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Veretlen hónapon vagyunk túl.
Rengeteg kihívás volt.
Kérész életű szezon, ezüstös fiúk.
Befejezte a bajnokságot az U13.
Bajnokcsapat!
Bozsik fesztiválok hónapja.
Csak a csel.
Képes beszámolónk.
Felnőtt csapat.

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 Polyák Márk hatalmas
védést mutat be a 2009-2010-es csapat
egyik fontos mérkőzésén.

Szerkesztette: Pethő Gergely
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CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Felemás érzésekkel
Furcsa dolog a sportban, amikor, ha valaki dobogóra áll és van egy minimális,
hiányérzete mert olyan közel volt a legszebb érem. Ami eldőlt a hónap végére,
hogy biztosan dobogón végez U19-es csapatunk, ami óriási teljesítmény ebben
a mezőnyben.
Havi mérkőzések:
II. kerület UFC – Kelen SC 3-2
Egy kiegyenlített kemény mérkőzés volt. Ahol az első félidő utolsó 5 percében
jobban koncentráltunk, mint ellenfelünk és 2 gólos előnyre tettünk szert.
A 2. félidőben elején meg volt a lehetőségünk lezárni a mérkőzést, de az utolsó
átadások nem sikerültek ellenfelünk meg visszajött a mérkőzésbe. Amire
gyorsan reagálva egy újabb gólt szereztünk. Ez után ellenfelünk veszélyesen is
játszott, nekünk csak gyors ellentámadásokból voltak lehetőségeink. Még a
végén szépített ellenfelünk, de így is itthon tudtuk tartani a 3 pontot. Nagy
Fegyvertény, hogy az első 3 helyezett csapatból csak mi tudtunk oda-vissza
verni kelen völgyi riválisunkat. Gólszerzők: Uracs, Kelemen, Gulyás.

Győzelem a Városgazda ellen

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Városgazda UP- II. Kerület UFC 0-8
Ellenfelünk nem tanúsított nagy ellenállást csak a különbség volt kérdés.
Magabiztos győzelmet arattunk egy kiváló füves pályán.
Gólszerzők: Kalla (2), Falvay (2), Kelemen (2), Weiblen, Negyeliczky
II. Kerület UFC – Mészöly Focisuli 6-2
Nehezen törtük fel ellenfelünk masszív védekezését. Két kapott gól bosszantó
hibákból született.
A győzelem nem forgott veszélyben csak az volt a kérdés, hogy a 2. félidőben
mennyire vagyunk élesek a előtt.
Gólszerzők: Uracs (2), Hauberl, Kelemen, Gulyás, Negyeliczky
Tatabánya SC -II. kerület UFC 2-1
Küzdelmes mérkőzés volt a végtelen sportszerű, de keményen játszó
ellenfelünk ellen.
Nehéz úgy mérkőzést nyerni, hogy ha ellenfelünk szinte helyzet nélkül szerez
két gól. Mi pedig amikor a támadó harmadba eljutunk rossz döntéseket
hozunk.
Köszönjük ellenfelünknek az élményt, hogy a legendás stadionban léphettünk
fel. Akkor is egy élmény marad, ha pont nélkül távoztunk ezúttal.
Gólszerző: Hauberl

Kelen elleni diadal

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A bajnokságok utolsó hónapja rengeteg kihívást hozott. A 2005-ösöknek öt, a
2006-osoknak hét bajnoki meccsük volt.
A nagyobbak három rangadót játszottak. Az elsőn az első félidőben gyengén
szerepeltünk, a másodikban viszont biztatóan játszottunk. Talán ez a kis pofon is
kellett ahhoz, hogy utána két erős ellenfél ellen bravúrgyőzelmet arassunk. Óriási
volt az öröm és az ünneplés.
Az U16-os bajnokságban egy váratlan vereség miatt távolabb kerültünk a bajnoki
címtől, aztán egy rangadót is elvesztettünk. A hajrában így az ezüstéremért
küzdünk.
Sajnos Bene Attila sérülés miatt hosszú időre kidőlt, Fodor Gabónak pedig
megrepedt az ujja. Jó hír viszont, hogy a 2006-osoknál visszatért a
csapatkapitány-helyettes Szentiványi Dávid, Doroszlay Ádi pedig hazatért
külföldről.
Az utolsó hetekben a támogatójáték fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, ebben
sikerült előre lépnünk.
Hónap játékosa: PAPP ZSOMBOR
Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Bélai Balázs, Illyés Márk, Kovács
Iván, Kővágó Levente, Lekli Lénárd, Ludvig Bende

Fontos győzelem az Airenergy ellen

Bemelegítés

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
HAVI MÉRKŐZÉSEINK:
MLSZ U17, KÖZÉP A-CSOPORT
25. forduló:
II. Kerület UFC–Viadukt SE-Biatorbágy 5–0 (0–0)
UFC: Fodor – Papp (Molnár, 60.), Csukárdi, Szigeti, Bélai Be. – Kővágó (Petki,
65.), Ludvig, Dajka, Magyar – Keleti (Elek, 65.), Bánszki
Gól: Magyar (57.), Bánszki (59.), Dajka (62.), Kővágó (64.), Csukárdi (71.)
Gólpassz: Keleti (57.), Dajka (64.)
26. forduló:
Hegyvidék UFC–II. Kerület UFC 0–2 (0–2)
UFC: Bérczes – Szigeti, Csukárdi, Petki, Bélai Be. – Papp (Elek, a szünetben),
Ludvig, Dajka, Kővágó (Molnár, 55.) – Bánszki, Keleti
Gól: Kővágó (13.), Ludvig (28.)
Gólpassz: Ludvig (13.)
30. forduló:
1908 SZAC Budapest–II. Kerület UFC 2–1 (2–0)
UFC: Fodor – Papp, Csukárdi, Petki, Bélai Be. – Ludvig, Bélai Ba., Dajka
(Szigeti, 60.), Kővágó (Pados, 67.) – Bánszki (Keleti, 60.), Magyar
Gól: Magyar (50. – 11-esből)
27. forduló:
II. Kerület UFC–Soroksár SC 3–2 (2–1)
UFC: Fodor (Illyés, a szünetben) – Szigeti, Csukárdi, Petki, Bélai Be. – Ludvig,
Dajka, Papp (Pados, 75.), Kővágó (Keleti, 55.) – Bánszki (Hatvany, 75.),
Magyar
Gól: Magyar (1., 63. – a másodikat 11-esből), Bánszki (15.)
Gólpassz: Fodor (1.), Papp (15.)
28. forduló:
III. Kerületi TVE–II. Kerület UFC 2–3 (1–1)
UFC: Fodor – Szigeti, Csukárdi, Petki, Bélai Be. – Ludvig (Keleti, 67.), Papp,
Dajka (Kővágó, 56.), Bélai Ba. – Bánszki (Hatvany, 75.), Magyar (Pados, 75.)
Gól: Bánszki (4.), Magyar (50.), Papp (85.)
Gólpassz: Bánszki (50.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Győzelem a Hegyvidék elleni budai derbin

MLSZ U16, KÖZÉP-NYUGAT CSOPORT
21. forduló:
Airnergy FC–II. Kerület UFC 0–1 (0–0)
UFC: Illyés – Zsámbéki, Bene, Pados, Lázár – Tőrös, Kovács (Fazakas, 70.),
Bélai Ba., Janity (Rodríguez, 66.) – Balázs (Krant, a szünetben), Hidi
Gól: Hidi (82.)
Gólpassz: Bélai Ba. (82.)
23. forduló:
II. Kerület UFC–Rákosmenti KSK 2–4 (0–4)
UFC: Bérczes – Lekli (Kováts, 70.), Bene, Zsámbéki, Lázár – Bélai Ba, Janity
(Lepp, 70.), Fazakas (Rodríguez, a szünetben) – Kovács, Pados, Hidi
Gól: Bélai Ba. (52., 87. – a másodikat 11-esből)
19. forduló:
Zsámbéki SK–II. Kerület UFC 0–6 (0–2)
UFC: Illyés – Lekli (Nagy, 52.), Pados, Bene, Lázár – Janity (Fazakas, a
szünetben) – Rodríguez, Kovács – Bélai Ba. – Krant (Kováts, a szünetben),
Kozma (Szalóky, a szünetben)
Gól: Bélai Ba. (7.), Rodríguez (37.), Szalóky (61.), Kovács (68.), Lázár (85.),
Pados (90. – 11-esből)
Gólpassz: Krant (7.), Lázár (37., 61.), Bélai Ba. (85.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
24. forduló:
Szent István SE–II. Kerület UFC 1–0 (0–0)
UFC: Illyés – Lekli, Pados, Bene (Fazakas, 30., Szalóky, 65.), Lázár – Rodríguez
– Janity, Kovács – Bélai Ba. – Krant, Hidi (Zsámbéki, a szünetben)
25. forduló:
Tatai AC–II. Kerület UFC 1–5 (0–1)
UFC: Illyés – Kováts, Pados, Lázár, Lekli – Rodríguez – Kovács, Janity, Bélai
Ba., Szalóky – Kozma (Szentiványi, 62.)
Gól: Bélai Ba. (10., 65., 75. – a másodikat 11-esből), Kovács (80.), Szalóky (88.)
Gólpassz: Szalóky (80.), Rodríguez (88.)

Rangadót nyertünk a TVE ellen

26. forduló:
II. Kerület UFC–Zsámbéki SK 6–0 (2–0)
UFC: Illyés (Bérczes, a szünetben) – Kováts (Nagy, 60.), Pados, Lázár, Lekli –
Balázs, Janity (Kozma, 60.), Szentiványi, Kovács – Bélai Ba. (Szalóky,a
szünetben), Hidi
Gól: Balázs (10.), Bélai Ba. (44.), Szentiványi (61.), Szalóky (67., 83.), Pados
(70.)
Gólpassz: Hidi (10.), Balázs (44.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
28. forduló:
Airnergy FC–II. Kerület UFC 0–1 (0–1)
UFC: Illyés – Lekli, Pados, Zsámbéki, Lázár – Szentiványi (Rodríguez, 58.) –
Balázs, Tőrös (Janity, 58.), Kovács, Hidi (Doroszlay, a szünetben) – Bélai Ba.
Gól: Balázs (38.)
Gólpassz: Tőrös (38.)

Szép győzelem Zsámbékon

Ritz Balázs
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2007/2008-ban születettek
Kérész életű szezon, ezüstös fiúk
A májusnak nem kevesebb volt a tétje, mint, hogy az országos bajnokságban
szereplő csapatunk ezüst, vagy bronzéremmel zár a tavalyi középmezőnybeli
helyezés után.
A srácok tisztában voltak azzal, hogy egyetlen meccset sem vehetnek félvállról.
Hogy az egész éves munkájukat nem tehetik semmissé azzal, hogy
elkényelmesednek a biztos dobogó tudatában.
Egészen az utolsó fordulóig „nyílt” volt a versenyfutás a Tatabánya és köztünk. A
Dorog és UDSE elleni verségekkel biztossá vált, hogy a sorsunk nem a mi
kezünkben van.

Az igazi végjáték
Első gól utáni önfeledt hangulat
Azonban nagyon bíztunk a jó erőkből álló Budaörsben, hogy pontot/pontokat
rabol az utolsó fordulóban, míg mi az őszi botlásunkat javítva hozzuk a „kötelező”
3 pontot Tata ellen. Így is futottunk ki erre a mérkőzésre.
Egyetlen pillanatig sem érezhette azt ellenfelünk, hogy ezen a mérkőzésen van
keresnivalója (mindazok ellenére, hogy utóbbi meccsünk óta nagyon sokat
léptek előre).

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Mondhatjuk, hogy Fortuna mellénk állt vagy a sors adott vissza valamit az
egész éves munkánk és fejlődésünk visszaigazolásaként, de minden a lehető
legjobban alakult az utolsó fordulóra számunkra.
Mindazok mellett őszintén úgy gondolom, hogy ez a második hely kicsit bravúr
kategória részünkről és azzal, hogy több mérkőzésen hátrányból tudtunk fordítani
vagy éppen a Tatabánya ellen képesek voltunk megőrizni, kibrusztolni a korán
szerezett előny tette lehetővé, hogy ilyen sikeres szezont tudjunk zárni.
Nem kevesebb, mint 35 játékos tette hozzá a magáét mindehhez, amire nagyon
büszke vagyok. Ez az eredmény azonban nem csupán az elmúlt egy év
hozománya. Vastagon részese ennek Ábel vagy Szabi, Bernát bá, Viktor bá és
Balázs bá is. Minden kollégám hozzátette a maga részét amiért hálás vagyok
nekik!

Valaki hozza majd vissza!
Banka László

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Az U13-as csapataink befejezték a bajnokságot. A tavaszi szezont összefoglalva
nagyon jó iramú, hasznos mérkőzéseket játszottunk, melyek által sokat tudott
fejlődni a csapat.
Az U14-es gárdának hátra van még egy utolsó hazai mérkőzése. Az már
korábban eldőlt, hogy a második helyen fogjuk zárni a sorozatot. Azt gondolom,
hogy a ¾ pályás bajnokság egy kiváló átmenetet biztosított a félpályás 9v9 és az
egész pályás 11v11 játék között, ezért örülök, hogy ebbe a versenykiírásba
neveztünk. Összességében elmondható, hogy ebben a bajnokságban nagy volt
a szórás a csapatok képességei között, de így is jutott pár szoros, izgalmas
mérkőzés, elég, ha csak a Hidegkút vagy a Városgazda elleni meccseket
említem.

A Future Stars elleni keret U14

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Edzőmérkőzést játszottunk az U15-ös BLSZ keret játékosaival 11 a 11 ellen,
egész pályán. Kiváló mérkőzés volt, mely segítette a felkészülést a következő
szezonra, hiszen akkor már egész pályás bajnokságban fognak bizonyítani a
srácok.
Május hónap játékosa: Rados Martin

BLSZ U13. 1. csoport
2022.05.08 vasárnap, BVSC stadion, UFC - 1908 SZAC 10:00 és UFC - Barca
Escola II. 12:00
Keret: Varga Miron, Madzin Zalán, Varga Sámuel, Serestey Olivér, Teimer Lázár,
Lombard-Eszes Benedek, Baradlai Botond, Herháger Ádám, Mészáros Levente,
Polyák Márk, Samu-Nagy Ábrahám, Benkő Gellért

2022.05.13 péntek, hazai pálya 15:30-17:00. UFC - UDSE (edzőmérkőzés)
Keret: Varga Miron, Madzin Zalán, Kapa Hunor, Varga Sámuel, Serestey Olivér,
Szentgyörgyi Ádám, Teimer Lázár, Baradlai Botond, Herháger Ádám, Mészáros
Levente, Fehér Ádám, Rados Martin, Polyák Márk, Samu-Nagy Ábrahám

Ádám beadása
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2009/2010-ben születettek
2022.05.22 vasárnap, Szabadkikötő SE sporttelep, UFC - Barca Escola
15:00 és UFC - Mészöly Focisuli SE II. 17:00
Keret: Kapa Hunor, Varga Sámuel, Serestey Olivér, Szentgyörgyi Ádám, Teimer
Lázár, Lombard-Eszes Benedek, Baradlai Botond, Herháger Ádám, Fehér
Ádám, Polyák Márk, Samu-Nagy Ábrahám

BLSZ U13. 2. csoport
2022.05.08 vasárnap, Szabadkikötő SE sporttelep, UFC - CSHC 94 SE 14:00
és UFC - Barca Academy 16:00
Keret: Dulai Tibor, Nazari Milan, Tóth Márton, Tomaj Dániel, Kovács M.
Bendegúz, Kassai Szabolcs, Merényi Kolos, Karádi Károly, Juhász Huba, Pataki
Dömötör, Martin Hajdu Péter
2022.05.23 hétfő, Csepel, UFC - BKV Mészöly Focisuli SE 15:00 és UFC UDSE 17:00
Keret: Dulai Tibor, Bérczi Dávid, Tóth Márton, Tomaj Dániel, Kassai Szabolcs,
Merényi Kolos, Pataki Dömötör, Madzin Zalán, Mészáros Levente, Polyák Márk

Az U13-as keret - 2022.05.08.
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2009/2010-ben születettek
BLSZ U14 3. csoport
UFC - Hidegkút 2022.05.01 vasárnap 13:00, hazai pálya
Eredmény: 1-2
Keret: Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés
Ádám, Lehőcz Bálint, Onodi Mirkó, Pados Máté, Váradi Szabolcs, Albert Noé,
Kovács Lénárd, Vörös Ciprián, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor,
Ferenczi András

Rákosszentmihályi SC - UFC 2022.05.07 szombat 14:00, Ikarus BSE
sporttelep
Eredmény: 1-7
Keret: , Kecskés Ádám, Onodi Mirkó, Pados Máté, Váradi Szabolcs, Albert Noé,
Kovács Lénárd, Vörös Ciprián, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor,
Ferenczi András, Rados Martin, Fehér Ádám

Future Stars FC - UFC, 2022.05.22 vasárnap 09:00, Goldball pálya
Eredmény: 0-2
Keret: , Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés Ádám, Lehőcz
Bálint, Pados Máté, Váradi Szabolcs, Albert Noé, Kovács Lénárd, Vörös Ciprián,
Dechert Ábel, Lendvai Bátor, Ferenczi András, Varga Miron, Rados Martin

UFC BLSZ U14-es keret - UFC BLSZ U15-ös keret (edzőmérkőzés)
2022.05.18 17:30-19:00
Keret: Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés
Ádám, Lehőcz Bálint, Pados Máté, Váradi Szabolcs, Albert Noé, Kovács Lénárd,
Vörös Ciprián, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor, Ferenczi András,
Samu Nagy Ábrahám, Rados Martin

Kovács Viktor

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Bajnokcsapat!
Edzés, edzőmérkőzés, edzés...
Avagy edzésről edzésre, mérkőzésről mérkőzésre azon dolgozunk, hogy
ügyesebbek, szervezettebbek, csapatszinten jobbak legyünk. Mielőtt rátérnék a
Bajnokcsapatok históriájára, engedjétek meg, hogy elmeséljem mi történ még
velünk a hónapban. A bizonyos „i”-re a pont csak a végén kerülhet fel.
Májusban az edzéseink fő tematikája a mélységi játék keresése, a harmadik társ
megjátszása, a kombinatív összjátékok és a támadásbefejezések voltak. Sokat
gyakoroltuk a fent említett dolgokat a hónapban, nem csak edzéseken,
edzőmérkőzéseken is.
Május 12-én csütörtökön a Kalap utcába látogattunk a III. Kerületi TVE
meghívására.
A 2012-es csapatunkban több Bozsik csoportos játékos is helyet kapott, sőt
játékával bizonyította később helyet követelnek a kiemelt csapatban. Hasznos
találkozó volt, sikerült több játékost is beépítenünk a csapatba: Pálfi Márton,
Peták Bercel, Peták Menyhért, Faragó Balázs.
Sikerült fejlődnünk a labdakihozatalainkban, illetve a támadásbefejezésekben az
elmúlt hetekben. Mezőnyben magabiztos, több játékos együttműködésére
alapuló játékot mutattunk, igyekeztünk végig dominálni a találkozón.
Az összecsapás után egy barátságos büntetőpárbajt is játszottunk, abban a TVE
egy góllal jobbnak bizonyult.
III. Kerületi TVE – II. Kerület UFC U10 3:13

III. Kerület ellen

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Május 17-én kedden a pasaréti úton játszottunk a Pénzügyőr U11-es csapatával
edzőmérkőzést. Nagy öröm, hogy füves pályán tudtunk játszani, mert ez
Budapesten belül ritkaság. A mérkőzésen sok helyzetet tudtunk kialakítani.
Sokat fejlődött a helyzetkihasználásunk, lehet, hogy a futballista palántáink
felvették a góllövő cipőt? Az tény, hogy sokszor mi értünk oda hamarabb az
ellenfél kapuja elé, a kipattanókra, a szöglet és pontrúgások utáni helyzetekre.
Remek összjátékokból vezettünk szép támadásokat, eredményes
edzőmérkőzés volt!
Pénzügyőr – II. Kerület UFC U11 6:19
Május 21.-én szombaton U10/U11-es csapatunk hazai pályán fogadta az
Airnergy U11-es csapatát edzőmérkőzésre. 4x15 perces mérkőzést játszottunk,
rengeteg ügyes megoldás született. Láthattunk félpályás gólt, több fejes gólt,
illetve szép támadásépítések után ziccereket. Ellenfelünk szimpatikus focit
játszik, kombinatív lapos játékkal igyekeznek csapatként játszani. A letámadásuk
sokszor zavart okozott nálunk. Nagyszerű edzőmérkőzés volt! Az edzésen
gyakoroltak visszaköszöntek párszor a játékban, aminek külön örülünk.
II. Kerület UFC - Airnergy 7:4 (3:2)

U11-es csapatunk a Pénzügyőr ellen

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Bozsik torna
Május 14.-én körzeti Bozsikon vettünk részt kettő vegyes csapattal. A mutatott
játék, az ellenfelek minősége, az ellenfelek színvonala, a mérkőzések irama és
nehézsége nagyjából az értékelhetetlen felé közelít. Sajnos egy könnyű Bozsik
csoportba kerültünk ahol semmiféle kihívás elé nem állítottak minket az
ellenfelek, akik talán annak is örültek, hogy épp megvoltak heten.
Kiváló játékáért okleves díjazásban részesült: Szabó-Sájer Bende, Tóth Ádám.
8 mérkőzésből hét alkalommal győztesen hagytuk el a pályát.
Mozgásnak, futásnak, labdaérintésnek jó volt.
Kölyökliga U11
A Kölyökliga alapszakaszának utolsó fordulójában két mérkőzés várt a srácokra.
A Vác csapata nagyon megnehezítette a dolgunkat, remekül támadtak le,
veszélyesek voltak a kapunk előtt. Megérdemelten nyertek. A másik mérkőzésen
már szervezettebb és magabiztosabb játékkal sikerült nyernünk, amivel
kvalifikáltuk magunkat a Kölyökliga 8 csapatos elit rájátszásába.
II. Kerület UFC - Vác 3:5
II. Kerület UFC - Cegléd 5:3
A csapatunkból Mohácsy Domi különdíjas jutalmazásban részesült az
alapszakaszban nyújtott egész éves teljesítményéért! Gratulálunk.

A banda

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Május 8.-án vasárnap került megrendezésre a Kölyökliga 2021/2022-es
szezonjának 8 csapatos elit rájátszása. A 27 benevezett csapatból az
alapszakasz után csupán 8 csapat kvalifikálhatta magát a legjobbak döntőjébe. A
II. Kerület óriási tavaszi szezont produkált, egy pont híján tavaszi bajnok lett a
saját csoportjában, miután sikerült legyőznünk a három előttünk tanyázó
csapatot (Gloriett, Újpest, Mészöly) ezzel elértve a legjobb csoport harmadik
helyezést ami rájátszást ért.
A döntő torna egyenes kieséses rendszerben került lebonyolításra. Az első
körben (negyedöntő) a későbbi bajnok Okos-Foci Műhely csapatával
találkoztunk, akik érzékeltették is velünk, hogy ők más szinten járnak.
Tapasztalhattuk, hogy bőven van még hová fejlődnünk csapatként, de jobb
csapattól sosem szégyen kikapni. Az alsóházi negyeddöntőben folytattuk a
menetelésünket, ahol egy hozzánk hasonló képességű ellenfél várt ránk a Szent
Pál Akadémia személyében. A hatgólos találkozó végül döntetlennel zárult, ami
büntetőpárbajhoz vezetett. Nagyon régen játszottunk egy tornán büntetőpárbajt,
de öröm, hogy csapatként, egymást biztatva és motiválva sikerült a
szétlövésekkel megnyernünk a párharcot.

Büntetúőpárbaj győztes csapat
Következett zsinórban a harmadik mérkőzésünk pihenő nélkül. Ellenfelünk az
Újpest csapata volt akikkel a csoportban már kétszer is találkoztunk (6:2, 2:7) a
tét pedig az V. helyezés.
Sokáig fel is vettük a versenyt, de a második játékrészre csapatunk belefáradt az
Újpest kombinatív sokat futó támadójátékába, ellenfelünk a mérkőzés hajrájában
három gólos előnyt szerzett és megérdemelten nyert.

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Az U11-es csapatunk a 2021/2022-es szezonban a Kölyökliga 27 csapatos
bajnokságában az előkelő VI. helyezést szerezte meg!
Remek verseny volt ez a fiúk számára, szeptemberhez képest rengeteget
fejlődött a brigád, mind a pályán mutatott játékban, mind a pályán kívül
csapatként.
Együtt, csapatként, sikerült! Micsoda szezon volt!
Az UFC Kölyökliga kerete, akik pályára léptek a szezon során a csapatban és VI.
Helyezést szereztek: Kókány Benedek (kapus), Bereczk Benjámin, Farkas
Gergely, Hégely Máté, Indra Péter, Jensen – Bajai Milán, Juhász Nándor,
Kapovits Áron, Menyhért – Vitay Alex, Mohácsy Domonkos, Révfy Bence, Srankó
Zsombor.

VI. helyen zártunk!
Kölyökliga U10
A II. Kerület UFC fennállása során először indult el a Kölyökliga
versenysorozatában. A 2021/2022-es szezonban 27 csapat részvételével került
megrendezésre az egész éves bajnokság.
Az alapszakasz 3 csoportra bontva, oda-vissza vágós rendszerben került
lebonyolításra aminek a végén csoportelsők lettünk. A legjobb 8 csapat
indulhatott el a vasárnapi rájátszásban. A rájátszás már egyenes kieséses
rendszerben történt.
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2011/2012-ben születettek
A negyeddöntőben a Mercedes KLC csapatát sikerült több gólos különbséggel
felülmúlni. Az elődöntőben a III. Kerületi TVE együttesével találkoztunk, ami az
egész szezon egyik legjobb és legizgalmasabb mérkőzése volt. Az elején
gyorsan vezetést szerzett az óbudai brigád, erre válaszul rengeteg helyzetet
kialakítottunk, majd többet gólra is tudtunk váltani.
A döntőben a Doroggal találkoztunk újra, miután az alapszakaszban kétszer már
játszottunk velük. A Dorog csapata is megszerezte a vezetést, de a félidőre már
nem lehetett kérdés kié lesz az aranyérem.
Negyeddöntő: II. Kerület UFC - Mercedes KLC 8:0
Elődöntő: II. Kerület UFC - III. Kerületi TVE 4:2
Döntő: II. Kerület UFC - Dorogi FC 10:2
Első szezonunkban sikerült megszerezni az I. helyezést a 27 csapatos Kölyökliga
mezőnyében!
Óriási teljesítmény!
Ha ehhez azt is hozzávesszük, hogy az egészet veretlenül érte el a csapat, még
szebb.
19 mérkőzés, 18 győzelem, 1 döntetlen.
A Kölyökliga bajnokcsapatának kerete, akik pályára léptek a szezonban:
Kőnig Tamás (kapus), Ababou Mouloud, Bana László, Biró Attila, Csere Márton,
Domonyik Lőrinc, Faragó Balázs, Gaál Benedek, Kapa Csongor, Nándorfi Péter,
Victora Rordigó János.
A hónap játékosa: Csere Márton
Őszintén mondom, hogy nagyon nehéz kérdés volt, sokáig gondolkoztam rajta.
Mártonnak van egy versenytársa a hónap legjobbja címért, méghozzá Srankó
Zsombor. Zsombor az összes mérkőzésen részt vett (Bozsik, edzőmeccsek,
Kölyökliga). Zsombor 92,05%-os edzésre járási mutatóval rendelkezik az egész
évet(!) figyelembe véve, ami a csapatunkban az egyik legjobb. Természetesen
nem ezért jár neki az elismerés, ez egy dicsérendő dolog már önmagában is.
Zsombor játéka rengeteget fejlődött, a 2011-es csapatban kezdi kinyitni a száját,
kezd hangja lenni csapaton belül, mint egy kisebb vezérszerepet betöltve
hátulról. Játéka edzésről edzésre, őszről tavaszra ugrásszerűen fejlődött. Nem
vállalja túl magát, magabiztosabban játszik, többször bevehető a kombinatív
összjátékba. Sokan javult a gyengébbik lába és felér a támadásokhoz is. A
hónapban is több parádés távoli lövésből is eredményes tudott lenni.
A kitartása, a hozzáállása elismerésre méltó. A csapatunk egy fontos alakjává
fejlődött az év során. Zsombor megérdemelten lehetne a hónap játékosa, mert
mindent megtett, amit csak tudott.
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2011/2012-ben születettek

A hónap játékosa
Marci viszont a saját csapatában nem csak vezér volt a pályán, hanem
kiemelkedő, mérkőzéseket eldöntő teljesítményt nyújtott. Az Ő találatával és
játékával sikerült megverni a III. Kerületet a Kölyökliga elődöntőjében. Marci
játéka az elmúlt másfél évben rengeteget változott. 2020 őszén még egyéni
játékos volt, ma már sokkal inkább csapatjátékos. Kiveszi a részét a
védekezésből, a játék szervezéséből, a támadásokból és a befejezésekből is.
Hihetetlen technikai tudása lehetővé teszi számára, hogy a nagyobb és gyorsabb
ellenfelek ellen is helytálljon, sőt megnyerje a párharcait. Márton legnagyobb
fejlődése nem csak a gondolkodásmódjában keresendő idén, hanem a pálya
„szkennelésén”. Átlátja és érti körülötte a játék történéseit, bármikor be lehet
venni kombinatív összjátékokba, illetve olyan passzsávokat is meglát, amire még
a csapattársai sem számítanak. A harciassága, avagy keménysége is fejlődött.
Nem fél ütközni, becsúszni, lökni stb.
Igaz, hogy Zsombor remekül játszott a hónapban, de Márton számlájára írható
egy bajnoki cím elnyerése, a rájátszásban nyújtott kiemelkedő játéka.
Véleményem szerint az elődöntőben és a döntőben a csapata legjobbja volt,
amivel hozzásegítette társait a végső győzelemhez.
Egy évben csak egyszer lehetsz bajnok és ezt már tőled senki el nem veheti.
Káprázatos teljesítmény, csak így tovább Marci!
A hónap játékosa: Csere Márton!
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A hónapban pályára léptek:
Ababou Mouloud, Bana László, Bereczk Benjámin, Biró Attila, Csere Márton,
Dérczy Ferenc, Domonyik Lőrinc, 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, Kőnig
Tamás, Mohácsy Domonkos, Nándorfi Péter, Pálfi Márton, Peták Bercel, Peták
Menyhért, Révfy Bence, Srankó Zsombor, Szabó-Sájer Bende, Tóth Ádám,
Victora Rordigó János, Zubor Péter, Pölczman Péter.
A szezon hajrára következik
Még koránt sincs vége a szezonnak. Következnek az évzáró elit tornák akadémia
csapatok és tehetségközpontok részvételével. Május utolsó hétvégéjén még egy
utolsó Bozsikra ellátogatunk, majd utána június 4.-én Gödöllőre utazik mindkét
korosztályunk, majd egy héttel később pedig Kiskunlacházára. A két esemény
között az U11-es brigád játszik egy utolsó edzőmérkőzést a TVE ellen, míg az
U10-es alakulat a Goldball pályán játszik a Pünkösd kupáért.
Sok dolog vár még ránk júniusban, még koránt sem végeztünk!
Most jön a hajrá!
Boros Ádám
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2013/2014-ben születettek
Bozsik fesztiválok hónapja
Májusban mindkét korosztályunknak dupla Bozsik Fesztivál szerepelt a
versenynaptárban. Elsőként május 8-án fociztunk a Mérnök utcai Sporttelepen.
Kiváló hangulatú, jó színvonalú meccseket hozó torna volt a 2013-as és a 2014es csapat számára is.
U9-es fesztiválon részt vett:
Blazsovszky Márk, Breuer Áron, Csikós Benedek Kolos, Küs Milán, Lovas Brúnó,
Molnár Ferenc Boldizsár, Szabó Mátyás, Szűcs Tamás, Tarján Iván, Tóth Máté,
Varga Vince, Vilhelm Zsombor.
Oklevelet kapott: Küs Milán, Breuer Áron, Tarján Iván.
U8-as fesztiválon részt vett:
Fecser Attila, Fülöp András Dávid, Kapovits Tamás, Kőnig Dániel, Majoross
Zétény, Petricsek Milán, Radics Dániel, Sass Vince.
Oklevelet kapott: Kapovits Tamás, Radics Dániel.

Jó hangulat, ügyes játék
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A hónap második fesztiváljára május 22-én került sor, szintén a Mérnök utcában
léptek pályára a fiúk. Ez volt a szezon utolsó Bozsikja, amire létszámban egy
kicsit meg is fogyatkozott mindkét korosztály. A nagy melegben egy-egy hibát,
dekoncentráltságot kivéve jól teljesített mindkét csapat, láthattak szép
összjátékokat, gólokat a kilátogatók most is.
Az U9-es fesztiválon részt vett:
Bánky Ádám, Blazsovszky Márk, Csányi Benedek, Csikós Benedek Kolos, Lovas
Brúnó, Nagy Kristóf, Tarján Iván, Tóth Máté, Vilhelm Zsombor.
Oklevelet kapott: Blazsovszky Márk és Tóth Máté.
Az U8-as fesztiválon részt vett:
Fecser Attila, Fülöp András, Radics Dániel.
Oklevelet kapott: Fecser Attila.

Utolsó Bozsikon

Edzéseken májusban a támadójátékról áttértünk a védekezés tanulására. Az
egyéni védekezőjáték, illetve a szerelés kivitelezése került előtérbe. Mindenki
igyekszik megvalósítani Gergő bácsi és Lió bácsi kéréseit, tanácsait. A
lelkesedéssel és az alázattal továbbra sincs probléma.
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Mesterhármas

Bandázás edzés előtt
Pethő Gergely
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2015/2016-ban születettek

Bozsik Fesztivál

Roller Dániel

Csak a csel
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Junior

Felsőbe
Kölyök
A pihenő csapat

CSAPATAINK

Lurkó

Denisz és az ukrán fiúk
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Manó

Edzésre várva
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Katica

Kapj el!

Jelre várnak a Katicák
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Felnőtt
Felnőtt csapat
Mindössze 1 forduló van hátra a bajnokságból és még nem dőlt el a bajnoki cím
egyik csapatunk számára sem. Sajnos nem a mi kezünkben van a sorsunk, így a
Bajnokság megnyeréséhez botlania kell az ellenfeleinknek. Viszont az
mindenképp szép teljesítmény, hogy az utolsó fordulóig végig meccsben voltunk
és a feljutás mind két csapat számára elérhető távolságon belül maradt.

BLSZ II. és BLSZ III. tabella 1 fordulóval a vége előtt
Legrosszabb esetben is 2 ezüst lesz a termés és a BLSZ II. 1.csoport gólkirályi
címét is a mi játékosunk kaphatja majd meg. Emellett igen valószínű, hogy a
legtöbb gólt és a legkevesebb kapott gólt is mi jegyezzük az év végén. Ez is
mutatja, hogy igazán szoros volt a bajnokság.
Az évet Június 18-án zárjuk majd Balatonberényben és Július 18-án kezdjük
majd a felkészülést a következő szezonra.
Május legjobbja: Tóth Barnabás
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Felnőtt

Szerepcsere
Erdő-Lahner Tas

