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Felnőtt csapat.

Szerkesztette: Pethő Gergely

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 2009-2010-es csapat
ünneplése látható az idényzáró siófoki
nemzetközi tornán. A csapat megnyerte a
kupát, gratulálunk nekik!

A hónap képe

A hónap játékosai - Június
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Kapa Csongor

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Egy remek év, remek korszak lezárása
Az év utolsó bajnoki mérkőzésén a REAC csapatát fogadtuk hazai pályán.
A mérkőzést végig dominálva megnyertük 5-2 -re magabiztosan. Sok játékosnak
és Dani bácsinak is ez volt egyelőre a búcsú meccse a II. Kerület UFC-ben. Remek
lezárása egy korszaknak.

.

Last dance
Az egész szezont a vezetőedző értékeli lapunknak:
Én azt gondolom, hogy elvárások feletti volt az ősz és még inkább a tavasz.
Szezon előtt végig nézve a mezőnyt és a mezőny erősségét tudtuk, hogy egy
nagyon kiegyenlített bajnokság lesz.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Ahhoz, hogy dobogón végezzen egy csapat nem elég az, hogy jó képességű
játékosai legyenek itt a befektetett munkának is nagy szerepe van. Fontos, hogy
az egyének csapatként tudjanak funkcionálni. Bártan ki merem jelenteni, hogy
mind 28 pályára lépő játékos összhangban tudott lenni egymással. Mindenki
lehetőségeihez mérten a legtöbb munkát tette bele. Az még extrább, hogy az
utolsó előtti fordulóig versenyben voltunk a bajnoki címért. Hogy végül „csak”
bronzérem lett az a bajnok kiegyenlítettségét mutatja, hogy apró
momentumokon múlik az eredmény.
De ami mindennél fontosabb, hogy lázadó kamaszokból érett férfiak lettek
játékosaim, akik úgy gondolom, hogy kivétel nélkül megérettek a felnőtt futballra.
Szeretném megköszönni az egész éves munkát a játékosaimnak és Matu bának.
Abban, hogy hittek a munka megtérülésében. Természetesen az egyesület
vezetésének, hogy a körülmények mindig adottak voltak a csapat számára.

Egy nagy korszak lezárása

Roller Dániel

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A végéhez ért a 2021–2022-es szezon a 2005/2006-os csapatunk számára. Ez
volt a negyedik idénye a csapatnak, amikor bajnoki rendszerben játszott.
Összességében elmondható, hogy idén is rengeteget fejlődtünk, és bízunk
benne, ezt a tendenciát jövőre is folytatni tudjuk.
A 2005-ösök bajnokságában a tavaszra több célt tűztünk ki, és nagy örömünkre
mindet sikerült teljesíteni, sőt nem túlzás azt mondani, felülmúltuk azokat. A
tavasszal az U17-esek csak kétszer kaptak ki, a többi mérkőzést mind
megnyerték. Végül az ötödik helyen végeztünk, egy pontra a harmadik
helyezettől. Bravúros eredménynek mondható ez egy erős bajnokságban.
A 2006-osok sokáig versenyben voltak az 1. helyért, ám a két tavaszi rangadón
elszenvedett vereség miatt ez az esély elszállt. Ezt követően a második hely volt a
célunk, s az utolsó előtti fordulóban egy ki-ki meccsen fontos győzelmet aratva
megszereztük az ezüstérmet, amire büszkék vagyunk. Az U16-os szezont
értékelve boldogok lehetünk, de tudjuk, ennél többet is kihozhattunk volna belőle.
Nagyon balszerencsések voltunk sérülések és hiányzások miatt.

Újabb sikeres évet zártunk
Az évzáró ünnepségen ismét 2005–2006 rangadót játszottunk, amit ezúttal az
idősebbek nyertek meg. Valamint kiosztottuk az egyéni különdíjakat a szezon
során nyújtott teljesítményekért.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A tavasz legjobb játékosa a nagyoknál a kapitány Ludvig Bende lett, a kicsiknél a
kapus Illyés Márk. Mindketten példaértékű alázatossággal futballoznak. Alig
hiányoztak edzésről, ami a meccseken nyújtott teljesítményükön is meglátszott.
Gratulálunk, srácok!
A szezon legjobbjai Csukárdi Barnabás (2005) és Bélai Balázs (2006) lett. Csuki a
megbízhatóság mintapéldája. Szinte minden edzésen ott van, és meccset is csak
egyet hagyott ki betegség miatt. A védelem egyik legstabilabb pontja volt, továbbá
külön öröm, hogy a szezon során fontos dolgokban tudott fejlődni. A 2006-osoknál
nem volt kérdés, ki emelkedett ki a sok jó játékosunk közül. A csapat legfiatalabb
tagjaként Bali ismét zseniálisan teljesített, a nagyobbaknál is alapembernek
számított. Elképesztő mennyiségű futással, pozitív kisugárzással és fantasztikus
gólokkal segítette a csapatunkat. Bravó, srácok!
Természetesen már a jövőt is tervezzük. A következő szezonban MLSZ U19-es
és MLSZ U17-es bajnokságban indulunk. Már jöttek próbajátékosok is: Kele
Zsombi és Patkós Joci a 2006-osokat erősítheti, ha minket választanak.
A csapatnak és a szülőknek ezúton is köszönjük ezt a szép szezont. Jövőre
folytatjuk!

Csuki, Bali, Raúl - a szezon legjobbjai

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Bulcsú, Feri - házi gólkirályok

2021–2022 KÜLÖNDÍJAK
– tavasz:
- Legjobb játékos (U17): Ludvig Bende
- Legjobb játékos (U16): Illyés Márk
- Legjobb edzésre járó: Illyés Márk (56/58, 96.55%), Kovács Iván (56/58,
96.55%)
- További jó edzésre járó: Csukárdi Barnabás (91.38%), Kováts Domonkos
(86.21%), Kővágó Levente (89.66%), Lekli Lénárd (86.21%), Ludvig Bende
(89.66%), Papp Zsombor (86.21%)
– szezon:
- Legjobb játékos (U17): Csukárdi Barnabás
- Legjobb játékos (U16): Bélai Balázs
- Legtöbb percet játszók (U17): Bánszki Gergely (986), Bélai Balázs (1970),
Bélai Bendegúz (1640), Csukárdi Barnabás (2520), Dajka Bence (1991),
Fodor Gábor (1753), Keleti Dániel (1260), Kővágó Levente (1750), Ludvig
Bende (2579), Magyar Bulcsú (2370), Pados Márton (1071), Papp Zsombor
(2297), Petki Máté (1735), Szigeti Zalán (1084)
- Legtöbb percet játszók (U16): Bene Attila (1740), Bélai Balázs (1452), Hidi
Ferenc (1515), Illyés Márk (1465), Janity Máté (1758), Kovács Iván (1780),
Lázár Péter (2111), Lekli Lénárd (1801), Pados Márton (1800), Szentiványi
Dávid (1583)
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2005/2006-ban születettek
Legjobb edzésre járó: Illyés Márk (118/122, 96.72%)
- További jó edzésre járó: Bélai Balázs (86.89%), Csukárdi Barnabás (85.25%),
Kovács Iván (89.34%), Lekli Lénárd (88.52%), Ludvig Bende (86.89%),
Magyar Bulcsú (86.89%), Papp Zsombor (84.43%)
- Házi gólkirály: Magyar Bulcsú (34, MLSZ U17), Hidi Ferenc (24, MLSZ U16)
- Legtöbbet fejlődő játékos: Rodríguez Guillermo
Hónap játékosa: SZIGETI ZALÁN
Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Doroszlay Ádám, Elek János,
Kovács Iván, Rodríguez Guillermo
HAVI MÉRKŐZÉSEINK:
MLSZ U17, KÖZÉP A-CSOPORT
29. forduló:
II. Kerület UFC–Budafoki LC 4–2 (1–1)
UFC: Illyés – Szigeti (Bélai Ba., a szünetben), Csukárdi, Pados, Bélai Be. (Lázár,
75.) – Magyar, Dajka, Papp (Molnár, 75.), Ludvig – Bánszki (Kővágó, 55.), Keleti
Gól: Keleti (39., 75.), Magyar (85. – 11-esből), Ludvig (91.)
Gólpassz: Magyar (39.), Bélai Ba. (75.)
UFC-helyezés: 5.

Gabó, Pados, Bendi, Bali, Petki - hűségérmesek

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
MLSZ U16, KÖZÉP-NYUGAT CSOPORT
27. forduló:
Pénzügyőr SE–II. Kerület UFC 1–8 (0–5)
UFC: Illyés (Bérczes, a szünetben) – Lekli (Kováts, 56.), Pados (Doroszlay, a
szünetben), Zsámbéki (Nagy, 56.), Lázár – Balázs (Kozma, 56.), Tőrös
(Rodríguez, a szünetben), Szentiványi, Janity – Kovács (Fazakas, a szünetben),
Bélai Ba.
Gól: Szentiványi (4., 14. – a másodikat 11-esből), Pados (11.), Bélai Ba. (36.,
64.), Janity (42., 71.), Rodríguez (88.)
Gólpassz: Bélai Ba. (4.), Tőrös (11.), Kozma (71.)
UFC-helyezés: 2.

2005-2006 rangadó

Ritz Balázs
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2007/2008-ban születettek
Laza június
Ebben a hónapban a technikán és a közösségen volt már csupán a hangsúly,
illetve az érkező próbajátékosok mustráján. Kihasználva, hogy a ballagások,
osztálykirándulások miatt kicsit kevesebben (22-28 fővel) tudtunk edzeni az
íveléseket és a levegőből való labdaátvételek kötöttük össze a
támadásbefejezésekkel egyénileg és 3-5 játékos együttműködésével.

Egészen jó a hangulat

Sok volt már az egymás közti, kötetlen játék. Hol üdítőben fogadtunk, hol les
nélkül játszottunk és volt, hogy senki nem játszhatott a saját posztján.
11-én megrendeztük a már-már szokásos évzárónkat fent a pályán. Bográccsal,
szülő/edző/gyermek focival, illetve az édesapáknak és édesanyáknak 11-es rúgó
verseny is. A hangulat idézte a ligeti a majálist.
Ekkor kerültek kiosztásra a jól megérdemelt érmek, (melyeket Markóczy Csaba
bácsi osztott ki az egyesületet képviselve) és mehetett egy-egy selfie a második
helyezésért járó kupával vagy, ahogy a gyerekek nevezték el – vázával.
Most kis pihenőre vonulunk, hogy aztán júliusban újult erővel folytathassuk
tovább a közös utat. Köszönöm a kollégáimnak (Kincs Balázs, Csáki Viktor, Matu
Bá, Légrádi Gergő) az egész éves munkáját és segítségét – legfőképp azt az
alázatot és elhivatottságot, amivel a gyerekek felé fordultak.
Banka László
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2007/2008-ban születettek
Balázs bá így tüzel mindenkit

Gyors évértékelő Csaba bácsitól
Banka László
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2009/2010-ben születettek
Az U14-es csapatunk a bajnokságban 2. helyezést ért el a Hidegkút csapata
mögött, akiknek ezúton is gratulálunk. A hónap végén csapat átadás lesz, ahol is
Székely József ( Matu bá) veszi át a csapatot. Ezúton szeretném megköszönni a
szülőknek az együttműködést, a gyerekeknek a 4 év közös munkáját, jó volt
együtt. Sok sikert kívánok a jövőben!

Június hónap játékosa: A csapat minden egyes tagja

BLSZ U14 3. csoport
UFC - Városgazda UA II., 2022.05.27 péntek 15:30, hazai pálya
Eredmény: 0-2
Keret: Benkő Gellért, Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, Onodi Mirkó, Pados Máté,
Albert Noé,Vörös Ciprián, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor, Ferenczi
András, Samu-Nagy Ábrahám, Rados Martin, Varga Miron, Pataki Dömötör,
Madzin Zalán.

A kupa teljes mezőnye u13-ban

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Balaton Trophy 2022 Siófok, U13
Egy nagyszerű, nemzetközi mezőnyt felvonultató tornán vettünk részt a pünkösdi
hosszú hétvégén, mely kitűnő lezárása volt a szezonnak.
A torna lebonyolítása liga rendszerben zajlott. Mindenki játszott mindenkivel,
majd következtek a helyosztók.
Az első mérkőzésen máris egy sok gólos győzelmet arattunk a BFC Siófok ellen,
majd jöhetett a csoport favoritja, az Újpest FC elleni mérkőzés. Sajnos nem
kezdtünk jól, hamar kaptunk 3 igen csak elkerülhető gólt , majd ezután újra
visszajöttünk a játékba, de gólt csak nem sikerült elérnünk, viszont az ellenfélnek
annál inkább, így számunkra rendkívül szomorúan ért véget a találkozó. A látottak
alapján nem volt ennyi a két csapat között. Ezután a Marosvásárhellyel
játszottunk. Szinte csak nálunk volt a labda, vezettünk is, de sajnos újra két
könnyen elkerülhető gólt kaptunk a semmiből és végül nem sikerült egyenlíteni,
így különösen fájó vereséget szenvedtünk. Ám messze volt még a vége,
megráztuk magunkat és a szlovákiai FK Slovan-t már könnyedén, szép játékkal
megvertük. A nap utolsó mérkőzését a lengyel AP Plon Kaweczyn csapata ellen
játszottuk. Nagyon kellemetlen, csapkodós, verekedős stílusú ellenféllel találtuk
szembe magunkat. Nagy küzdésben egy góllal múltuk felül őket.

Gegi
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2009/2010-ben születettek
A második napra még két csoportmérkőzés maradt hátra. Elsőt a legyel System
Drop Piast ellen játszottuk. Sima 4 gólos győzelem ide. Az utolsó
csoportmérkőzés előtt tudtuk, hogy ha a mi mérkőzésünkkel párhuzamos
Marosvásárhely - AP Plon Kaweczyn találkozót a lengyel gára nyeri 2-1 re, akkor
körbe verés lesz a csoport 2., 3., és 4. között és a gólkülönbség sem fog dönteni hisz mindenki 2-1-re verte el a másikat - így nekünk az utolsó meccsen minél több
góllal kell nyerni, hogy a teljes tabellán minél jobb legyen a gólkülönbségünk és
oda érhessünk a második helyre. Hát mindkettő teljesült. A mini tabella nem
segített, így jöhetett az összgólkülönbség, amiben mi lettünk a legjobbak, így
csoport másodikként döntőt játszhattunk a csoportban még gólt sem kapó Újpest
FC-vel, akik természetesen ezek után az első helyen zártak.

Amikor kijön a feszültség a döntő megnyerése után

A döntőben a lilák szereztek vezetést a mérkőzés második felében, de nem kellett
sokat várni Samu-Nagy Ábris egyenlítő bomba góljára. Ezek után az eredmény
már nem változott a rendes játékidőben, jöhettek a büntetők. A drámai
végjátékban az utolsó rúgónk, Rados Martin már úgy futhatott neki a labdának,
hogy ha belövi bajnokok vagyunk. És belőtte!

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Így nyerte meg az UFC U13-as csapata az első Balaton Trophyt! Azt hiszem
felejthetetlen élmény volt mindenkinek!
Hab a tortán, hogy a legjobb kapus díjjat Ferenczi Andris kapta!

A szurkolókkal együtt

Andris a torna legjobb kapusa

Kovács Viktor

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Utolsó tornák
U10: Menetelés a döntőig
06.04.-én szombaton a rangos Juniális kupán vettünk részt Gödöllőn. A tornán
számos tehetségközpont és labdarúgó akadémia is részt vett, többek között:
DVSC, MTK, Vasas Kubala Akadémia, Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia, III.
Kerület TVE, BVSC, Mészöly FS, UTE.
Az első mérkőzést követően beindult a játékunk és sorra tudtunk kidolgozni
helyzeteket, egymás után szereztünk szép gólokat és ezzel a 3 pontokat. A
csoportban a Vasas Kubala Akadémia mögött a második helyen végeztünk, a
későbbi aranyérmes Debrecen előtt.
A negyeddöntőben a BVSC, az elődöntőben az MTK volt az ellenfél. A szezon
egyik legnagyobb küzdését, határozott játékát produkáltuk az MTK akadémiai
csapata ellen, aminek végeredményeként 2:0-ás eredménnyel továbbjutottunk
ellenük a döntőbe.
A döntőben a DVSC csapata volt az ellenfelünk, bár játékban abszolút
kiegyenlített mérkőzés volt ellenfelünk jobban használta ki a helyzeteit, így 0:2-re
megnyerte a döntőt.
Nagy büszkeség ezüstérmet szerezni ilyen erős csapatok ellen!
I. helyezett: DVSC
II. helyezett: II. Kerület UFC
III. helyezett: MTK Budapest
A torna legjobb kapusa címet Dérczy Ferenc (UFC) kapta, akinek ezúton is
gratulálunk!

A hónap játékosa akció közben

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
U11: Alsóházi bajnok
A csoportunkból nem sikerült továbbjutnunk a felsőházi rájátszásba (top 4-be),
így az alsóházban folytattuk a menetelésünket.
Remek csapatok ellen játszhattunk, a mérkőzésről mérkőzésre javuló
formánknak és teljesítményünknek köszönhetően az alsóházi döntőben sikerült
megverni az Újpest FC csapatát, ezzel megszerezve az előkelő V. helyezést.
Nem indult könnyen a torna, de szép eredménnyel végeztünk. Örülünk, hogy
nálunk erősebb csapatok ellen is játszhattunk, ahol kiderült miben kell még
fejlődnünk, mennyivel jár előttünk egy akadémiai csapat (pl: a Vasas Kubala
Akadémia U11).Jó idő, szép eredmény, javuló játék!

Alsóházi bajnokok
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2011/2012-ben születettek
Pünkösd Kupa, Goldball pálya
U10 - Pünkösd kupán jártunk!
Június hatodikán, pünkösd hétfőn a Puebla Focisuli által megrendezésre kerülő
Pünkösd kupán tehettük próbára magunkat más csapatok ellen.
A csoportkörből sikerült csoportelsőként továbblépnünk az egyenes kieséses
szakaszba. Az elődöntőben a Félegyháza csapatával játszottunk, a döntőben a
Mészöly FS csapatával. A döntő hozta a legszebb és legjobb játékot, a torna
legjobb mérkőzése volt.
Kicsit fáradtan, álmoskásan kezdtünk, de a végére egyre jobban belejöttük.
Sikerült megnyernünk a tornát!
UFC - Puebla 2:0
UFC - Mészöly 1:1
UFC - Szécsény 3:0
UFC - Félegyháza (elődöntő) 6:1
UFC - Mészöly 3:0 (döntő)
A torna legjobb játékosa Domonyik Lőrinc (UFC) lett, akinek ezúton is
gratulálunk!
Youth Talent Cup – KKLSE Forwell Cup 2022
U11: Szezonzárás Kiskunlacházán
A 12 csapat részvételével megrendezésre kerülő kiskunlacházi Youth Talent
Cup-on lépett pályára vasárnap délután az U11-es csapatunk.
A 6 fős csoportunkban a Mészöly és a Szolnok együttesei mögött a harmadik
helyezést sikerült elérni, ami alsóházi rájátszást ért. Az alsóházi elődöntőben
elért döntetlen után büntetőpárbajjal sikerült az alsóházi döntőbe jutnunk.
Az V. helyért a Bene Ferenc LA csapatával játszottunk egy izgalmas mérkőzést,
aminek a végén mi örülhettünk jobban.
A szezon utolsó tornáján 12 csapatból az V. helyezést értük el.
UFC - Újpest FC 3:1
UFC - Kecskemét LA 1:1
UFC - Mészöly 1:4
UFC - Szolnoki MÁV 1:2
UFC - Eger 4:0
UFC - Szent Pál Akadémia 1:1
UFC - Bene Ferenc LA 2:1
U10: Ezüstéremmel zártuk az idei szezont
2012-es születésű csapatunk vasárnap délelőtt Kiskunlacházán lépett pályára a
Youth Talent Cup keretein belül.
A 12 csapatos tornán remek ellenfelekkel találkoztunk, sok izgalmas mérkőzést
játszottunk. Csoportelsőként továbbjutottunk az elődöntőbe, ahol a Szolnoki
MÁV csapata ellen sikerült nyernünk 2:1-re, ezzel bejutva a döntőbe.
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2011/2012-ben születettek

5. helyen végeztünk
A döntőben a Bene Ferenc LA csapatával találkoztunk, ahol sajnos több
kapufát rúgtunk, mint gólt. A mérkőzést 2:1 arányban nyerte a Kaposvári
alakulat.A 12 csapatos tornán végül a II. helyezést sikerült megszereznünk,
továbbá mi adtuk a torna legjobb játékosát is Ababou Mouloud személyében.
UFC - Eger 4:1
UFC - Kecskemét 3:0
UFC - Gödöllő 2:1
UFC - Vác 12:0
UFC - Bene Ferenc LA 3:0
UFC - Szolnok 2:1 (elődöntő)
UFC - Bene Ferenc LA 1:2 (döntő)
III. Ker. TVE elleni edzőmérkőzés
U11 - Kerületi rangadó
Csupán az eredményt látva gondolhatná az ember, hogy vízilabda mérkőzést
játszottunk. A III. Kerületnek amúgy is van vízilabda csapata, de itt nem erről van
szó. Vendégjátékra érkeztünk a Kalap utcába, ahol a TVE U11-es csapatával
játszottunk egy barátságos mérkőzést. A 100 perces találkozón kereken 20 gól
született, a gyerekek nagyon kitettek magukért. Mindkét csapat részéről remek
játékot láthattunk.
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Ezüstérmes csapat Kiskunlacházán
A szezon vége felé közeledve hasznos felkészülési mérkőzés volt ez a nagyobb
tornák előtt, ahol akadémiákkal kell felvennünk a versenyt. Tegnap is
tapasztalhattuk az óbudaiak ellen, milyen úgy játszani, ha nincs nálunk a labda.
A pazar edzőmérkőzést egy remek büntetőpárbajjal zártuk, amit a TVE csapata
nyert meg. Köszönjük a vendéglátást, fantasztikus mérkőzés volt!
III. Kerületi TVE - II. Kerület UFC 9:11

TVE elleni győztes csapat

.
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A hónap játékosa: Kapa Csongor
Csongor a tavaszi szezonban végig kiegyensúlyozott teljesítményt hozott. Nagy
része volt a Kölyökliga bajnoki cím elnyerésétől kezdve számos egynapos tornán
elért címünkben. Júniusban Ő hozta a „szezon végi extrát” a csapatból, három
tornán is megtalálta a góllövő cipőjét, amivel szorult helyzetekben tudott segíteni
a csapatán. A legszembetűnőbb különbség nem az eredményessége az ellenfél
kapuja előtt, sőt nem is az, hogy számtalanszor tudja helyzetbe hozni
csapattársait, hanem a javuló védekezése. Sokkal nagyobb részt vállal a
labdaszerzésből, a visszazárásból, mint ősszel tette. Nem ragad fent a
támadások után. Ez Csongor elképesztő futóteljesítményének is köszönhető,
hiszen még Ő maga sem veszi észre néha, hogy sprintben közlekedik előre –
hátra a pályán. Egyre gyakrabban lehet bevenni kombinatív kisjátékokba a
mezőnybe, sőt egyre gyakrabban húz elő a cilinderből egy-egy trükköt,
mutatvány. Képes a váratlan húzásokra is éles helyzetekben. Csongor
meghatározó tagja lesz később az UFC korosztályos csapatainak, idővel igazi
vezérszerepet is hárulhat rá.
Június hónap legjobb játékosa, megérdemelten: Kapa Csongor!
Évzáró
Június 19-én vasárnap tartjuk a csapatévzárót, ahol kiosztásra kerülnek az
egyéni elismerések. Jutalmazzuk többek között a hibátlan edzésre és
mérkőzésre járókat, illetve az év végi bajnokság győztesét is. A szülő-gyermek
foci után a napot közös ebéddel fogjuk zárni.
Most rövid nyári pihenőre vonulunk, jön a táborok időszaka az évben, de ősszel
újult erővel folytattuk!
Fantasztikus szezont zártunk!
Boros Ádám
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Zárul a szezon
A szezon utolsó 15 napja tartalmasra sikerült a csapat életében, szerencsére az
edzéseken megfelelő létszámmal tudtunk dolgozni. Edzések alkalmával
megrendeztük a 4 fordulós, szezonzáró kupasorozatot. Részt vettünk mindkét
korosztállyal egy Kiskunlacházi tornán, valamint az utolsó edzésen szülő-gyerek
foci és búcsúzkodás zárta az idényt.
A 4 fordulós kupasorozatunk egy összetett verseny volt, hiszen egyénileg
gyűjtötték a gyerekek a pontokat amellett, hogy minden edzésen más
csapatösszetételben kellett helyt állniuk. Fontos volt tehát a jó csapateredmény
elérése annak érdekében, hogy egyénileg is versenyben maradjanak a végső
győzelemért. Plusz pontokat is lehetett szerezni minden fordulóban, a legjobb
kapus, legjobb mezőnyjátékos és a gólkirály 1-1 pontot zsebelhetett be.
A legtöbb pontot szerző 2014-es játékos: Kapovits Tamás (12 pont)
A legtöbb pontot szerző 2013-as játékos: Csányi Benedek (11 pont)
A torna gólkirálya: Szabó Mátyás (12 gól)
Június 11-én Kiskunlacházán jártunk mindkét korosztályunkkal. A 2014-esek
kezdték a meccseket a délelőtt folyamán. Nem ígérkezett könnyűnek a
csoportmérkőzések sora, hiszen a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia, A MOL
Fehérvár FC és a Debreceni Olasz Focisuli ellen kellett bizonyítani. A csoport
negyedik helyén végezve az 5-8.helyért zajló mérkőzésen büntetőkkel
maradtunk alul a Gödöllővel szemben, így végül a Mészöly Focisuli 2015-ös
csapata várt ránk, akiket egy utolsó percekben összehozott fordítással sikerült
legyőzni. A 2014-es csapatunk tehát 7. helyen végzett, dicséret illeti a fiúkat a
küzdeni tudásuk és bátorságuk miatt. Hasznos tapasztalat volt ez a későbbiekre
nézve mindenkinek.
A 2013-as csapatunk nagy várakozásokkal kezdte a tornát, talán a túlzott akarás
is rányomta a bélyegét a csoportkörös meccsek alakulására. Sok helyzetet
alakítottunk ki, voltak szép egyéni megmozdulások támadásban, viszont a
védekezés nem mindig működött hibátlanul, sok apró hibát követtünk el hátul.
Nem szenvedtünk nagy vereségeket a csoportban, (minden vesztes meccsen 2
góllal maradtunk alul), sokszor a szerencse sem állt mellénk támadásban. Végül
az 5 fős csoport negyedik helyén végeztünk, s így itt is az 5-8. helyeket vehettük
célba.
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Kiskunlacháza - U8
Az első mérkőzésen döntetlen után büntetőkkel maradtunk alul a fehérvári Főnix
ellenében, majd a 7. helyért zajló mérkőzésen szintén egy döntetlen utáni
büntetőpárbaj lett a vesztünk a Mészöly FS ellen. Sokkal több volt ebben a
tornában, de így is dicséret illeti a játékosokat, akik mindent megtettek a pályán.

Kiskunlacháza U9
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A szezon utolsó edzésén szülő-gyerek focit szerveztünk. Nagyon jó hangulatú
foci volt , sok résztvevővel és nagy meccsekkel.
Jövőre immár a középső harmadban, nagypályán kezdi meg az edzéseket a
csapat, Gergő bácsi és Lió bácsi búcsúzik a korosztálytól.
Szeretném megköszönni Lió bácsinak az egész éves alázatos és segítőkész
munkáját, illetve köszönöm a szülőknek a teljes idényen át tartó együttműködést,
támogatást!
A gyerekek kitartóan, példásan edzettek az egész idényben, rengeteget fejlődtek
egy év alatt. Sok sikert és sok gólt kívánok nekik a következő évekre!

Pethő Gergely
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Én rúgom a gólt!
Roller Dániel
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Junior

Felsőbebajnokai
Tippverseny
Kölyök
A pihenő csapat

Cserhalmi Hugó átvehette a bronz hűségérmet!
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Lurkó

Nyikita és Nándi
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Manó

Csapatkép júniusban
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Katica

Futás!

Sziasztok!
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Felnőtt
Felnőtt csapat
A bajnokságok véget értek és júniusban már a levezetésen kívül kevés más
dolgot terveztünk.
Ami biztos, hogy az évzárónkat június 18-19-én tartjuk meg Balatonberényben.
Sokaknak ismerős lesz a hely, hiszen utánpótlás korukban rengetegszer jártak
már ott az UFC-vel.
Majd június végén következik a VAR kupa, amire idén is meghívtak minket.
Az idei egyéni elismeréseket és a Bajnoki ezüstökért járó trófeákat az érmekkel
együtt fogjuk átadni az évzárón.
A felkészülés június 18-án kezdődik.
Erdő-Lahner Tas

