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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
már
megjelennek a számszerű eredmények
is.
A hónap képén a 2011/2012-es csapatunk
tagjai ünnepelnek önfeledten.

Szerkesztette: Ritz Balázs

A hónap képe

A hónap játékosai - Szeptember
Felnőtt

2004/2005/2006

II. KERÜLET

II. KERÜLET

94

94

UFC

Porst Bálint

UFC

Papp Zsombor / Knyazev Denisz

2009/2010

2007/2008

II. KERÜLET

II. KERÜLET

94

94
UFC

UFC

Lakatos Ákos

Samu-Nagy Ábrahám

2011/2012

2013/2014

II. KERÜLET

II. KERÜLET

94

94

UFC

UFC

3

Bereczk Benjámin
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CSAPATAINK

2004/2005/2006-ban születettek
Eseménydús nyár áll legidősebb utánpótláscsapatunk mögött. Rengeteg
próbajátékos érkezett hozzánk, s nagy örömünkre sikerült közülük jó játékosokkal
erősíteni.
Az új játékosok névsora:
2006: Ferencz Attila, Horváth Attila, Juhász Barna, Knyazev Denisz, Pálos
József, Sóvári Márk, Szabó Márk, Szlávik Keve
2005: Seres Lukács
2004: Kovács Levente
Természetesen a távozók oldalán is akadnak nevek. Nagy
büszkeségünkre Ludvig Bende – aki az előző idényben az U17-es csapat
egyik kapitánya volt – magasabb szintre igazolt, az NB II-es Dorogi FC
U19-es együtteséhez került. Deák Nonó, Weiblen Kristóf, Hatvany Barna
és Petki Máté külföldre költözött, valamint nem nálunk futballozik a
továbbiakban Gonda Márk, Gödölle Barna, Józsa Lukács és Nagy
Levente.
Szokás szerint Balatonberényben edzőtáboroztunk, ahol 32 játékos
dolgozott egy héten át. Ennek a korosztálynak ez volt az ötödik nyári
edzőtábora, ismét remekre sikerült.

Edzőtábor Balatonberényben
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CSAPATAINK

2004/2005/2006-ban születettek
Az U19-esekkel regionális MLSZ-bajnokságban indulunk, s az első jelek
alapján sikerült jó csoportba kerülnünk, amelyben rengeteget
tanulhatunk. A 2006-osokat pedig nagy megtiszteltetés érte: a szövetség
felkért minket, hogy induljunk a Kiemelt U17-es bajnokságban. Itt minden
mérkőzés kihívásnak ígérkezik, erre vágytunk évek óta.
Nagy örömünkre sok játékosunk érdeklődik a II. Kerület UFC
felnőttcsapata iránt. Edzésen részt vehetett Illyés Márk, Dajka Bence,
Hauberl Gege, Kővágó Levi és Sisa Viktor, közülük Dajka Bence, Yürekli
Máté és Hauberl Gege már bajnokin is szerepet kapott a mostani
szezonban a felnőttek között.
Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Ferencz Attila, Horváth
Attila, Illyés Márk, Knyazev Denisz, Kovács Iván, Pálos József,
Rodríguez Guillermo, Sóvári Márk, Sisa Viktor, Tóth Ábris
Hónap játékosai: PAPP ZSOMBOR (U19) / KNYAZEV DENISZ (U17)

Az első U19-es edzőmeccs
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CSAPATAINK

2004/2005/2006-ban születettek
EDZŐMECCSEK:
II. Kerület UFC–Kelen SC
Illyés (Fodor, a szünetben) – Seres, Csukárdi, Pál, Papp – Tóth, Dajka,
Németh (Doroszlay, a szünetben) – Kővágó (Németh, 70.), Bánszki
(Keleti, a szünetben), Magyar (Bánszki, 70.)
Pénzügyőr SE–II. Kerület UFC
UFC: Illyés – Lekli, Szentiványi, Lázár (Szalóky, 60.), Knyazev (Pálos, 60.)
– Kovács (Fazakas, 60.), Doroszlay, Bélai Ba. (Kovács, 80.) – Juhász
(Horváth, 30.), Szabó (Kozma, 60.), Ferencz (Juhász, 60.)
1908 SZAC Budapest–II. Kerület UFC
UFC: Illyés – Lekli (Rodríguez, 70.), Pados, Bene, Lázár (Szalóky, a
szünetben) – Rodríguez (Pálos, a szünetben), Knyazev, Bélai Ba., Kovács
I. (Rodríguez, 70.) – Juhász (Krant, a szünetben), Hidi (Juhász, 70.)
1908 SZAC Budapest–II. Kerület UFC
UFC: Fodor (Sisa, a szünetben) – Seres (Bélai Be., a szünetben), Szigeti
(Petki, a szünetben), Pál (Csukárdi, 65.), Yürekli (Gulyás, a szünetben) –
Papp – Csukárdi (Yürekli, 60.), Dajka (Kővágó, 60.) – Tóth – Kővágó
(Gáldi, a szünetben), Magyar

Az első U17-es edzőmeccs
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CSAPATAINK

2004/2005/2006-ban születettek
HAVI MÉRKŐZÉSEINK:

MLSZ U19, ÉSZAK-NYUGAT B-CSOPORT
1. forduló:
Érd VSE–II. Kerület UFC 1–7 (0–1)
UFC: Fodor (Sisa, a szünetben) – Seres (Yürekli, 60.), Csukárdi, Pál, Bélai
Be. (Gulyás, 67.) – Tóth, Dajka, Papp, Kővágó (Hauberl, a szünetben) –
Bánszki (Kalla, 67.), Keleti (Gáldi, 60.)
Gól: Bánszki (44., 64.), Keleti (59.), Hauberl (68., 80.), Gulyás (77.), Gáldi
(77.)
Gólpassz: Keleti (44.), Seres (59.), Gáldi (64., 77., 80.), Tóth (68.), Hauberl
(77.)

Az első győzelem az U19-es bajnokságban

2. forduló:
II. Kerület UFC–Diósdi TC 3–1 (0–1)
UFC: Sisa – Seres (Gulyás, a szünetben), Csukárdi, Pál, Yürekli – Tóth
(Szigeti, 70.), Papp, Dajka – Hauberl, Bánszki (Kalla, 66.), Magyar (Gáldi,
57.)
Gól: Dajka (51.), Hauberl (61.), Kalla (84.)
Gólpassz: Bánszki (51.), Tóth (61.), Pál (84.)
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CSAPATAINK

2004/2005/2006-ban születettek
3. forduló:
Törökbálint LASE–II. Kerület UFC 3–5 (1–4)
UFC: Sisa (Fodor, a szünetben) – Yürekli, Csukárdi (Pados, a szünetben),
Pál, Seres – Papp (Bélai Be., a szünetben), Dajka – Kővágó (Balogh, 70.),
Tóth, Hauberl – Bánszki (Kalla, a szünetben)
Gól: Kővágó (8., 41.), Hauberl (19.), öngól (24.), Tóth (63.)
Gólpassz: Yürekli (8., 24.), Tóth (19.), Seres (41.)
4. forduló:
II. Kerület UFC–Budafoki LC 1–2 (1–0)
UFC: Fodor (Sisa, 60.) – Seres (Gulyás, 60.), Szigeti, Pál, Bélai Be. – Papp,
Tóth (Keleti, 70.), Yürekli – Kővágó (Gáldi, 60.), Bánszki (Kalla, 70.), Hauberl
Gól: Bánszki (35.)
Gólpassz: Tóth (35.)

Az első győzelem az U17-es kiemelt bajnokságban
MLSZ U17, KIEMELT NYUGAT
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1. forduló:
II. Kerület UFC–Király SE 4–0 (3–0)
UFC: Illyés – Knyazev, Pados, Bene, Lázár – Bélai Ba. – Rodríguez
(Doroszlay, 60.), Juhász – Kovács I. – Krant (Szalóky, 69.), Hidi
Gól: Krant (8., 14.), Kovács (23.), Hidi (79.)
Gólpassz: Hidi (8.), Pados (14.), Knyazev (23.)

CSAPATAINK

2004/2005/2006-ban születettek
2. forduló:
II. Kerület UFC–Szombathelyi Haladás VSE 0–2 (0–0)
UFC: Illyés – Lekli (Rodríguez, 69.), Pados, Doroszlay, Lázár – Bélai Ba. –
Szentiványi, Knyazev – Kovács I. (Juhász, 64.) – Krant (Ferencz, 64.), Hidi
3. forduló:
Tatabányai SC–II. Kerület UFC 2–1 (0–1)
UFC: Illyés – Knyazev, Pados, Szentiványi, Lázár – Rodríguez (Doroszlay, a
szünetben) – Bélai Ba., Juhász (Janity, 80.) – Kovács I. (Lekli, 69.) – Krant
(Horváth, 59.), Hidi (Ferencz, 59.)
Gól: Bélai Ba. (7. – 11-esből)
5. forduló:
Kelen SC–II. Kerület UFC 0–0
UFC: Illyés – Knyazev, Pados, Bene, Lázár – Doroszlay (Lekli, 68.) –
Szentiványi (Janity, 56.), Juhász (Rodríguez, 68.) – Kovács I. – Krant
(Ferencz, 56.), Hidi
Ritz Balázs
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CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Fel kell pörögnünk
Ismét egy új szezon. Új élmények. Új osztály. Sok
új játékos. Új kolléga ismét a csapat mellett és
mellettem.
Szokni kell. Újra összeszokni egymással. A
magasabb osztály ritmusát próbáljuk felvenni,
levetkőzni a néha ránk törő megilletődöttséget.
Gyorsabb gondolkodás, határozottabban kell
belemennünk a párharcokba és természetesen
többet kell mozogni labda nélkül.
Hirtelen jött a felkérés, hogy egy osztállyal feljebb
mehetünk , amennyiben vállaljuk. Egy pillanatig
elgondolkodtam rajta, hogy vajon jó ötlet-e? Meg
tudunk birkózni majd a feladattal? Végül arra
jutottam, hogy egy ilyen lehetőséget meg kell
ragadni.
Tisztában vagyunk vele – főleg így jó pár forduló
elteltével –, hogy piszok nehéz szezon elé
nézünk, de ahogyan a srácoknak mondtam: Nincsen veszítenivalónk.

Bemelegítés
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Kapitány és Kapitány

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Szerencsére az iskolakezdés óta az edzéslátogatottság kimagaslóan
magas és lassan utol fogjuk érni magunkat , hiszen a felkészülés alatt
sajnos a nyaralások és egyebek miatt eléggé nehezen tudunk készülni a
szezonra.
Ha számszerűleg nézzük a szeptembert akkor őszintének kell lennünk.
Pocsék szeptembert produkáltunk. Azonban, ha kicsit a dolgok mögé
nézek akkor látni kell, hogy lépegetünk előre mindannyian és lassacskán
a többi csapattal való lemaradásunk visszahozzuk/visszahoztuk.

A legkisebb szurkolónkkal (Mini Csikóssal)
Sajnos távozott mellőlünk Kincs Balázs ( akinek itt is köszönöm szépen a
munkáját ) és érkezett a helyére Zabolai Erik, aki anno még a játékosom
volt, most pedig a kollégám. Furcsa dolgokat tud produkálni az élet.
Abbahagyta a labdarúgást vagy másik sportágat választott/költözés miatt
távozott: Révész Balázs, Aczél Máté, Pető Kristóf, Juhász Antal, Ombódi
Olivér, Bérczes Lajos (UDSE), Herczeg József, Tesbér Botond, Nagy
Milán
Érkezett: Bíró András, Abbas Krisztián, Kalmár Koppány ( UDSE ), Márta
Szilárd, Zsigmond Balázs ( Nagykovácsi ), Borzók András ( Biatorbágy ),
Radics László (III.Ker. TVE ), Franyó Levente ( ASR Gázgyár), Horányi
Benedek ( Pénzügyőr ) , Lakatos Ákos ( szabadon ), Sándor Levente
(BVSC), Kovács Miklós ( ASI DSE )
A végtelenbe és tovább… :)
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Banka László

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Személy szerint nagy örömmel és várakozással vettem át a csapat
vezetőedzői posztját, és nagyon kíváncsi voltam rá milyenek lesznek a
csapattal töltött első hetek. Augusztus elején elkezdtük a felkészülést, és
egy hét edzés után indultunk is Balatonberénybe, ahol öt napot töltöttünk
és mondhatom, ez örök élmény volt mindenkinek. UFC rekordot is
döntöttünk, mert az egyesület életében ilyen létszámmal soha nem volt
még csapat edzőtáborban. Nagyon tetszett a csapat hozzáállása a
munkához, sokat edzettünk, de néha bohóckodtunk is, összességében
ez jól szolgálta a felkészülést a szezonra. A csapattól sokkal többet
kaptam, mint amit vártam, megismertem a kis Arcokat és láttam, hogy
nagyon jó közösséget alkotnak.
Szeptemberben elkezdtük a bajnokságot, a srácok lejátszották életük
első nagypályás mérkőzésüket. Bár nagyon motivált mindenki, de úgy
érzem, minőségben még sokat kell fejlődnünk. Ebben a hónapban került
megrendezésre a II. Kerületi Teqball Kupa, amin a csapatból többen is
elindultak, a döntőt Váradi Szabi és Rados Martin vívta, és végül Martin
lett a bajnok.

Balatonberény - arcok
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CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Néhány számszerű adat és megjegyzés a hónapból:
U14 MLSZ: Mészöly - II. Kerület UFC 3-1 (Egy félidő előnyt adtunk az
ellenfélnek ezért megérdemelten nyert.)
U14 BLSZ: Budatétény - II. Kerület UFC 6-0 (Nem tudtunk megküzdeni a
fizikai főlénnyel!)
U14 MLSZ: II. Kerület UFC – Airnergy 3-0 (Magabiztos győzelem egy jó
csapat ellen egy félidő kitűnő játék!)
U 14 BLSZ: II. Kerület UFC – Csep-Gól 5-2 (Gratulálok a csapatnak sok
pozitívum volt a mérkőzésen!)
U14 MLSZ: II. Kerület UFC - Grund FC 8-2 (Közepes játék, egyre jobb
kondíció!)
U 14 BLSZ: II. Kerület UFC – Vecsés 1-4 (Utolsó 10 percig egyenrangú
ellenfelek voltunk, bravo!)

Csapatkapitányok
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CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
A hónap gólja: Kovács M. Bendegúz (Csep-Gól ellen)
A hónap mondata: Merényi Kolos. - kitöltöd a nyomtatványt apukád
helyett ? (kérdeztem tőle) – persze (vágta rá Kolos) - és alá is írod
helyette? (kérdeztem vissza) - Igen , odaírom hogy Apu…

(Merényi

Kolos……)
A hónap Játékosa: Samu-Nagy Ábrahám (Róla még annyit megtudtam,
hogy már négy évesen elkezdett focizni, a kedvenc játékosa C. Ronaldo,
és ő volt, aki a tavaszi nemzetközi tornán fontos gólt lőtt a döntőben.)
Székely József

Csillagvár

Balatonberény – bajnokság
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CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek

Lábtenisz

Teqball bajnokság

Döntő
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CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
SZENZÁCIÓS RAJT
Augusztus
Elkezdtük a felkészülést az idei szezonra augusztus idusán. Nagyszerű
intenzitású és létszámú edzésekkel rajtoltunk, amit egy fantasztikus
edzőtábor követetett. A felkészülési időszakban két új játékost nyert
felvételt a csapatunkba, Juhász Péter (2012) és Egyed Álmos (2012).
Igaz, utóbbi már júniusban. Ezzel kialakult a 42 fős keretünk az előttünk
álló szezonra.
Youth Talent Cup
Az edzőtábor után Kiskunlacházára utazott a 2012-es kiemelt csapatunk.
A csoportkörben eléggé döcögött a játék, nem mindenki találta még a
helyét. Sikerült egy nagyon jó mérkőzésen kiharcolni a döntetlent a Monor
ellen, majd a Göd ellen is.

Emlékezetes pillanatok Kiskunlacházán

A csoportküzdelmek után a második helyen sikerült továbblépnünk a
felsőházi rájátszásra. A legjobb 8 között a Nyíregyháza Spartacus Bozsik
Labdarúgó Akadémiával nézhettünk farkasszemet. A Nyíregyháza
akadémiához híven irányította a találkozót, többet birtokolta a labdát,
kettőnk közül szebb focit játszott, viszont a kapunkhoz nem igazán jutott
el. Egy szép támadás végén mi viszont góllal zártuk le az akciót, így 1:0val mi jutottunk a legjobb négybe. Az elődöntő nagy izgalmakat hozott. A
Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia (Kaposvár) ellen meccseltünk. A
mérkőzés első felében 2 gyors gól született, mindkét oldalról 1-1. Bár
szögletek és szabadrúgások sokasága, ollózó mozdulat és nagyon szép
támadások voltak még, gólt egyik fél sem tudott szerezni, így
büntetőpárbajra került a sor.
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CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Ebből mi jöttünk ki jobban, a kapusunk egyet védett, a lövő játékosok nem
hibáztak, döntőbe jutottunk.
A döntőben nem lehetett kérdés melyik csapat akarja jobban az aranyat. A
különbség a hajtásban, az akarásban, a küzdésben mutatkozott meg.
Fiaink nem ismertek elveszett labdát, minden játékszituációba kellő
keménységgel és elszántsággal tették bele magukat. A döntőben
egygólos hátrányból sikerült fordítanunk és nyernünk.
Eredményeink:
UFC - Kiskunlacháza 6:0
UFC - Monor 2:2
UFC - Göd 1:1
UFC - Nyíregyháza 1:0
UFC - Bene Ferenc LA 2:1 (büntetőkkel)
UFC - Főnix Gold 2:1
A torna szervezői az U11-es csapatkapitányunkat, Victora Rodrigó Jánost
látták a legjobbnak, így hazavihette a torna legjobb játékosának járó
különdíjat. A 16 csapatos felkészítő torna bajnokcsapata, a II. Kerület
UFC U11-es korosztálya!
Hozzáállásban csillagos ötösre vizsgáztak a gyerekek.
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Kupagyőztes!

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Győztes rajt!
2011-es születésű csapatunk első bajnoki mérkőzését játszotta a BLSZ
U13-as bajnokságban.
A gyerekek már nagyon várták ezt a napot, hiszen ez volt az első
tétmérkőzésük 8+1-ben, háromnegyed pályán.
II. Kerület UFC - UTE Grassroots
A mérkőzést a vendégek kezdték jobban. Rögtön az első percben góllal
fejezték be a középkezdésből vezetett támadásukat úgy, hogy mi
hozzáérni sem tudtunk a labdához. Bő 10 perc alatt sikerült fordítanunk,
ám a félidő vége előtt az UTE kiegyenlített.
A második játékrészben mindkét fél rengeteg helyzetet dolgozott ki. A
félidő közepén mi ragadtuk magunkhoz az előnyt egy szép kiugratás
után. Az ellenfél 5 perccel a mérkőzés vége előtt ismét egyenlített, de a
csapat nem adta fel, tovább hajtott és sikerült még időben megszerezni a
győztes gólt.
Nagyon izgalmas, hajtós, küzdős mérkőzésen sikerült itthon tartani a 3
pontot! Remek rajt ez a srácoktól!
II. Kerület UFC - UTE 4:3
Gólszerzőink: Bereczk Benjámin 2, Révfy Bence 2

Első bajnoki siker!
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CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Tízgólos döntetlen
A III. Kerületi TVE vendégeként léptünk pályára 09.07.-én szerdán, egy
U12-es edzőmérkőzésen. A 2x40 perces összecsapás 10 találatán
egyenlő arányban osztoztak a felek. A mérkőzés sok fordulatot hozott,
hiszen az első játékrészben mi vezettünk és a vendéglátóink fordítottak,
majd a második játékrészben mi tudtunk fordítani, ám a TVE csapatának
sikerült egyenlíteni.
Az edzőmérkőzés remek gyakorlás volt, sok helyzetet tudtunk kialakítani,
ami jó jel és egy remek csapat ellen játszhattunk, akik tudatosan
szervezték a támadásaikat. Látjuk azt, hogy miben kell még fejlődnünk és
mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy együtt, csapatként
kijavítsuk a hibáinkat és tovább haladjunk a nagypályás játékhoz vezető
úton.
III. Kerületi TVE U12 - II. Kerület UFC U12 5:5 (4:3)
Gólzáporos első forduló
U11 - Gólzáporos első forduló
Vasárnap délelőtt a 2012-es csapatunk a Kölyökliga 1. fordulójában lépett
pályára a Bánka Kristóf Sporttelepen, Újpesten.
Lehengerlően játszottak a fiúk, ellentmondsát nem tűrve nyerték meg a
párharcokat, nem ismertek elveszett labdát és szebbnél szebb
támadásokat vezettek az ellenfelek kapuja felé.
Szenzációs egyéni teljesítményeknek lehettek szemtanúi a kilátogató
szurkolók.
A két mérkőzés alatt rengeteg helyzetet tudtunk kidolgozni, aminek
eredményeként nagyarányú győzelmek születtek.
A legfontosabbnak viszont azt tartom, hogy igazi csapatként értük ezt el.
Kölyökliga 1. forduló,
II. Kerület UFC - Barca Academy Hungary 15:0
II. Kerület UFC - SC Hírös ÉP 10:2
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2011/2012-ben születettek
Sikerrel vettük az első idegenbeli bajnokit
A BLSZ U13-as bajnokságban 09.11.-én vasárnap lépett pályára az U12es csapatunk. Ellenfelünk a Szent István SE 2010-2011-es születésű
vegyes csapata volt.
A mérkőzésen rengeteg helyzetet sikerült kialakítanunk, ám a
helyzetkihasználásunkon még van mit javítanunk. Pozitívum, hogy labdás
játékunk fejlődött, csapatként, egymást keresve focizunk a pályán. Szép
egyéni megoldásokat is láthattunk, továbbá többen most szerezték meg
első nagypályás góljaikat. Bereczk Benjámin mesterhármasig jutott!
Szent István SE - II. Kerület UFC 3:7
Gólszerzőink: Bereczk Benjámin 3, Kapovits Áron 2, Mohácsy Domonkos,
Zubor Péter.

Nagy az öröm a győztes bajnoki után
Magabiztos játék
Vendégjátékra utazott a 2012-es csapatunk a Szántóföld utcai REAC
Sporttelepre, edzőmérkőzésre.
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Ellenfelünk a REAC 2012-es születésű csapata volt.
A 3x25 perces összecsapás rengeteg kidolgozott helyzetet, ígéretes
támadásokat, ellentmondást nem tűrő labdaszerzéseket és szebbnél
szebb találatokat hozott.

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
A mérkőzés első harmada teljesen kiegyenlített volt, sokáig 0:0 volt az
állás. Itt még mindkét csapat bírta energiával. A találkozó 20. perce körül
magunkhoz ragadtuk a vezetést és innentől ki se engedtük azt a kezeink
közül. Helyzetek voltak itt és ott is, ám kivételes a mi
helyzetkihasználásunkat tudom dicsérni, illetve a kapunk előtti
védekezést. Kapus bravúrokat és csodálatos mentéseket láthattam,
amikor az ellenfelünk átfutott rajtunk.
Az állóképességünk jelesre vizsgázott. A mérkőzés második felére látható
volt az erőnléti különbség. Ellenfelünk már eléggé a kimerülés szélén állt,
ám rajtunk nem látszodott a fáradtság, szinte ugyanúgy tudtunk játszani,
ugyanazt az iramot diktálni, mint a mérkőzés elején.
Kiemelendő a gyerkek hozzáállása, mentalitása és harciassága.
REAC - II. Kerület UFC 2:18
Vasárnapi gólzápor
A 2012-es csapatunk 09.18.-án vasárnap lépett pályára a szezon első
körzeti Bozsik tornáján. Jó alkalom volt arra, hogy az edzésen tanultakat
mérkőzéseken is próbáljuk gyakorolni. Sikerült rengeteg kapura lövéssel
és csodás gólokkal zárni a napot.
Kiemelkedő teljesítményéért okleveles kitüntetésben részesült kiváló
szélsőjátékáért Faragó Balázs.
Kijózanító vereség, avagy a rossz helyzetkihasználást bünteti az ellenfél.
Szeptember 24.-én szombaton a Kelen U12-es csapatával játszottunk
edzőmérkőzést. Gyakorlásra egy remek alkalom volt, mezőnyben nagyon
intenzív, pörgős játék folyt. Ellenfelünk tele labdabiztos játékossal inkább
irányította a találkozó menetét, mint mi, de a mérkőzés végétől eltekintve
zártan és szervezetten igyekeztünk védekezni ellenük.
Nagy öröm, hogy az eredmény alakulásától függetlenül a gyerekek végig
küzdöttek, hajtottak és nagyon akartak. Végig igyekeztünk labdát
szerezni a kapunktól a lehető legtávolabb, igyekeztünk labda nélkül is
kezdeményező játékfelfogásban pályára lépni.
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2011/2012-ben születettek
A különbséget ma a két csapat között nem csupán a labda birtoklása és
járatása jelentette, hanem a helyzetkihasználás. Számos lehetőségünk
volt a Kelen kapuja előtt, de sajnos ma nem sikerült eltalálni azt, csupán a
hazaiak kapusát. A rossz helyzetkihasználás pedig bünteti azt aki
elköveti, hiszen ellenfelünk ragyogó arányban értékesítette helyzeteinek
zömét.
Talán játékban nem volt ekkora különbség a két csapat között, az
eredmény nem teljes mértékben tükrözi a látottakat, de az kijelenthető,
hogy látjuk mennyit kell még fejlődjünk, hogy egy jobb csapattal is fel
tudjuk venni a versenyt. Főként a labdavesztés utáni átmenetekben, a
labda elleni védekezésben a saját térfelünkön, illetve a
helyzetkihasználásunkon kell még dolgozzunk, hogy legközelebb
szorosabbá tudjunk tenni egy ilyen mérkőzést.
A Kelen csapata megérdemelten nyert.
Összességében remek gyakorlás volt, nagy intenzitással a mezőnyben. A
gyerekek mindent megtettek és közösen levonjuk a tanulságokat a
mérkőzésből. Köszönjük a Kelennek a vendéglátást és a játékot!
Kelen U12 - II. Kerület UFC U12 7:2 (4:0)
Gólszerzőnik: Ababou Mouloud, Zubor Péter.
Soha fel nem adni, ebből fogunk tanulni.
1 sima, 1 fordított
Ez a klasszikus összefoglalja a mai napunkat, de írhattam volna úgyis:
megázva bár, de törve nem.
Vasárnap délután igazi őszi csapadékos időben lépett pályára az U11-es
csapatunk a Kölyökliga második fordulójában.
Az első mérkőzés végeredménye tükrözi a pályán látottakat, a két csapat
közötti különbség a gólok számában is megmutatkozott.
A második mérkőzésünk viszont annál jobb volt. A Gödi SE csapatával
legutóbb augusztusban találkoztunk, akkor 1:1-gyel zártak a felek
Kiskunlacházán.
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2011/2012-ben születettek
A mérkőzés első felében sikerült magunkhoz ragadnunk az előnyt. A
labdás és labda nélküli kezdeményező stílusú játékunkkal nem igen
tudott mit csinálni a Göd, viszont ez ránk is igaz, amikor üres területbe
ütemre mögénk ívelték be a labdákat és a védelmünknek hátrafelé kellett
védekeznie. A Göd csapata megfordította a mérkőzést. Sokáig maradt az
1 gólos hátrány, de a mérkőzés hajrájában egy szöglet után sikerült
megdupláznia az előnyét a Gödnek, amire válaszul mi csak egy gólt
tudtunk szerezni, ezzel kialakítva a 2:3-as végeredményt.
Nagyon hasznos mérkőzés volt, ritkán tudunk ilyen jól szervezett csapat
ellen játszani. Az eső picit nehezítette mindkét csapat dolgát, de meg kell
tanulnunk vizes pályán is játszani. Ez egy remek mérkőzés volt!
UFC - ASI DSE 12:0
UFC - Gödi SE 2:3
A gyerekeknek jár a gratuláció a mutatott játékért, a hozzáállásért és a
küzdésért. A játékunk képe és minősége parádés volt, mind iramban,
mind tudatosságban.
A hónap játékosa: Bereczk Benjámin
Mielőtt rátérnék Bebére és az érdemeire van egy játékos akit ugyancsak
ki szeretnék emelni és legalább annyira megérdemli ezt a címet, mint
Bebinho. A tizes. A 10-es. Csere Márton!
Marci óriási részt vállalt a Kiskunlacházi sikerből, valamint a Kölyökliga
első két fordulójában elért eredményekből. Játéka két részben fejlődött
nagyot: egyre nagyobb arányban ér vissza védekezni és segíti a társait
hátul, mind labdaszerzésben, mind labdakihozatalban. Másrészt
megtalálta a színesceruzáját, varázsol a pályán. Szabadon mozog a
pálya közepén, csapata motorja és mozgatórugója egyben, ha kell
lassítja ha kell gyorsítja a játékot, nem mellékesen manapság remekel az
1:1 elleni játékszituációkban akár labdaszerzésről, akár támadásról van
szó. Marci önfeledten és szabadon játszik forgatót középen és megteheti,
mert van aki mögötte biztosítja és vannak akik előtte kérik a labdát, segítik
a játékát.
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2011/2012-ben születettek
Több nagyon fontos találatot is szerzett, emlékezzünk csak
Kiskunlacházára ahol az Ő szabadrúgása mentette a mérkőzést
döntetlenre vagy a Kölyökligára amikor az Ő gólja tartotta életben a
reményeket az esetleges kiegyenlítéshez. Marci rengeteget küzd, hajt,
fut és dolgozik a pályán belül. Parádés!
A hónap játékosa címet viszont Bebe érdemli meg. Futómennyisége és
fáradhatatlan munkája a széleken együdálló és utánozhatatlan. Rendre
segíti ki a társait hátul és vállal nagy szerepet a labdaszerzésben, illetve a
támadásokat is nagyszerűen segíti, gólokkal és gólpasszokkal járul
hozzá a 2011-es csapat játékához. Bebe kiváló formában kezdte a
szezont, nagyon akar, sokat dolgozik és kulcsszerepet vállal csapata
játékából. Remek példa erre élete első két bajnoki mérkőzésén szerzett 5
gólja, illetve mellette számos gólpassza. Játéka jelenleg pótolhatatlan a
bal oldalon. A csapat egyik vezérjátékosává nőtte ki magát, aki mind
szavakkal, mind tettekkel segíti a társak játékát. Csupaszív lelkesedése
és munkamorálja lenyűgöz, csak így tovább Bebinho!
Szeptember hónap legjobbja: Bereczk Benjámin!
A hónapban pályára léptek a csapatunkban:
Ababou Mouloud, Bana László, Bassarov Suleyman, Bereczk benjámin,
Biró Attila, Csere Márton, Dérczy Ferenc, Domonyik Lőrinc, Egyed Álmos,
Faragó Balázs, Farkas Gergely, Gaál Benedek, Hégely Máté, Indra Péter,
Jászi Ádám, Jensen-Bajai Milán, Juhász Nándor, Kapa Csongor,
Kapovits Áron, Kókány Benedek, Kollmann Márk, Komjáthy István,
Lodge Robert, Menyhért-Vitay Alex, Mohácsy Domonkos, Nándorfi Péter,
Pálfi Márton, Peták Bercel, Peták Menyhért, Pölczman Péter, Révfy
Bence, Srankó Zsombor, Szabó Nimród, Tóth Ádám, Victora Rordigó
János és Zubor Péter.
Szenzációs rajt!
Mindhárom csapatunk kiválóan vette a szezonkezdetet, szenzációs
rajttal büszkélkedhetnek. 2011-es csapatunk tétmérkőzésen még
veretlen, sőt 100%-os. 2012-es Kiemelt csapatunk már elhódított egy
serleget egy igen rangos, akadémiákat is felvonultató YTC tornán. 2012es Bozsik csapatunk a mérkőzései 80%-át győztesen zárta, eddig
egyetlen egyszer maradt alul. Kőkeményen dolgozunk az edzéseken és
látszik, hogy jó úton haladunk, jó gondolatmenetet követünk. Tovább,
előre! Októberben folytatjuk!
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Boros Ádám
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2011/2012-ben születettek
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A Kalap utcába látogatott keretünk

A REAC elleni csapatunk

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
2013/14-es csapatunk augusztus 22-én kezdte a szezont egy ötnapos,
napközis edzőtáborral. A csapat játékosainak nagy része szerencsére
részt tudott venni ezen a kiváló hangulatú és intenzív táborhéten, illetve
volt jó néhány ügyes próbajátékos is, akik a nyár folyamán az UFC
napközis táborában kiemelkedtek a csoportjukból és ezáltal lehetőséget
kaptak arra, hogy eljöjjenek a korosztályuk UFC-s kiemelt csapatának
táborába is és ott bizonyíthassanak. Voltak akik ott is meggyőző
teljesítményt tudtak mutatni, ezzel felvételt nyertek csapatunkba.
Nagyon élvezték a gyerekek a hetet, az edzések is jól sikerültek, látszott a
gyerekeken, hogy már nagyon várták, hogy újra pályán legyenek. A
mérkőzésjátékok alatt is rengeteg szép és jó megoldást láthattunk.

U9-es tornán jártunk
2014
Rögtön a tábor után, szombaton, U9-es csapatunk egy 9 csapatos tornán
vett részt a Kőér utcai sporttelepen. Sok jó iramú meccset tudtunk
játszani, amik egytől egyig nagyon hasznosak voltak. Egy fárasztó
edzőtáborból érkeztek a srácok, ez azért látszott rajtuk helyenként.
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2013/2014-ben születettek
Kitettek magukért a gyerekek rendesen, végig motiváltan és ügyesen
fociztak. A kilátogatók sok szép összjátékot és parádés egyéni
megmozdulást láthattak.
Csapatunk végül az 5. helyen végzett, összességében elégedett lehetek
a látottakkal.
2014-es csapatunk következő megmérettetésére szeptember 19-ig kellet
várni, amikor is edzőmérkőzésen léptünk pályára a REAC csapata ellen
idegenben.
A mérkőzésnek a célja az volt, hogy egy jót játszanak a gyerekek, és hogy
élvezzék a játékot, élesben is tudják az edzéseken tanultakat alkalmazni.
Szerettem volna látni tudatos döntéseket és mozdulatokat, szerencsére
nem volt hiány belőlük. Játékosaink rengeteg szép cselt, lövést,
összjátékot és egyéni megoldásokat mutattak be.
A játék a mérkőzés majdnem teljes ideje alatt kiegyenlített volt, végül a
mérkőzés is döntetlennel zárult. Az eredmény abszolút csak másodlagos
volt, hiszen a lényeg az volt, hogy a játékosok jól érezzék magukat és
közben megkapják a megfelelő mérkőzésterhelést is.
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Szuper edzőmeccs után
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2013/2014-ben születettek
Nagyon hasznos volt számunkra és szerintem az ellenfél számára is a
játék. Még biztosan fogunk játszani egymás ellen! Ez úton is köszönjük a
REAC csapatának a szervezést és a játékot!
2013
U10-es játékosaink a tábor után, előszőr, szeptember 2-án léptek pályára
Pestújhelyen edzőmérkőzésen. Egy évvel idősebbek ellen tudtunk
játszani, ami külön egy jó dolog volt.
A mérkőzésen végig dominált a csapatunk, nem volt kérdés, melyik a jobb
csapat. Rengeteg gólt szereztünk, és ami különösen jó volt, hogy góljaink
nagy részét szép összjáték előzte meg. Természetesen az egyéni
teljesítmények is kimagaslóan jók voltak, felszabadultan tudott játszani
mindenki. Nagyon szép távoli lövéseket is láthattunk, aminek egy része
gól is lett.
Összességében nagyon örültem, hogy jó játékkal, jól szerepeltünk. Ez a
mérkőzés önbizalom növelőként is szolgált, mindenki sokat tudott játszani
és mindenki boldogan tudott haza menni.
Ellenfelünk becsülettel védekezett, szép támadásai is voltak, a
végeredmény pedig sok-kevés lett a mi javunkra. Köszönjük még egyszer
a Pestújhelyi Sport Club-nak a szervezést és a vendéglátást!
U10-es csapatunk játszott még egy edzőmérkőzést a hónapban a REAC
U11-es csapata ellen, idegenben.
A mérkőzésen mi domináltunk, viszont ez már egy nehezebb mérkőzés
volt, mint az előző. A mérkőzés elején sok gólt szerezve elhúztunk, a
mérkőzés felénél kicsit bealudt csapatunk és szerzett is néhány gólt
ellenfelünk.
Csapatunk a mérkőzés második felére összeszedte magát és több új
góllal biztosította be a győzelmünket.
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Ez a mérkőzés is arra szolgált, hogy tegyünk plusz egy meccset a
gyerekek lábába, gyakorolják az új játékrendszert, illetve hogy erőltessük
a sok passzos játékunkat, elképzelésünket.

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Játékban többé-kevésbé sikerültek azok a dolgok, amiket edzéseken
gyakoroltunk , illetve megbeszéltünk, elégedett lehetek a játékosok
teljesítményével. Ellenfelünknek voltak helyzetei és góljai is, de
végeredményként jó pár góllal többet szereztünk. Köszönjük a játékot és a
lehetőséget!
2013-as korosztályunk a hónapban még részt vett a szezon első, Budai
FC által szervezett körzeti Bozsik tornán is szeptember 18-án a Mérnök
utcai sportpályán.
A kissé hűvös és esős időben, nagyrészt jól sikerült mérkőzéseket tudtunk
játszani.
Két csapattal vettünk részt az eseményen, két külön csoportban és
időpontban játszottak a srácok.
Az első idősávban játszó csapatunknál játékban voltak helyenként
problémák, de összességében jó meccseket játszottak.
Labdakihozatalok egészen jól mentek, fejben meg volt, hogy mit kéne
csinálni csak a kivitelezésbe csúszott helyenként hiba.
A labda nélküli játékunk védekezésben nem az igazi, illetve egy picivel
erőszakosabbnak, harciasabbnak kell lennünk támadásban és
labdaszerzésben egyaránt.
Ebből a csapatból kiemelkedő teljesítményért okleveles kitüntetésben
részesült nagyszerű védőmunkájáért, Nagy Kristóf!
Másik csapatunknál jobban kijöttek az edzésen gyakoroltak, jóval több
helyzetet tudtak kialakítani és gólokból is többet tudtunk szerezni, viszont
a támadásbefejezésünk nem minden meccsen volt az igazi, jobban oda
kell rá figyelni. A sok rúgott gól ellenére kicsit hiányérzetem van, ha jobban
összpontosítanak a srácok kapu előtt, még több gót tudtak volna szerezni,
de nem lehetek elégedettlen, szuperül játszottak az összes mérkőzésen.
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Ebből a csapatból kiemelkedő teljesítményéért okleveles kitüntetésben
részesült szép góljaiért, Küs Milán.
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2013/2014-ben születettek
Összességében mind a két csapat teljesítményével elégedett lehetek.
Megyünk tovább, folyamatosan fejlődünk!
Mindenki jól érezte magát, jót fociztak a gyerekek!
Októberben jó néhány torna és edzőmérkőzés vár mind a két
korosztályra! Reméljük legalább olyan jó hónapot fogunk zárni mint a
szeptemberi volt.
Hajrá UFC!
Kustra Bence

U10-es brigád egyik fele
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U10-es brigád másik fele
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2015/2016-ban születettek

Barátság köttetik
U7-es korosztályunk a III. Kerület TVE-től meghívást kapott
barátságos mérkőzésre. Játékosaink nagyon bátran és kitartóan
szerepeltek. Párharcokban nagyon szép cseleket alkalmaztak.
Támadásban nagyon szép passzolgatások és gólok voltak. Csak így
tovább fiúk! Mind a szülők és a gyerekek is nagyon élvezték a
mérkőzéseket. Ezúton is köszönjük a Kedves Szülőknek, hogy
elhozták gyermekeiket! Sajnos voltak, akik betegség miatt kihagyták
az eseményt, de nem kell búsulniuk. Októberben folytatása
következik…
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2015/2016-ban születettek

Itt van az ősz, itt van újra

Beköszöntött az ősz. Nemcsak az iskola kezdődött el, hanem az
edzések is az UFC-nél. U8-as korosztályunk nem akármilyen
változásokkal szembesült, hiszen most már 20x40 méteres pályára
játszanak 5v5-ben. Új szabályok, nagyobb terület, megjelent a kapus
a játékban és egyéb újdonságok, kihívások várnak játékosainkra.
Barátságos mérkőzések otthon, idegenben. Izgalmas edzések, és
persze a legfőbb, a Bozsik Fesztiválok. Mind ezek mellett új tagokkal is
bővült csapatunk. Hajrá fiúk! Hajrá UFC!
Tóth Tamás
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Junior

Junior csapat

Pillanatkép az egyik rangadóból
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Kölyök

Ádám a teqball bajnokságon

Beni nem rossz biciklivel jár edzésre...
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Lurkó

Ha kint esik, bent focizunk!
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Emlékezetes edzés volt!

CSAPATAINK

Manó

Mi vagyunk a manók!
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A nagy büntetőpárbaj

CSAPATAINK

Katica

Cselek a pálya szélén

Megúsztuk
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Nyáron vezetőedző csere történt a csapatnál, miután Erdő-Lahner Tas 4
év után távozott a klubtól, helyét Meggyes Balázs vette át, szintén játékosedző szerepkörrel. Az állandóságot Ritz Balázs másodedző jelenléte
biztosította. A nyári mozgások során a keret nagyrésze egyben maradt,
ugyanakkor néhány meghatározó játékos távozott, többen csak
ideiglenesen. Örömteli, hogy 4 utánpótlásból kiöregedő játékos is
csatlakozott a felnőtt kerethez. Felnőtt csapatunk július közepén kezdte
meg a 6 hetes felkészülési időszakot, mely során többnyire magasabb
osztályú ellenfelekkel játszottunk edzőmeccset. Ezek remek alkalmat
kínáltak, hogy felmérjük milyen szintre szeretnénk eljutni.
Blsz2
3 mérkőzést játszottunk a hónapban és mindegyiket sikerült megnyerni
meggyőző, 13:1-es gólkülönbséget hozva. Az első fordulóban a
Testvériség II csapatát fogadtuk hazai pályán. Az első félidőben hiába
diktáltunk remek iramot és dolgoztunk ki több lehetőséget 0:0-val
vonulhattunk pihenőre, érződött kis feszültség a bajnoki nyitányon. A
második félidő elején egy jobb oldali beadásba szerencsétlenül ért bele a
vendégek védője, ezzel vezetéshez jutottunk. Ezután az ellenfél többet
kockáztatott, de nem tudott érdemi veszélyt jelenteni a kapunkra. A
mérkőzés hajráját egyértelműen jobban bírtuk erővel, az utolsó 15
percben a friss emberek segítségével 5 gólt sikerült szerezni, köztük több
gyönyörűre sikeredett. Tóth Barna és Czipó Ádi 2-szer, Meggyes Balázs
pedig 1-szer volt eredményes az öngólon kívül.
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Öltözői öröm a Városgazda legyőzése után
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A második fordulóban a Városgazda csapatához látogattunk. Az első
félidő elsősorban mezőnyjátékot és kevés helyzetet hozott. Nem igazán
sikerült megvalósítani a tervünket, az ellenfél szépen játszotta át a
letámadásunkat. Néhány középpályás labdaszerzésünket nem tudtuk
kihasználni, mert pontatlanok voltunk támadó oldalon. Ennek ellenére mi
mehettünk előnnyel a szünetre, miután Szabó Boti talált be egy távoli
szabadrúgásból a vizes fű segítségével. A második félidőre védekezést
váltottunk, ami nagyon jól működött és egyértelmű fölénybe kerültünk. A
gólok ugyan most nem a kidolgozott helyzetekből érkeztek, de
megdolgoztunk azért, hogy „szerencsénk” legyen. Előbb az ellenfél
védője és kapusa hozott össze egy öngólt, majd Porst Bálint távoli
bombája akadt be. A végén még sikerült szépítenie a hazaiaknak egy
szép lövéssel, de a győzelmünk nem forgott veszélyben, 3:1-re nyertünk.

A szeptemberi házi bajnokság győztesei
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A 3. fordulóban ismét otthon léptünk pályára az addig 100%-os
Nagytétény ellen. Az előző szezonból jól emlékszünk az ellenfél
kellemetlen stílusára, és pontosan azt kaptuk, amit vártunk. A vendég
csapat agresszívan, néhol durván, sokat reklamálva játszott. Ennek
ellenére korán előnybe kerültünk, miután Tóth Barna használta ki a
vendég kapus ügyetlenkedését. Az első félidőben hiába alakítottunk ki
néhány nagy helyzetet, a befejezések nem voltak eléggé koncentráltak. A
vendégek kevesebbszer jutottak el a kapunkig, de többször is kevésen
múlott az egyenlítés.
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A második félidő legelején ismét Tóth Barna csapott le egy eladott labdára
és előbb szépen megkerülte a védőt, majd pedig higgadtan értékesítette a
ziccert. Ezután a Nagytétény próbálkozott, de csak távoli lövésekig jutott.
A győzelmet Kovács Márk megpattanó lövése és Kelemen Csongi 11esből szerzett gólja tette fölényessé, 4:0 lett a vége.
Blsz3
4 mérkőzés, 12 pont, hibátlan szeptember, vagyis szenzációsan indult a
bajnokság.Hazai pályán játszottuk a szezonnyitót a Polgári csapata ellen.
Egy gyorsan bekapott gól után mi játszottunk mezőnyfölényben és bár
eléggé döcögött a játék, a szünetig sikerült megfordítani az állást. Előbb
Messinger Miki kapott egy labdát a lesvonalon és nem hibázott, majd
pedig szögletből ő tekert Horváth Olivér fejére, aki szépen csúsztatott a
kapuba. A második félidőben az ellenfél ismét kihasznált egy védelmi
hibát, ezzel kiegyenlítve a mérkőzést. Csapatunk tartását mutatja, hogy
az utolsó előtti percben Messinger Miki révén sikerült megszerezni a
győztes gólt, így fordulatos meccsen 3:2-re nyertünk.

A Vízművek II-t legyőző csapat
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A második fordulóban a Rákosszentmihály csapatánál vendégeskedtünk
és jó vendégekhez illően megilletődötten kezdtük a mérkőzést. A hazaiak
sokkal lendületesebben játszottak és az első 20 percben sorra dolgozták
ki a helyzeteket. Schlégel Tominak és az ellenfél csatárainak volt
köszönhető, hogy csak 1 gólos hátrányban voltunk. Ezután a védekezést
sikerült megszilárdítani és a szünetig megfordítani az állást. Előbb Dér
Barni gyönyörű szólója után hozta kihagyhatatlan helyzetbe Gazdik
Balázst, majd Márta Zsombi ugratta ki szépen Kamarás Bálintot, aki
higgadtan kicselezte a kapust és a kapuba gurított. A második félidő
gyenge színvonalúra sikerült, mindkét csapat rengeteg labdát adott el.
Kántor Barna kipattanóból szerzett gólja hamar eldöntötte a lényegi
kérdéseket. A hazaiaknak az utolsó percben még sikerült szépíteniük, de
ez már túl későn érkezett. Összességében gyenge játékkal, de értékes
győzelmet aratott tartalékos csapatunk.
A harmadik fordulóban ismét hazai közegben játszottunk a tavaly
veszélyes, de idén rosszul kezdő Vízművek II ellen. A mérkőzés első
helyzete a vendégek előtt adódott Schlégel Tomi bravúrja azonban
megakadályozta, hogy ismét korai hátrányba kerüljünk. Ezután sikerült
átvenni a kezdeményezést és kétgólos előnyt szerezni a szünetig. Előbb
egy magas letámadásból szerzett labdát adott be Messinger Miki, amit
Gazdik Balázs szépen lőtt a kapuba, majd pedig Kántor Barna csapott le
egy rossznak tűnő indításra és higgadtan kihasználta a helyzetet. A
vendégcsapatban nem volt elég erő az egyenlítéshez, sőt a legvégén
még Hauberl Gege passzából Dudás Andris tette teljessé a 3:0-s
győzelmet. Külön öröm, hogy Dajka Bence személyében ismét
bemutatkozott a felnőtt csapatban egy utánpótlás korú játékos és hogy
először nem kaptunk gólt a szezon során.
A hónap utolsó mérkőzésén az Issimo II-höz látogattunk és alapból sem
számítottunk könnyű mérkőzésre, de a szakadó eső még inkább
megnehezítette a dolgunkat. A mérkőzés első harmadában többnyire
mezőnyjáték folyt, a kapuk nem forogtak veszélyben. A félidő vége felé,
ahogy fáradt az ellenfél fölénybe kerültünk, például Messinger Miki
emelése nem sokkal ment mellé. A második félidőben nőtt a nyomás a
hazai csapaton, ami a 75. percben góllá érett. Kamarás Bálint csapott le
egy előre vágott labdára és ballal a kapuba lőtt, 1 perccel azután, hogy
kihagyta a mérkőzés legnagyobb helyzetét. Ezután a hazaiak próbáltak
többet támadni, de helyzetig nem jutottak, csak 2 lövésig. Ha nem is
könnyen, de sikerült megnyerni a negyedik mérkőzést is, ezzel hibátlan
hónapot produkálni és 3 ponttal vezetni a tabellát.

CSAPATAINK

Felnőtt
Budapest Kupa
Felnőtt csapatunk a Budapest Kupa 1. fordulójában a BLSZ3-as Erőd Fc
csapatához látogatott és magabiztos, 6:0-s győzelmet aratott. Az első
félidőben hiába játszottunk mezőnyfölényben elég kevés lehetőségünk
adódott köszönhetően a hazaiak stabil védekezésének. A szünetre mégis
egygólos előnnyel mehettünk miután Jobbágy Döme adott nagyszerű
labdát Tóth Barnának, aki klasszis megoldással fejezte be az akciót. A
második félidőre egyértelmű fölénybe kerültünk, és bár a játék továbbra is
akadozott, jöttek a gólok. Előbb Döme talált be egy távoli szabadrúgásból,
majd a csereként beálló Szabó Kristóf szerzett mesterhármast, köztük két
tökéletes Czipó Ádi beadást értékesített. Gratulálunk Márta Zsombinak,
aki jó helyzetfelismerés után első gólját szerezte a felnőtt csapatban.
Sajnálatos módon Takács Beni egy kemény ütközés és szerencsétlen
esés után eltörte a csuklóját, így rá hetekig nem számíthatunk. A 2.
fordulóban a BLSZ1-es Csepel csapatát fogadjuk hazai pályán, de ez már
csak októberben kerül lejátszásra.

Interjú Jobbágy Dömével
Mióta focizol az UFC-ben és hogy kerültél ide?
Döme: A labdarúgást a most Budai FC néven futó klubban kezdtem.
Onnan igazoltam ide, a II. Kerület UFC csapatába 2011 nyarán, a mostani
már a tizenkettedik szezonom a klubnál. Anno sok jót hallottam az UFC-ről
és testvérem volt edzője vette át az 1995/1996-ban születettek utánpótlás
csapat vezetését, aki meggyőzött, hogy csatlakozzak, amit azóta sem
bántam meg.
Hogyan jellemeznéd a játékodat?
Döme: Egy támadóbb szellemű védekező játékos vagyok, aki viszonylag
jól lát a pályán és a saját képességeinkhez mérten jó rúgótechnikával
rendelkezem. Így szeretek ezen erősségeimre alapozni a meccs során is:
keresztlabdákkal, mélységi indításokkal vagy jó kiugratásokkal helyzetbe
hozni a társakat. Gyerekként sok technikai feladatot gyakoroltam, emiatt
szeretem a finom, fifikás megoldásokat is, persze nem a saját
tizenhatosunkon belül.
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Igazi technikás védő, aki mindig képes váratlan megoldásokra.
Melyik poszton játszol a legszívesebben és miért?
Döme: Utánpótlás koromban szinte minden pozícióban kipróbáltak
edzőim: voltam a védelem minden pontján, középső középpályán, illetve
támadó szélsőként is szerepeltem. Az UFC felnőtt csapatában a
legtöbbször szélső védőként játszottam és azt mondanám, hogy ezen a
poszton érzem magam otthonosan. Szeretek fellépni a támadásokhoz,
akár lövés, indítás vagy beadás formájában és ebben egy labdatartós,
domináns csapatban fontos szerepe lehet egy szélső hátvédnek, így ezt a
posztot érzem magaménak, az utóbbi években főleg a bal oldalon.

Jobbágy Döme
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A mostani keretből te játszottad a legtöbb mérkőzést a felnőtt
csapatban, lassan közelítesz a 200-hoz. Mit jelent számodra ez a
rekord?
Döme: Természetesen büszke vagyok arra, hogy most az én nevemhez
fűződik ez a rekord. 2015-ben kerültem fel a felnőtt csapathoz, miután
kiöregedtem az utánpótlás korosztályból és van olyan csapattársam, aki
már akkor tagja volt a keretnek, sőt a mostani felnőtt csapat magja, már
akkor az UFC ifi csapataiban játszottak, vagyis nem én vagyok az
egyetlen, aki régóta a klubban focizik. Ha a rekordra gondolok az jut
eszembe, hogy ennek csak az egyik fele, hogy szeretek focizni, legalább
ugyanekkora része, hogy a csapattársakkal, edzőkkel egy
hullámhosszon legyek, szeressek edzésre járni és együtt tenni a sikerért.
Ez számomra az UFC-ben mindig így volt, ennek is köszönhető ez a
rekord.

Mely meccsekre emlékszel vissza a legszívesebben?
Döme: Természetesen örömmel gondolok vissza minden olyan meccsre,
amikor jó teljesítménnyel, esetleg góllal, gólpasszal járultam hozzá a
csapat győzelméhez. Viszont a fontos sikerekre sokkal szívesebben
gondolok, ilyen például, amikor 2017 tavaszán 2:0-ás hátrányból fordítva
jutottunk be a Budapest Kupa elődöntőbe az Új-Budai FC-Voyage ellen.
Vagy a tavalyi, ugyancsak kupamérkőzésre, a mostanra két osztállyal
feljebb játszó Pénzügyőr SE ellen. Bár „csak” 2. forduló volt és 0:0-ás
döntetlen eredmény született, de egy igen jó iramú, nagyon erős ellenfél
ellen jutottunk tovább egy szenvedélyes teljesítménnyel, ráadásul a sok
szurkolónak köszönhetően kiváló hangulatban.
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Mit vársz a csapattól az idei szezonban?
Döme: A felnőtt csapat mindkét kerete nagyon magasra tette a lécet a
tavalyi szezonban, hiszen a BLSZ II. és BLSZ III. osztályban is ezüstérmet
szereztünk és csak egy-két pont választott el minket az első helytől.
Ugyan voltak távozók a nyáron, illetve új vezetőedzővel kezdtük meg a
szezont, de szerintem az új igazolásokkal és a most felkerült ifistákkal
együtt legalább ugyanolyan erős keretünk van, mint tavaly. Ha edzéseken
megfelelő intenzitással mozgunk egész évben, akkor reális célkitűzés
lehet, hogy idén egy-egy helyezést feljebb lépve, két bajnoki címet
ünnepeljünk idén, mert az egyéni képességek megvannak hozzá.

A magánéletedben mivel foglalkozol?
Döme: Idén januárban fejeztem be a tanulmányaim, miután sikeresen
diplomáztam a Corvinus Egyetemen. Jelenleg a munkanapok során
kockázatkezeléssel foglalkozom egy befektetési alapnál.
Szabadidőmben sem szoktam a sportot teljesen feladni, szeretek télen
síelni vagy nyáron vitorlázni, evezni. Illetve szívesen próbálok ki
társasjátékokat.
Meggyes Balázs
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