, 
Jászi Ádám, Jensen – Bajai Milán, Juhász Kende, Juhász Nándor, 
Kapa Csongor, Kapovits Áron, Kókány Benedek, Kollmann Márk, 
Komjáthy István, Lodge Robert, Mohácsy Domonkos, Nándorfi Péter, 
Pálfi Márton, Peták Bercel, Peták Menyhért, Pölczman Péter, Révfy 
Bence, Srankó Zsombor, Szabó – Sájer Bende, Szabó Nimród, Tóth 
Ádám, Victora Rodrigó János, Zubor Péter, Juhász Pepe Péter.

Boros Ádám

Változatos, szeszélyes november volt, az biztos. Hullámzó 
teljesítmény, nem várt eredmények, remek edzések és zseniális egyéni 
megvillanások jellemezték a hónapban csapatunk játékát. December 
elején az egyéni és több játékos együttműködésén alapuló közös 
labdaszerzések lesznek a fókuszban, majd jön az év végi bajnokság, 
amit a gyerekek már nagyon várnak!

Csak így tovább!
Hajrá UFC!
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November hónapban is sok mérkőzést tudott játszani mind a két 
csapatunk, és a beköszöntött hűvösebb, őszi időjárás ellenére az edzés 
létszám sem csappant meg, továbbra is jó létszámmal tudunk, jó 
hangulatban edzeni! Válogatott meccsre is volt lehetőségünk kimenni 
csapat szinten ami egy szuper csapatépítő program is volt!

U9 (2014)

November 5-én (szombaton) egy különleges nap volt nem csak az U9, 
de az U10-es csapat számára is. MTK meghívásos tornán vehettünk 
részt, amit ezúton is nagyon köszönünk az MTK-nak. Rengeteg 
tapasztalatot gyűjthettünk, belekóstolhattunk az akadémiai légkörbe. 
Nem kisebb csapatokkal játszottunk mint a Diósgyőr, a Kecskemét és 
ugye a házigazda MTK! 

A mérkőzéseken, ahogy ez várható volt, nem a mi csapataink domináltak, 
de szép egyéni és kombinatív játékokból nálunk se volt hiány. Voltak szép 
lövéseink és gólokat is tudtunk szerezni! Nagyon nagy élmény volt a 
csapatnak, reméljük még lesz rá alkalmunk, hogy ilyen csapatokkal 
tudunk játszani, ami nem mindennapi a mi életünkben.
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2 mérkőzést játszottunk, a RAFC csapatával döntetlent sikerült elérni, a 
SZAC „A” csapata ellen pedig egy nagyon izgalmas és fordulatos 
mérkőzésen végül az utolsó percben szerzett góllal tudtunk győzni. Ami a 
legfontosabb pedig, hogy a gyerekek igazi csapatként működtek együtt 
újra, megint csak megmutatták, hogy milyen jól is tudnak focizni.

Mérkőzéseink:

SZAC „A” – II. Kerület UFC 2-3

November 6-án, rögtön az MTK torna másnapján az U9-es csapatunk 
hivatalos volt a Delej-Liga következő fordulójára. Több olyan gyerek is 
játszott, aki előtte való nap jó hosszú mérkőzéseken vett részt, úgyhogy a 
fáradtság jelen volt a csapatnál persze, de a friss játékosok átlendítették 
őket is a holt ponton és végül itt is egy jó napot zárhattunk!

RAFC – II. Kerület UFC 1-1
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A 3x20 perces mérkőzésen inkább a TVE akarata érvényesült, az első 20 
percben kicsit aludtunk és ennek meg is lett az eredménye. A második 20 
percet nagyobb előnyel kezdte az ellenfél, viszont kezdtünk felébredni, 
előjöttek a focira emlékeztető megmozdulások és ezekkel a dolgokkal 
együtt a mi góljaink is elkezdtek potyogni! A harmadik 20 perc pedig 
teljesen kiegyenlített volt, itt is-ott is gólok, szép megmozdulások voltak 
jellemzőek.

Összeségében a kicsit esős időben tudtunk megint csak egy jó mérkőzést 
játszani, ami a lényeg! Ezúton is köszönjük a vendéglátást a TVE 
csapatának!

November 9-én a III. Kerületi TVE csapatához voltunk hivatalosak 
edzőmérkőzésre. Eddigi közös mérkőzéseinken csak jó meccseket 
játszottunk, a kolléga és az én véleményem is az volt, hogy nagyon 
hasznos és izgalmas mérkőzéseket játszottunk, ezért mindenképp 
szeretnénk még!C
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Kiemelkedő teljesítményéért okleveles kitüntetésben részesült, Kapovits 
Tamás!

Mérkőzéseink:

November 13-án egy újabb körzeti Bozsik-torna fordulón vett részt a 
2014-es gárdánk a Budai FC szervezésében, a Mérnök utcai 
sporttelepen! 

Erre a fordulóra 8 gyerekkel tudtunk részt venni, voltak azért hiányzóink, 
de aki ott volt nagyon jól érezte magát. Izgalmas meccseket láthattak a 
kilátogatók, nem volt hiány parádés megmozdulásokból! Folytatás 27-én!

November 19-én elérkezett a következő Delej-Liga játéknap a liga 
felsőházában! Jöhetett a RAFC elleni visszavágó és a Gyömrő elleni első 
meccs. A gyerekek az első mérkőzésen az idei év eddigi egyik legjobb 
játékát mutatták, minden úgy sikerült ahogy azt reméltem, rengeteg tanult 
dolgot láttam a gyerekektől, tudatos és összeszedett volt a játékok. A 
második mérkőzésen folytatták amit elkezdtek az első mérkőzésen és ott 
is igen csak szuper játékkal tudtak elő rukkolni! 26-án már az utolsó előtti 
fordulót játsszák a srácok, majd az azt követő héten jöhet a záró forduló! 
Hajrá Srácok, mindent bele!

RAFC – II. Kerület UFC 2-3

November 21-én a két héttel ezelőtti ellenfelünket, a TVE csapatát 
fogadtuk hazai környezetben. A mérkőzés újdonsága volt, hogy 
negyedpályán játszottunk, 5x2-es kapukra, 6+1-ben és les szabállyal. 
Ebben a korosztályban ezek a dolgok alapból újdonságok, azonban 
edzéseken a mi 2014-es játékosaink rendszeresen ilyen feltételek mellett 
játszanak, úgyhogy teljesen még sem volt új  és ezzel az ellenfél is így 
volt.

A mérkőzés, ahogy ezt már ettől a párosítástól megszokhattuk, megint 
csak egy izgalmas meccset hozott. A mérkőzés elején inkább ellenfelünk 
irányított, azonban a mérkőzés felénél átvettük az irányítást és már 
inkább mi tudtunk dominálni. A mérkőzés végére sok gól itt is-ott is, 
elfáradt és boldog gyerekek, tehát jól sikerült meccs!
Köszönjük az ellenfelünknek, hogy eljöttek!

Gyömrő – II. Kerület UFC 1-4
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U10 (2013)

A nagyobbak is játszottak jó pár mérkőzést, bár valamivel kevesebbet 
mint a kisebbek, viszont extra meccsekből itt se volt hiány!

Gratulálok a srácoknak, kihajtották magukat és meg is lett a gyümölcse!

November 5-én ugye Ők is pályára léptek az MTK tornán, ahol 
tisztességesen helyt álltak, a nálunk jobb csapatok ellen. Gólt is 
szereztünk, illetve játékban is voltak jó megmozdulások bőven! Látszott 
azért a különbség a mi csapatunk és az akadémiák között, de ez így volt a 
kisebbeknél is. Mindenképp nagyon hasznos volt , örültünk a 
meghívásnak és reméljük még lesz ilyen lehetőségünk!

November 11-én (pénteken) hazai pályán fogadtuk a 4Trainerz csapatát 
edzőmérkőzésen! A meccsen sok játékos pályára tudott lépni, és 
mindenki meggyőző teljesítményt nyújtott döntően, habár volt jó pár 
egyéni hiba is, de belefért, több volt a jó dolog! A mérkőzés eleje 
kiegyenlített volt, itt is-ott is voltak helyezetek és gólok, majd kezdtük 
átvenni a mérkőzés irányítását és utána már ezt nem is engedtük ki a 
kezünkből!

Köszönjük a 4Trainerz csapatának, hogy eljöttek, reméljük még lesz 
alkalmunk játszani!
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A 2013/14-es korosztály novemberi hónap játékosa: Csányi Kornél!

Decemberben még 1-2 mérkőzés vár a srácokra, az edzéseken pedig 
már a játéké lesz a fő szerep! 21-én egy rövid téli pihenőre vonulunk, és 
majd január 9-én folytatjuk amit elkezdtünk!

Hajrá UFC!

November 20-án az utolsó őszi U11-es Bozsik tornán lépett pályára két 
csapattal az U10-es korosztályunk. Mind a két csapatról elmondható, 
hogy pörgős és jó meccseket játszott, kellőképpen elfáradt mindenki. 

Kiemelkedő teljesítményéért okleveles kitüntetésben részesült Szűcs 
Tamás és Vilhelm Zsombor! Köszönjük a Budai FC-nek a szervezést!

Mind a két csapatunknál láthattunk olyan dolgokat, amik eddig nem 
nagyon mentek most pedig igen, úgyhogy elégedettek lehetünk Viktor 
bácsival!

U10-es csapatunk két új taggal bővült, ugyanis Oczkó Dávid és Máté 
Bulcsú próbaidőszak után nyert felvételt csapatunkba! Mind a 
ketten a III. kerület TVE csapatától érkeztek. Gratulálunk Nekik és 
örülünk, hogy nálunk szeretnének focizni!

Gratulálunk!

Kustra Bence
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Mind ezek mellett ismét játszottunk egy barátságos mérkőzést a III. 
Kerület TVE ellen. 

A mérkőzésen jellemző volt a csapatra az önbizalom, az okos megoldások 
és a higgadtság. 

2016-ban született játékosaink novemberben az utolsóelőtti Bozsik 
tornán vettek részt.

A pályánkra felkerült a sátor, ami megkönnyíti az edzéseinket, hiszen 
megóv minket a rossz időjárástól. Így szinte minden adott a jó és izgalmas 
edzésekhez. Sok fejlesztő játék, gyakorlás és persze focimeccsek, amit 
tűkön ülve vár minden játékos a csapatból.

Ügyes cselek, szép gólok, bátor megoldások jellemezték a fiúk játékát. A 
tornán hárman is oklevelet kaptak, ami nem akármilyen kitüntetés. Szép 
volt fiúk!

Az edzésen tanultak, gyakoroltak megjelentek a mérkőzéseken, ami 
nagyon jó jele a fejlődésnek. 
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Akár csak a Tornákon az edzéseken is lelkesen, motiváltan vesznek részt 
a fiúk. 

Tóth Tamás

A játékok, gyakorlások és a mérkőzésjátékok ugyan akkora örömöt okoz a 
játékosoknak, mint egy jó Bozsik. Nagyon büszkék vagyunk mind a két 
korosztályra, mert ugyanúgy céljuk a fejlődés, mint nekünk Lio bácsival. 
Hajrá fiúk! Hajrá UFC!

2015-ben születtet játékosaink is részt vettek az ősz utolsóelőtti tornáján. 
Egy nagyon szép, napos, igazi foci időben. Nem akármilyen mérkőzések, 
gólok, cselek, passzok jellemezték játékunkat. Funino vagy nagy pálya? 
Lényegtelen. Itt is bátran, önbizalommal telve, lelkesen játszottak a fiúk.
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Sokan járnak focizni
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Kölyök

Vereség után...

Győzelem után...
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Lurkó

Gólt rúgtam

Vidáman kezdődik az edzés
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Manó

CR.7 SIUU!

Taktikai megbeszélés
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A katicák edzés után

Ki legyen a csapatkapitány?
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Nehéz mérkőzések sora várt ránk a hónapban, de nagyszerűen helyt 
álltunk, így magabiztos előnnyel vezetjük a bajnokságot!

A folytatásban következett a nagy rangadó, hazai pályán fogadtuk a 
tabella második helyén álló, tavaly még BLSZ1-es Svábhegy csapatát. Az 
elejétől kezdve kevés játék alakult ki, részben a szakadó eső, részben a 
vendégek taktikája miatt, inkább ping-pongra hasonlított a játék. A félidő 
felénél 11-esből vezetést szerzett a Svábhegy. Ezután próbáltunk 
aktívabbak lenni és többet kezdeményezni, ami a második félidő elején 
kezdett ígéretesen kinézni. Ennek eredményeként az 57. percben sikerült 
egyenlíteni, Szabó Boti lőtt hatalmas gólt 25 méterről a jobb felsőbe. 7 
perccel később ismét hátrányba kerültünk, az ellenfél is egy gyönyörű 
távoli lövésből talált be, sőt 2 percre rá már 3:1 állt az eredményjelzőn. A 
vendégek centere le tudott fordulni a védőnkről és 12 méterről kilőtte a 
rövid felsőt. A mérkőzést továbbra is rengeteg ívelés, fejpárbaj, kemény 
játék és kevés kapu előtti szituáció jellemezte. Jöttek a cserék, 
szerkezetet váltottunk, de ez nem eredményezett áttörést. 

Október hónapot a Goldball elleni vendégjátékkal zártuk. Nehéz 
mérkőzésre készültünk és azt is kaptuk, amire számítottunk. Az ellenfél 
masszív védekezést és agresszív játékot választott, így mi 
kezdeményeztünk többet. Gólszerzési lehetőség kevés adódott, de azt jó 
hatékonysággal használtuk ki. A 35. percben Tóth Barna kapott nagy 
labdát a 16-oson belül, egy átvétel után 10 méterről ballal a bal alsóba lőtt, 
ezzel megszerezve a kritikus első gólt. A második félidőre nem változott a 
játék képe. A 66. percben ismét Barna volt eredményes, egy bal oldali 
beadás után elé került a labda, és újfent ballal a bal sarokba lőtt. Az 
ellenfél ekkor feljebb kapcsolt, próbált többet támadni, de így több 
területet kaptunk a támadásainkhoz. A vége előtt 10 perccel Kelemen 
Csongi lépett ki a védők között és ziccerben hatalmasat kapott az ellenfél 
kapusától, akit így kiállított a játékvezető. A büntetőt Barna magabiztosan 
értékesítette. A vége 4:0 lett, miután Csongi centerezéséből 
(természetesen) Barna került kihagyhatatlan helyzetbe és megszerezte 
saját maga és a csapat negyedik gólját. Összességében koncentrált 
védekezéssel, hatékony helyzetkihasználással egyértelmű győzelmet 
arattunk riválisunk ellen, így megőriztük hibátlan teljesítményünket. 
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A 12. fordulóban a mindig masszív Airnergy látogatott hozzánk. Ismét egy 
betömörülő csapat ellen léptünk pályára, hasonló forgatókönyvvel, mint 
az elmúlt héten. Kerestük a rést a védelmükön, amit nem igazán találtunk, 
mégis 2 gólos, megnyugtató előnnyel mehettünk a szünetre. Előbb Czipó 
Ádi értékesítette Jobbágy Döme bal oldali beadását, majd pedig egy kis 
szöglet után Szabó Boti tekert a hosszúba. A második félidőre feljavult a 
csapat játéka és egyértelmű fölénybe kerültünk. Az ellenfél gyors 
játékosaira és kontrákra épített, de a védekezésünk egyben volt, így 
mindössze egy veszélyes helyzetet tudtak kialakítani. Harmadik gólunkat 
Uray Kristóf jegyezte egy szöglet utáni kavarodásból, a negyediket pedig 
Szabó Kristóf Tóth Barna zseniális gólpasszából. A vége 4:0 lett, 
magabiztosan nyertünk egy szervezett és bravúrokra képes csapat ellen. 

A 75. perc környékén kaptunk egy esélyt, hogy visszajöjjünk a meccsbe, 
de Tóth Barna 11-esét kivédte a kapus, így maradt a 2 gólos hátrány. A 
végén akadt még 1-2 helyzetünk, de az eredmény már nem változott, így 
elszenvedtük idei első vereségünket. A tabellát továbbra is vezetjük, 2 
ponttal a Svábhegy csapata előtt. 

A Svábhegy elleni vereség után próbáltunk visszatalálni a győzelmi 
ösvényre és ez szerencsére sikerült is. A 4. helyen álló RKSK II-nél 
vendégeskedtünk. A hazaiak az elejétől kezdve visszahúzódtak a saját 
térfelükre, így mi kezdeményeztünk, de nehezen találtuk a rést a 
védelmükön. Egészen a 32. percig kellett várni az első igazán nagy 
helyzetre, amiből Kelemen Csongi szerzett vezetést. Még a szünet előtt 
sikerült megduplázni az előnyt, miután az ellenfél térfelén szerzett 
labdából gyors ellentámadást követően Csongi beadására Czipó Ádi 
robbant be a kapu elé és védhetetlenül a léc alá lőtt. A félidő utolsó 
percében egy szélre menő indításra Kiss Dani indokolatlanul kijött a 
kapujából, a hazaiak csatára ezt észrevette és szépen a kapuba emelt. A 
második félidő remekül indult, egyből az első percben Czipó Ádi vezette a 
kapusra a labdát, de ezúttal védeni tudott a hálóőr. A 62. percben Szabó 
Boti gólja után visszaállt a kétgólos különbség, és érződött, hogy innentől 
kézben tartjuk a mérkőzést. Az RKSK a 2 csatárára ívelgette a labdákat, 
néhány alkalmat leszámítva eredménytelenül. A mérkőzés a végéhez 
közeledve ellaposodott, az utolsó pár percben még növelhettük volna a 
különbséget, de kimaradtak a helyzetek. A győzelem így is meglett és 
sikerült javítani az előző heti fiaskó után.
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Az utolsó fordulóban azzal a tudattal léptünk pályára a BAK otthonában, 
hogy eredménytől függetlenül első helyen várhatjuk majd a tavaszi rajtot. 
Az ellenfél jó formája és a rendkívül szűk pálya miatt nem számítottunk 
könnyű mérkőzésre. A BAK a legelejétől visszahúzódott a saját térfelére, 
szervezetten védekezett és próbált kontrákat vezetni. Az első félidőben 
hiába kerestünk, nem találtuk a rést a védelmükön, csak néhány helyzetig 
jutottunk, amiket nem tudtunk értékesíteni. Fordulást követően egyből 
jöttek a helyzetek, de ezek sem mentek be. A BAK továbbra is védekezett, 
tördelte a játékot és az előreívelt labdákból próbált a kapunkhoz jutni. A 
félidő derekán 2-szer is sikerült helyzetig jutniuk, előbb 10 méterről lőtt 
fölé a csatáruk, majd pedig Kis Dani védett egy léc alá tartó lövést. Már 
épp kezdtünk türelmetlenek lenni, mikor a 73.percben megérkezett a 
várva várt vezető gól, a remekül beszálló Czipó Ádi jobb oldali beadását 
Szabó Boti lőtte a kapuba. Továbbra is támadásban maradtunk, 1 perccel 
később egy szöglet során Tóth Barna lőtte telibe a felsőlécet, újabb 1 
percre rá Czipi volt önzetlen és hozta nagy helyzetbe Barnát, amit ezúttal 
értékesített. Az utolsó 10 percben jöttek a további helyzetek, de az 
eredmény már nem változott, így ha nem is könnyen, de 2:0-val megvan a 
remélt 3 pont. 13 mérkőzésből 12-t megnyerve, 5 pontos előnnyel őszi 
elsők vagyunk, vagyis egy remek félévet zártunk. 
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Vegyes eredmények, de az őszi első hely így is megvan!

A hónapban mindössze három mérkőzést játszottunk, mivel a Merkapt 
csapata nem tudott kiállni ellenünk, így játék nélkül kaptunk 3 pontot. A 11. 
fordulóban hazai pályán fogadtuk a jó erőkből álló Kise csapatát. Az első 
félidőt elsősorban sok mezőnyjáték és kevés gólszerzési lehetőség 
jellemezte, ennek ellenére jó iramban fociztak a csapatok. Fordulás után 
sikerült több helyzetet is kidolgoznunk, de a befejezések rendre 
pontatlanok voltak. A félidő második felében egyre többet hibáztunk a 
középpályán, amikből jöttek a vendég helyzetek, de szerencsére mindig 
vagy akadt egy utolsó pillanatban odaérő védő vagy Schlégel Tomi védett. 
Szintén egy középpályás labdavesztés eredménye lett, hogy a most 
debütáló Ruzicska Bálint csak szabálytalanul tudta megállítani a kapura 
törő csatárt, így az utolsó 15 percben emberhátrányban játszottunk. 
Próbálkoztak a vendégek, de gól nem született, így a 0:0-s 
végeredménnyel megvan a szezon első döntetlenje. Összességében egy 
jó ellenfél ellen játszottunk egy jó mérkőzést, az extra hiányzott a 
csapatból, ennek ellenére szereztünk egy pontot. 

A következő körben a második helyen álló FFC-t fogadtuk odahaza, 
vagyis rangadót játszottunk. A mérkőzés irama, színvonala és hangulata 
méltó volt a csapatok tabellán elfoglalt helyéhez. Együttesünk átérezte a 
mérkőzés súlyát és nagyszerűen kezdett, az első 15 percben 4 
gólszerzési lehetőséget is kialakítottunk, azonban a gól elmaradt. Ahogy 
mondani szokás a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, egy kapu 
elé beívelt szabadrúgásnál elaludt a védelmünk és könnyen elkerülhető 
gólt ajándékozott az ellenfélnek. Még magunkhoz se tértünk a 
meglepetéstől, máris 2 gólos hátrányban találtuk magunkat, miután egy 
újabb védelmi hibát használtak ki a vendégek. Még a félidő előtt 
próbáltunk szépíteni, ismét volt 3 helyzetünk, de mind kimaradtak. A 61. 
percben végre megtört a jég, Tóbiás Marci lőtt gyönyörű gólt, ezzel 
visszahozva a reményt. Csapatunk ment előre, szinte végigtámadta a 
második játékrészt, de egyenlíteni nem sikerült. Hiába játszottunk 
mezőnyben kifejezetten jól és alakítottunk ki sok gólszerzési lehetőséget, 
a gyenge helyzetkihasználás és a pár perces védelmi megingás nem fért 
bele, így 2:1-es vereséget szenvedtünk.
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Az előző heti vereség után azzal a céllal léptünk pályára az idei utolsó 
fordulóban, hogy bebiztosítsuk őszi elsőségünket. Az MLTC II otthonába 
látogattunk és nehéz, szokatlan körülmények fogadtak minket: néhol 
sáros, néhol csúszós füves pálya. A pálya talaja előrevetítette, hogy itt ma 
nem a rövid passzos játék fog dominálni, hanem a küzdés. Az első 
félidőben kevés kapu előtti szituáció adódott, az elején a hazaiak voltak 
aktívabbak, a félidő második felében mi, ugyanakkor komoly helyzetig 
egyik csapat sem jutott. A fordulás után sikerült többet tartani a labdát az 
ellenfél térfelén, ez pedig döntőnek bizonyult. Egy szép jobb oldali akció 
során Kamarás Bálint adta be élesen a labdát, amit az érkező támadók 
elől menteni igyekvő védő a saját kapujába rúgott. A vendéglátók 
elsősorban ívelésekkel igyekeztek egyenlíteni, de a védelmünk jól 
takarított. A lazuló hazai védelem több kontralehetőséget kínált nekünk, 
amiből el is jutottunk néhány lehetőségig, de a befejezések nem 
sikerültek. A vége maradt 1:0, ezzel a kiharcolt győzelemmel pedig 
biztosítottuk, hogy az első helyen telelünk, 2 ponttal megelőzve az FFC 
csapatát.   
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Az UFC-ben kezdtél versenyszerűen focizni, hogyan emlékszel 
vissza azokra az évekre?
Mike: Nagyon meghatározó korszak volt az életemben, hiszen mai napig 
tartó szoros barátságokat köszönhetek ennek az időszaknak. 
Emlékszem, hogy kezdetben a Marczibányi téri Kodály Iskola termében 
voltak az edzések heti kétszer. 1-2 év után költöztünk ki a jelenleg is 
használt Kolozsvári Tamás utcai sporttelepre, ami akkor még salakos 
pálya volt, később bővült ki két kis műfüves pályával. Eleinte csak 
különböző 1 napos tornákon vettünk részt, később már rendes 
bajnokságokban is megmérettettük magunkat és általában nagyon jó 
eredményeket értük el. Életre szóló élményeket jelentett a rengeteg 
külföldi utazás is. Kiemelném az ausztriai Welsben zajlott tornát, ahol a 
döntőt a helyi csapat ellen játszottuk és a TV is közvetítette, valamint a 
himnuszt is lejátszották a mi tiszteletünkre. Annakidején Csaba bá' 
készített az akkori csapatnak egy füzetet, ami tartalmazta az összes 
mérkőzésünk eredményét és különböző statisztikákat. Ezt azóta is féltve 
őrzöm otthon. Szóval csupa szép emlékem van erről az időszakról. 

Interjú Miklósi Gerivel, avagy Mike-kal
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2015-ben visszatértél a nevelő egyesületedhez és egy évet 
leszámítva azóta is itt játszol, vagyis megszakításokkal együtt, de 20 
éve a klubnál vagy. Mi változott és mi maradt ugyanaz ez a két évtized 
alatt?

Mike: Akkoriban az UFC-nek nem volt még minden korosztályban 
csapata, így miután “kiöregedtünk” az UFC-ből, az egész csapat a 
Pénzügyőr utánpótlásához került. Itt 4 nagyon szép évet töltöttünk el, amit 
egy NB3-as U19-es bajnoki címmel zártunk, ami óriási öröm volt hiszen 
ezzel a csapattal nem tudtunk korábban bajnokságot nyerni. Ezután 
többen ebből a csapatból felkerültünk az NB3-as Pénzügyőr felnőtt 
csapatához. Az akkori edzőm, Vattai Attila tanácsára a több 
játéklehetőség és fejlődés miatt Piliscsabára kerültem, ahol 
megtapasztalhattam milyen a felnőtt futball. Egy nagyon befogadó és 
támogató közeg volt, ahol szerettem játszani és úgy érzem jól is ment a 
játék, sokat fejlődtem.  

Az utánpótlás évek végét a Pénzügyőrnél töltötted, majd pedig 
Piliscsabán lettél felnőtt labdarúgó. Milyen emlékek maradtak meg 
bennem erről az időszakról? 

Mesélj a Gázgyáros kitérődről!
Mike: 2020 januárjában jött egy lehetőség, hogy csatlakozzak a Gázgyár 
csapatához. Szerettem volna máshol is kipróbálni magam és így a 
távozás mellett döntöttem. Ez egy felemásra sikerült időszak volt. 
Egyrészt akkor kezdődött a Covid és így az első félszezonban 
mindösszesen 2 meccsünk volt, mielőtt törölték volna a bajnokságot. 
Amikor újraindult a bajnokság úgy éreztem nem kaptam meg a kellő 
bizalmat és játéklehetőséget, amit akkor nagyon nehezen éltem meg, 
hiszen az előző csapataimban szinte mindig kezdő játékos voltam. Végül 
sikerült beverekednem magam a csapatban és szezon második felében 
már sokkal több szerep jutott nekem is. Nagyon barátságos és összetartó 
társaság volt a Gázgyár és nem bántam meg, hogy oda igazoltam.

Mike: Egykori csapattársam és barátom, Moldován Tibor hívására tértem 
vissza, aki akkoriban lett a felnőtt csapat edzője. Ennek nagyon örültem 
és szívesen csatlakoztam a csapathoz. A klub a kezdetekhez képest 
nagyon sokat fejlődött, de szerintem az alapvető elveit és filozófiáját 
megtartotta. Rengetegen fociznak ma már az UFC-ben és nagyon sokan 
jutottak el innen komoly csapatkhoz, úgyhogy szerintem jó úton halad a 
klub. 
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Hogyan jellemeznéd a játékodat?

Mely meccsekre emlékszel vissza a legszívesebben?

 

 

Mike: Egyre nehezebb a magánéletet, munkát és a focit összeegyeztetni, 
de igyekszem úgy alakítani a dolgokat, hogy egyik se sérüljön nagyon, de 
nem egyszerű… Közgazdász végzettséggel rendelkezem és jelenleg 
pénzügyi managerként dolgozom. Ugyanakkor egyre jobban érzem én is 
az idő vas fogát magamon, de szeretném minél tovább folytatni és 
remélhetőleg jövőre egy osztállyal feljebb!

Meggyes Balázs

Mike: Úgy érzem az elmúlt 3-4 év munkája most kezd összeérni. Nagyon 
örülök, hogy 13 meccsből 12-t sikerült megnyerni. Nagyon nehéz 
tavaszra számítok, hiszen mindenki minket akar majd megverni és 
kettőzött erővel fognak küzdeni ellenünk. Ugyanakkor nagyon bízom 
benne és képesnek tartom a csapatot arra, hogy hasonló teljesítményt 
nyújtsunk tavasszal is és végre meg legyen a hőn áhított feljutás.

Mike: Szerintem sosem tartoztam a legtehetségesebb játékosok közé, de 
ezt igyekeztem a harciasságommal és küzdeni akarásommal 
kompenzálni. Talán a védőjátékomat emelném ki, és úgy érzem a jobb 
szélső védő pozíciót tudom a legjobban játszani. Talán a becsúszó 
szereléseimről ismernek meg a legtöbben…

A csapatnak jól sikerült az őszi szezon. Mit vársz a tavaszi 
folytatástól?

Mike: Szerencsére sok meccs van amire szívesen emlékszem vissza. A 
BLSZ I-es időszakból több nagy nevű csapatot sikerült legyőzni, és 
bajnokságban is jó helyezést értünk el újonc létünkre. A Gázgyárral a 
Magyar Kupa főtábláján játszhattunk az akkor NBII-es Kaposvárral, ami 
szintén óriási élmény volt annak ellenére, hogy kiestünk. A közelmúltból 
pedig talán a Pénzügyőr ellen játszott Budapest Kupa mérkőzést 
emelném ki, ahol hazai pályán sikerült 0-0-t elérni, ami továbbjutást 
jelentett. Hatalmasat küzdött az egész csapat és óriási eredmény volt a 
későbbi BLSZ I bajnokot kiverni a kupából. 

Magánéletedben mivel foglalkozol és hogyan sikerül 
összeegyeztetni a focival?

Felnőtt
C
S
A
PA

TA
IN
K


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43

