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A hónap képén az U9-es csapatunk 

látható, amely ezüstérmes lett az FTC 

által rendezett tornán.

Egyesületünk futballfilozófiájához, 

képzési és nevelési elveihez illeszkedve a 

mérkőzések,  tornák eredményei  

korosztályonként eltérően jelennek meg. 

Kisebb korban számszerű eredmények 

nélkül számolunk be a csapatokkal 

kapcsolatos történésekről, bajnokságban 

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

megjelennek a számszerű eredmények 

is. 

Kedves  Olvasó!

  

Tartalom
2022. október
Első gólok.

Alakul a csapat.

Letámadás.

Itt van az ősz, itt van újra…

Képes beszámolónk.

Körvonalazódnak az erőviszonyok.

Szerkesztette: Ritz Balázs

Döntő a Fradi ellen.

Nyolc győzelemmel rajtoltunk.

A hónap képe
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A nagyoknál szeptemberhez képest kicsit javult a teljesítményünk, de még 

mindig van hova fejlődni. Sajnos a szomszédos III. Kerületi TVE elleni 

rangadóra számos hiányzóval érkeztünk, ennek ellenére hozzáállásban 

az egyik legjobb meccsünket játszottuk. Kár, hogy ezért pontot nem 

kaptunk. Az Újbuda elleni mérkőzésen Seres Luki – aki a nyáron érkezett a 

Hegyvidék UFC-től – először volt eredményes a II. Kerület UFC mezében 

tétmeccsen. Gratulálunk!

A 2006-osoknál gyakorlatilag néhány percen múlt, hogy hibátlan hónapot 

produkáljunk. Egyedül a mosonmagyaróvári találkozón nem nyertünk, 

mert az utolsó percben kaptunk egy gólt büntetőből. Ami az 

eredményeknél is örömtelibb, hogy a meccsek jelentős részében példás 

motivációval és gyors, színvonalas játékkal rukkoltunk elő – igaz, voltak 

meccsek, amikor szerencsénk is volt. Az U17-es korosztályban is volt, aki 

megszerezte az első gólját: a nyáron a III. Kerületi TVE-től érkezett 

Knayzev Denisz a Kozármisleny ellen talált be, ráadásul ez a gól három 

pontot ért. Bravó!

Októberben négy U19-es és öt U17-es meccs várt ránk. 

2004/2005/2006-ban születettek
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Vonattal utazunk
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Mészöly Focisuli SE–II. Kerület UFC 2–1 (1–1)

II. Kerület UFC–Csep-Gól FC SE 2–0 (0–0)

Gólpassz: Tóth (24.)

6. forduló:

MLSZ U19, ÉSZAK-NYUGAT B-CSOPORT

Mindkét bajnokságban a célkeresztünkben van a dobogó. Óriási 

eredmény lenne, ha sikerül elcsípni az első három hely valamelyikét. Az 

edzéseken átlagosan 40 körüli a létszámunk, s egyre gyakrabban 

minőségben is jól teljesítünk edzéseken.

Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Bene Attila, Ferencz Attila, 

Gulyás Botond, Hauberl Gergely, Horváth Attila, Janity Máté, Kováts 

Domonkos, Lázár Péter, Pados Márton, Rodríguez Guillermo, Szentiványi 

Dávid, Tóth Ábris

Hónap játékosai: CSUKÁRDI BARNABÁS (U19) / PADOS MÁRTON 

(U17)

5. forduló:

UFC: Illyés – Yürekli (Gáldi, 70.), Csukárdi (Gulyás, 68.), Pál, Seres 

(Szigeti, 60.) – Kővágó (Keleti, a szünetben), Papp (Deák, 68.), Dajka, 

Hauberl (Kalla, 60.) – Tóth, Bánszki

UFC: Fodor – Yürekli, Csukárdi, Pál, Seres (Bélai Be., 62.) – Dajka – 

Kővágó (Kalla, 18., Gáldi, 68.), Tóth – Keleti (Gulyás, 68.) – Bánszki, 

Hauberl (Magyar, 62.)

Gól: Dajka (49.), Gáldi (81.)

Gólpassz: Tóth (49.)

Gólpassz: Kővágó (10.)

Gól: Gulyás (24.)

Gól: Bánszki (10.)

8. forduló:

III. Kerületi TVE–II. Kerület UFC 2–1 (0–1)

UFC: Illyés (Magyar, a szünetben) – Seres, Csukárdi, Szigeti, Bélai Be. – 

Hauberl (Negyeliczky, 69.), Gulyás, Papp, Kővágó (Gáldi, 63.) – Tóth – 

Bánszki

2004/2005/2006-ban születettek
C
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Gólpassz: Gulyás (9.), Bánszki (45.), Gáldi (64.)

4. forduló:

Gól: Kovács I. (5.), Hidi (12., 49.), Lázár (17.), Rodríguez (80.)

UFC: Fodor – Seres, Csukárdi, Szigeti, Bélai Be. (Kovács L., a szünetben) 

– Gulyás (Yürekli, a szünetben), Dajka – Hauberl, Keleti D. (Kalla, a 

szünetben), Magyar (Gáldi, a szünetben) – Bánszki

Gól: Hauberl (4., 45., 81., 88.), Bánszki (9.), Gulyás (14.), Seres (64.)

UFC: Illyés – Lekli, Pados, Bene, Lázár – Doroszlay – Szentiványi, Juhász 

(Szabó, 58.) – Kovács I. (Pálos, 58.) – Bélai Ba. (Ferencz, a szünetben), 

Hidi (Rodríguez, 52.)

9. forduló:

II. Kerület UFC–Újbuda FC 7–1 (4–1)

MLSZ U17, KIEMELT NYUGAT

II. Kerület UFC–Dunaújváros 5–0 (3–0)

Gólpassz: Lázár (5.), Pados (12., 80.), Lekli (17.)

2004/2005/2006-ban születettek
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Fontos győzelem a Csepel ellen
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Gólpassz: Doroszlay (49.)

UFC: Illyés (Szlávik, 70.) – Knyazev, Pados, Bene, Lázár – Doroszlay – 

Bélai Ba. (Janity, a szünetben), Szentiványi – Kovács I. (Rodríguez, 70.) – 

Krant (Juhász, 60.), Horváth

Mosonmagyaróvár–II. Kerület UFC 2–2 (0–0)

UFC: Illyés – Lekli, Pados, Bene, Lázár – Szentiványi – Bélai Ba., Janity 

(Pálos, 70.) – Kovács I. (Rodríguez, 65.) – Krant (Horváth, 19.), Hidi

8. forduló:

7. forduló:

Budai FC–II. Kerület UFC 0–1 (0–0)

Gól: Pados (49.)

Gólpassz: Lázár (52.)

Gól: Bélai Ba. (52.), Pados (75. – 11-esből)

2004/2005/2006-ban születettek
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Magabiztosan nyertünk a Dunaújváros ellen
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6. forduló:

II. Kerület UFC–Komárom VSE 4–0 (2–0)

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

Janity (Rodríguez, 57.) – Kovács I. – Krant (Ferencz, 65.), Horváth (Szabó, 

60.)

Gól: Szentiványi (17., 86.), Janity (45.), Kovács I. (53.)

Ritz Balázs

II. Kerület UFC–Kozármisleny 1–0 (0–0)

9. forduló:

Gól: Knyazev (74.)

Gólpassz: Pados (74.)

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

(Lekli, a szünetben), Janity – Juhász (Pálos, 71.) – Krant (Szabó, 71.), 

Horváth (Ferencz, 63.)

2004/2005/2006-ban születettek
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Szép siker a Komárom ellen

Egygólos diadal a Kozármisleny ellen
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Az edzéslátogatottság inkább az a csapat második felében csappant meg 
kicsit. Sérülések, iskola és minden bizonnyal benne van ebben a 
lemorzsolódásban a szigorúbb és szakmaibb elvárások. 

Itt van az ősz, itt van újra… Ehhez mérten volt olyan mérkőzés, hogy 
ellenfelünk odafigyelve ránk , szabott ránk egy méretes zakót, hogy meg 
ne fázzunk, de volt olyan mérkőzés is amikor mi leptük meg a másik 
csapatot. 

Ugyanakkor motivációban, morálban és közösségileg is sokat léptünk 
előre ebben a hónapban. 

Szép lassan mindenki megértette, hogy ez a szezon másról fog szólni, 
mint az előző és ugyan fantasztikus „kisfickók” , de mégsem olyan kicsik 
már. Úgy tűnik ezt mindenki megértette és elfogadta ( volt aki könnyebben, 
volt aki kisebb vagy nagyobb harcok árán. ) 

Voltak kifejezetten jó és bíztató mérkőzéseink idén. 

Gondolok itt a Soroksár elleni mérkőzésre , ahol vezetőedzői 
regnálásom alatt a legstabilabban és legokosabban játszottunk. Aztán  
a Haladás ellen a semmiből , erőn felül teljesítve hoztuk döntetlenre a 
mérkőzést  majd felülve a hullámvasútra egy igazi ki-ki meccset 
játszottunk a Kaposvárral, ahol be kell vallanom őszintén , hogy 
ellenfelünk lefocizott minket, de csapatként és egyénileg is nagyszerű 
erényeket mutattunk meg.

2007/2008-ban születettek
C
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Melegítünk
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Aztán itt van a másik csoport. Volt egy hétközi mérkőzésünk az UTE 
Grassroots ellen. Bivaly erős, jól felkészült csapatról van szó akik ellen 
vegyes kerettel álltunk ki. Nagyszerű volt látni, hogy azok a játékosok , akik 
inkább a Budapest bajnokságban szerepelnek , miként tudnak együtt 
focizni a társaikkal.

CSUSE ellen – akikről tudni kell, hogy fizikálisan és robbanékonyságban 
az osztály első két csapatában vannak – amíg bírtuk fizikálisan a versenyt 
vezetni tudtunk. Éretten játszottunk úgy gondolom. 

Volt egy könnyebb mérkőzés az RKSK ellen, ahol nem megbántva 
ellenfelünket, de a kérdés csak annyi volt, hogy 1 vagy kétszámjegyű lesz-
e vége? 

Keretbe foglalva és visszautalva a bevezetésre sajnos a Siófok nagyon 
meglepett minket és átszaladt rajtunk. Vagyis engem inkább az lepett 
meg, hogy milyen nyuszik voltunk ezen a mérkőzésen.
 
Összeségében azonban elégedettek Lehetünk Erik bával , hiszen 
lépegetünk előre – meg vannak azok a sikerek is most már, amik hitet kell 
adjanak a saját munkánkban, saját magunkban. 

Banka László

2007/2008-ban születettek
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Kezdődhet a meccs
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UDSE

Októberi hónapban sokat fejlődtünk, főleg fizikailag és kezdünk 
gondolkodva focizni.

II.Kerület UFC

Viszont azt is tudjuk, hogy a négy csapatból csak 3 csapat juthat fel az „A”  
csoportba, és játszhat a legjobbak között.

Az első csapat (MLSZ) bajnoksága : lassan körvonalazódnak az 
erőviszonyok.

A legjobb négy csapathoz tartozunk :   
Mészöly

Airnergy

A második csapat (BLSZ) :  ebben a bajnokságban első cél hogy minél 
több játékost, tudjunk játszatni, ez meg is valósul minden mérkőzésre 6-7 
cserejátékost viszünk.

C
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2009/2010-ben születettek

BLSZ kispad
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Októberi bajnoki mérkőzéseink:

MLSZ:    UDSE -  II.ker  UFC    2-4

Városgazda – II.ker  UFC   0-3

Ezen a mérkőzésen látszott ki a jobb csapat.

Nagyon motivált csapat ellen játszottunk és egy félidőn keresztül 
egyenrangú ellenfél volt.
A mérkőzés második felében elsősorban jobb erőnlétünk miatt nyertünk .

II.ker UFC – Szent István   3-1

BKV Előre  -  II.ker  UFC  1-8

Hatalmas pályán és füvön volt a mérkőzés, egy félidő kellett, hogy 
alkalmazkodjunk a pályához.

Egy igazi rangadó volt, volt hogy jól játszottunk, volt hogy felhoztuk az 
ellenfelet és a végén döntetlen állásból megmutattuk, hogy ezen a napon 
mi jobb csapat vagyunk.

C
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A
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K

2009/2010-ben születettek

Rangadót nyertünk  - UFC-UDSE 4-2
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BLSZ:      II.ker UFC – Barca Académia  3-3

Egy nagyon jó és technikás csapattal játszottunk és a mérkőzés nagy 
részében jobbak is

Ferencváros - II.ker  UFC  2-2

voltak, viszont az utolsó 20 percben feltámadtunk és kiegyenlítettünk 
nagyon nagy sikernek tartom, hogy a cserejátékosok hozták az egyik 
pontot.

Nagyon vártuk ezt a mérkőzést a Ferencváros U15 leány csapata ellen.
Tudtuk, hogy jó csapat az országos bajnokságuk legmagasabb 
osztályában a legjobb csapat. Olyan csapatokat előznek meg mint a 
Puskás, MTK. A második csapatunkat megerősítettük négy játékossal, és 
így mentünk a mérkőzésre.

Amikor utoljára találkoztunk 6-0 vereséget szenvedtünk el, sokkal 
nagyobb darabok és jobb erőben voltak, most viszont megmutattuk, hogy 
mind erőben és mind játékban sokat fejlődtünk gratulálok a csapatnak ez 
férfi munka volt.

Budatétény  – II.ker  UFC  2-2

Nagyon jól játszottunk és beigazolódott, hogy az ellenfél kiváló csapat, és 
a leányok is tudnak focizni. Óriási élmény volt minden játékosnak.

C
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2009/2010-ben születettek

UFC-Barca 3-3



14

Barcelona  és Messi

Hónap igazolása :   Zámbó  Zalán  2009-es játékos

Hónap legnagyobb fejlődése : A második csapatból  Kovács M. Bendegúz  
felkerült az első csapathoz és ott a legjobbak között van.

Hónap Játékosa:    Varga Sámuel
Ki a kedvenc játékosod és csapatod ?  

6 éve focizok versenyszerűen
Legnagyobb élményed a UFC –ben ?  
Hogy egy hete játszhattam az első csapatban a Bkv ellen.

Székely József (Matubá)

Hány éves korod óta  focizol rendszeresen ?  

C
S
A
PA

TA
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K

2009/2010-ben születettek

Imádom, amikor  így figyelnek

Fejelünk, de hol a labda?
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Remek csapatok ellen játszhattunk ki-ki meccseket, végig izgalmas, 
intenzív, pörgős és sok gólos mérkőzéseket játszottak a srácok. 
Teljesítményünkben javulás volt érzékelhető az első mecces „alvó” 
üzemmódból a 3. és 4. mérkőzésekre ahol már igencsak kinyílt a gólcsap!

A szeptemberi egyéni játékot a csapatjáték fejlesztése követte. Célunk 
volt a labdakihozatalokban és az előre felé történő labda nélküli játékban 
fejlődni. Mindkét cél teljes mértékben sikerült, nagy fejlődés volt 
tapasztalható csapatunk játékán. Érettebben és tudatosabb játszunk. 
Legnagyobb előrelépés a letámadásunkban volt tapasztalható. Nézzük 
mi is történt a csapatunkkal a 4 hét alatt.

Parádés teljesítményéért, bátor játékáért okleves díjazásban részesült 
Egyed Álmos, akinek ez volt az első Bozsik tornája!

Vasárnap délben a Budai FC szervezésében megrendezésre került az 
idei II. Bozsik U11-es körzeti torna. Csapatunkban bemutatkozott Lodge 
Robi, akinek ez volt az első tornája a csapattal.

U11 - Bozsik tornán remekelt a csapat
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2011/2012-ben születettek

Csapatmegbeszélés
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U12 - 3 pontot ért a feljavult helyzetkihasználás

A mérkőzést jobban kezdtük, mint az ellenfelünk. Az 5. percben Hégely 
Máté végzett el rafináltan egy szabadrúgást amire nem volt felkészülve az 
ellenfél védelme, majd 2 perccel később Kapovits Áron egy szöglet utáni 
kavarodásnál megduplázta az előnyt. Az első játékrész második felében 
Áron egy rakétával tesztelte az ellenfél kapusát, aki nem tudta hárítani 
azt. Áron nem először eredményes átlövésből, parádés találatot szerzett 
most is!

A magabiztos előny tudatában bátran játszottunk, remekül sikerültek a 
labdakihozatalaink, támadásépítéseink. Az első félidő vége előtt a Kelen 
SC egy beadás után szerzett szépítő találatot.

A második játékrészben Kapovits Áron egy büntető után megszerezte a 
mesterhármasát, majd az 55. percben az 55-ös mezszámú Révfy Bence 
tette fel az i-re a pontot, megszerezte csapatunk 5. találatát! Ez egy 
csillagos ötös teljesítmény az egész csapattól!

BLSZ U13
II. Kerület UFC - Kelen SC 5:1 (3:1)
Gólszerzőink: Hégely Máté, Révfy Bence, Kapovits Áron 3.
Nagyszerű volt látni, hogy az edzésen begyakorolt figurák 
v i sszaköszön tek  a  mérkőzésen  é les  he l yze tekben .  A 
helyzetkihasználásunk sokat javult az előző tétmérkőzés óta.

Szombat reggel hazai pályán fogadtuk a Kelen SC csapatát a BLSZ U13-
as háromnegyed pályás bajnokságban. Aki követi csapatunk történetét 
tudja, hogy az elmúlt időben meggyűlt a bajunk a helyzeteink 
értékesítésével, ám ez most megváltozott.

Megérdemelt győzelem, megérdemelt 3 pont!

U11 - Sikerrel vettük a kerületi rangadót
A 2012-es születésű kiemelt csapatunk vasárnap délben a Bánka Kristóf 
Sporttelepen lépett pályára a Kölyökliga 3. fordulójában. Az első 
mérkőzésen a Szigethalom SC együttesével néztünk farkasszemet. 
Ellenfelünk zárt védekezése sokáig kitartott, ám időben sikerült áttörnünk 
a védelmi vonalon és helyzetet helyzet után dolgoztunk ki. A mérkőzés 
végeredménye leginkább a Szigethalom kapusának köszönhető, aki 
parádés védéseket bemutatva számos góltól mentette meg csapatát.

C
S
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2011/2012-ben születettek
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UFC - Hidegkúti SC 5:1

Együtt, közösen dolgozunk tovább, haladunk előrefelé az úton.

UFC - Szigethalom SC 8:1

Egyre magabiztosabban és labdabiztosabban játszunk, igazi csapat 
képét alkotva. Számos labdakihozatalunk és támadásépítésünk alatt 
lábról lábra, mindig új társat keresve fociztunk. A két győzelemmel és a 
vele gyűjtött 6 ponttal jelenleg a tabella 2. helyén állunk, három pont 
hátránnyal a Gödi SE-vel szemben.

Végeredmények:

A második mérkőzés igazi II. kerületi rangadót hozott. Az eddig 100%-os 
mérleggel rendelkező Hidegkúti SC ellen léptünk pályára. A mérkőzés 
első percében ellenfelünk magához is ragadta a vezetést. Álmosan 
kezdtünk, de utána gyorsan sikerült magunkhoz térni. Még az első 
játékrészben megfordítottuk a találkozó állását, majd a második félidőben 
el is döntöttük azt.
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2011/2012-ben születettek

Nagy az öröm a megnyert rangadó után
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Az első játékrész második felében a vendég csapat magához ragadta a 
vezetést, de viszonylag gyorsan tudtunk fordítani. A második félidőre 
pedig sikerült az ellenfél fölé nőni és egyre több helyzetet kialakítani.

II. Kerület UFC - Szent Pál 7:4
Gólszerzőink: Szabó Nimród, Jensen-Bajai Milán, Mohácsy Domonkos, 
Bereczk Benjámin, Pölczman Péter, Tóth Ádám és Gaál Benedek.

Szerdán hazai pályán fogadtuk a Szent Pál Inter Academy 2011-es 
születésű csapatát edzőmérkőzésre.

Végeredmény:

Több 2012-es születésű játékos ezen a mérkőzésen debütált 8+1-ben.

Két hasonló játékerőt képviselő együttes találkozott. Ennek megfelelően 
az első 25 percben gól nem született, de kiélezett szoros mezőnyjáték 
igen. Ez egy remek alkalom volt arra, hogy az edzésen tanult 
játékelemeket ellenfél ellen is tudjuk gyakorolni mérkőzésen.

U12 - Hétközi edzőmérkőzés
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A második félidő második felében rá is fáztunk, hogy nem sikerült gólra / 
gólokra váltanunk a kialakított helyzeteinket, a BKV csapata egy 
labdaszerzést követően már másodjára ugratta ki a csatárát, aki nem 
hibázott, értékesítette a ziccert.

Két hasonló erősségű, de teljesen más stílust képviselő brigád találkozott 
a pályán. A mérkőzés 24. percében a kiállítás sorsára jutott egy vendég 
játékos, ám mi nem tudtunk élni az emberelőny adta lehetőségekkel. 
Hiába volt sokat nálunk a labda, ellenfelünk zárt védelmét nem sikerült 
feltörnünk, sőt az ellenfelünk a labdaszerzés utáni kontrákból nagyon 
veszélyes tudott lenni.

Gólszerző: Jensen - Bajai Milán

Vasárnap délelőtt a BKV 2010-es születésű csapatát fogadtuk hazai 
pályán. A mérkőzésből rengeteg tapasztalatot lehet eltenni a 
későbbiekre.

A találkozó utolsó 10 percében egyre több veszélyes helyzetet tudtunk 
kialakítani, de a 72. percig nem sikerült ezekből eredményesnek lenni. 
Furcsa, de a labdarúgás már ilyen, a mérkőzés utolsó percében nem is 
egy kialakított helyzetből, hanem egy lecsúszott beadás után sikerült 
döntetlenre mentenünk a találkozót.

U12 - Tanulságos mérkőzés
2011-es csapatunk egy nagyon tanulságos mérkőzésen van túl a BLSZ 
U13-as bajnokságban.

II. Kerület UFC - BKV 1:1 (0:0)

Az 1 pontot megérdemeltük, de a győzelmet nem. Megbosszulja magát, 
ha 40 percnyi emberelőnyt nem tudunk kihasználni, sőt az ellenfelünk 
veszélyesebb a mi kapunkra a villámgyors kontráival.

Tanulni kell belőle, el kell menteni ezt az érzést, a csalódottságot a 
fejekben, hogy milyen kellemetlen ilyenkor lejönni a pályáról, amikor a 
gyermekek is tudják: ebben több volt.

Fel a fejjel, mert az okos emberek a hibákból tudnak tanulni, tapasztalatok 
útján. Megyünk tovább, hosszú még az út!

Végeredmény:
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U11 - Aranyérmet szereztünk a Népligetben

A „B” jelű kvartettből indultunk, ahol a csoportmérkőzések után sikerült a 
negyeddöntőbe továbblépni.

A negyeddöntőben a 4Trainerz ellen is sikerrel vettük az akadályt.

Október 22-én szombaton a Népligetbe utazott a 2012-es korosztályos 
csapatunk az FTC Partnerkapcsolati tornájára.

Az elődöntőben következett a Ferencvárosi TC korosztályos csapata 
kiegészülve pár fiatalabb játékossal. A lendületünk itt sem tört meg, 
viszonylag simán léptünk tovább a döntőre.

A Budakeszi LA elleni döntőben a gyerekek káprázatos teljesítményt 
húztak elő a cilinderből és megérdemelten nyertek. Az egész tornáról 
elmondható, hogy nagyon jól működött a letámadásunk és a labdás 
játékunk csapatként. Az egyéni megvillanások természetesen 
hozzátettek az eredményhez, de ma csapatként működtünk igazán jól.

Mérkőzéseink:
UFC - Gyömrő 9:1
UFC - Budakeszi 3:1
UFC - RKSK 7:1
UFC - 4Trainerz 12:1
UFC - FTC 4:0

Az FTC Partnerkapcsolati torna aranyérmes bajnokcsapata a II. Kerület 
UFC U11-es korosztálya!

UFC - Budakeszi 3:0
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A kirándulásunk jól sült el, Jászfényszaruban remek csapatokkal 
találkozhattunk. Mindig jó ismeretlen, új csapatok ellen meccselni. 
Számunkra nagy kihívás volt a pálya, sokszor akadozott a játékunk 
miatta, nehézkes volt a labda átvétel, az első érintésből való játék 
folytatás, illetve mezőnyben a 2-3 játékos együttműködésén alapuló 
kisjátékok is. Egyéni megmozdulásokból viszont nem volt hiány, 
csapatunk remekül vette az akadályokat és az aranyéremig meg sem állt.

Mérkőzéseink:

UFC - Tehetség SE 4:0

UFC - Debreceni Sportiskola 4:1

U11 - Jászfényszaruban jártunk
Október 23-án már második alkalommal megrendezésre kerülő Tisztelet 
a Bátraknak UP tornán járt a II. Kerület 2012-es korosztálya.

A torna gólkirályát is mi adtuk, Ababou Mouloud személyében, aki 8 
találattal vívta ki magának ezt az elismerést.

UFC - Kisújszállási SE 4:0

UFC - Jászberényi FC 4:0

UFC - Abádszalóki SE 6:0 (elődöntő)
UFC - Debreceni Sportiskola 5:1 (döntő)
Eredményes hétvégét zárt az U11-es korosztály az biztos. 12 
mérkőzésből 12 alkalommal hagyta el a pályát győztesen, egy 16 és egy 
10 csapatos tornát is bajnoki címmel zárt a két nap alatt.

A fejlődés már eredményekben is megmutatkozik, csak így tovább!
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Élmény nézni a játékát. Nem is kell más, csak leülni és figyelni, talán egy 
kis pop-cornnal a kézben ámulni és bámulni. Amit Ő tud a labdával ebben 
a korban, azt nagyon-nagyon kevesen tudják utána csinálni! És amiben a 
legtöbbet fejlődött az elmúlt időszakban: érti a játék összefüggéseit.

Marci már az előző hónapban is bőven rászolgált erre az elismerésre. 
Akkor Bebe kaphatta meg a díjat. Most senki fia el nem veheti tőle, 
abszolút megérdemelt. Márton nem hisz a pihenésben, minden 
eseményen és edzésen jelen van. Pályára lépett mindkét Bozsik tornán a 
hónapban, a Kölyökligán, a KISE elleni mérkőzésen, a Szent Pál elleni 
mérkőzésen, az FTC tornán és Jászfényszaruban is. Konkrétan 
mindenhol ott volt, ahol 2012-es játékosként pályára léphetett.

Miket is beszélek, dehogy érti! Ő irányítja a játék összefüggéseit. Nem 
szól róla az ellenfélnek, se a társainak, de valahogy mindig úgy 
helyezkedik, hogy leolvassa ellenfele átadásait és játékát, valahogy 
mindig ott van, hogy a társai megtalálják őt labdával és valamiért mindig 
van annyi ideje és területe, hogy az ellenfelei csak a hátán lévő 
mezszámot nézhessék miután előhúzta a varázspálcát.

A hónap játékosa: Csere Márton

Szorgalma és eltökéltsége a játékában is megmutatkozik. A legjobb 
formának örvend amióta csak ismerem. Nagyon meghatározó játéka van 
a csapata számára, bátran lép fel a támadásokhoz, de szorgosan 
igyekszik hátrafelé, hogy kivegye a részét a védekezésből is. A gólok és a 
gólpasszok sem állnak tőle messze, talán fogadni is mernék rá, ha lenne 
Kanadai táblázatunk azt Ő vezetné.

Azután, amit az előző két hónapban felvitt a pályára Marci, hívhatnánk őt 
játékmesternek. Elvégre nem véletlen, hogy Ő a 10-es.

A hónap játékosa, Csere Márton, aki ha kell a legkiélezettebb 
pillanatokban is varázsol.

De ebben a hónapban még a szokásosnál, sőt a szeptemberi parádénál 
is többet mutatott. Kulcsfontosságú pillanatokban, tornák elődöntőjében 
és döntőjében, Bozsikon 3 gólos hátrányban tudja úgy megragadni a 
vezérszerepet, képes olyanokat előhúzni a cilinderből, a 
varázskalapjából, amire tényleg csak a legnagyobbak képesek. Nem 
remeg meg a lába, nem stresszel, varázsol.
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A hónapban pályára léptek:
Ababou Mouloud, Bana László, Bereczk Benjámin, Biró Attila, Csere 
Márton, Dérczy Ferenc, Domonyik Lőrinc, Egyed Álmos, Faragó Balázs, 
Farkas Gergő, Gaál Benedek, Hegedűs Marcell, Hégely Máté, Indra 
Péter, Jászi Ádám, Jensen-Bajai Milán, Juhász Kende, Juhász Nándor, 
Kapa Csongor, Kapovits Áron, Kókány Benedek, Kollmann Márk, 
Komjáthy István, Kovács Artúr, Mohácsy Domonkos, Nándorfi Péter, Pálfi 
Márton, Peták Bercel, Peták Menyhért, Pölczman Péter, Révfy bence, 
Srankó Zsombor, Szabó Nimród, Tóth Ádám, Victora Rodrigó János, 
Zubor Péter.

Az októberi hónapot az U12-es csapat zárja az Airnergy elleni bajnoki 
mérkőzéssel. Novemberben folytatjuk a munkát, ahol a fő fókusz a 
labdaszerzés és labdavesztés utáni játékszituációkon, gyors 
átmeneteken lesz.

Boros Ádám

Köszönöm a figyelmet.
Tovább, előre! Hajrá UFC!
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U9 (2014)

Szeptember hónap végén sajnos történt egy nagyobb térdsérülés velem, 
ami miatt az októberi hónapban nem tudtam edzéseket tartani. Viktor 
bácsinak Csaba bácsi (Markóczy Csaba) segített be, ezúttal is köszönöm 
a munkájukat és a segítséget! Viszont természetesen, októberben is jelen 
voltam a csapat életében, az edzéstervek készítésével, a csapaton belüli 
kommunikációval és a mérkőzések, edzések látogatásával, stb. 
Novembertől újra edzést is tudok tartani, már nagyon várom! Nem minden 
mérkőzésen tudtam részt venni a sérülés miatt, de amikor csak tudtam, 
ott voltam! Azokról a mérkőzésekről, amiken nem tudtam részt venni, nem 
is tudok annyit írni, de mindig beszéltem Viktor bácsival, így mindegyikről 
tudom természetesen nagyvonalakban, hogy mi történt!

Az első játéknapon, az alapszakaszban 3 mérkőzést játszottunk, 
amiknek az volt a tétje, hogy a további küzdelmeket a felső vagy az alsó 
házba folytatjuk.

Végül nagyon jó játékkal, szuper egyéni és csapat teljesítményekkel 
sikerült kiharcolnunk a felsőházi folytatást. Mind a három mérkőzésünket 
sikerült megnyerni, a Pécel csapatát 2-1-re, az ESMTK csapatát 3-1-re , 
míg az Airenergy csapatát pedig 7-1-re tudtuk legyőzni!

Október elsején a fiatalabbak megkezdték szereplésüket az Airenergy 
által szervezett Delej-Ligában. Kiválóan szervezett torna, jó csapatok 
részvételével, úgyhogy nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy mi is 
szerepelni tudunk. 

Elképesztően jól és koncentrálva játszottak a srácok, nagyon sok 
edzésen gyakorolt dolog megjelent a mérkőzéseken, ami nagyon fontos 
és szuper! Megérdemelten jutott csapatunk a felsőházba!

2014-es csapatunk legközelebb október 5-én lépett pályára 
edzőmérkőzésen, a Kalap utcában, a III. Kerületi TVE U9-es csapata 
ellen. Nagyszerű mérkőzést tudhat mind a két csapat maga mögött, 
nagyon izgalmas és jó meccset játszottak gyerekek. Mind a két csapatnak 
nagyon hasznos volt, kellőképpen elfáradt mindenki, a célját elérte a 
program. Rengeteg jó megmozdulást láthattunk mind a két oldalt. 
Köszönjük a szervezést és a játékot a TVE-nek! Még biztosan fogunk 
egymás ellen játszani, már novemberben is újra 2x!
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Delej-Liga folytatás november 6-án, vasárnap!

Eredmények : 4Trainerz-II.Kerület UFC 2-2

Kiemelkedő teljesítményéért, okleveles kitüntetésben részesült Petricsek 
Milán és Molnár Márton!

Október 9-én újra Bozsik tornán vett részt csapatunk a Mérnök utcában, 
ahol nagyon sok jó mérkőzést játszott csapatunk! Sok jó megmozdulást 
láthattunk a gyerekektől! Mindenki jól érezte magát, boldogan ment haza 
mindenki!

Október 16-án újra a Delej-Ligában volt jelenésünk, immár a felsőház 
első fordulójában. Két szuper, izgalmas mérkőzést játszottunk. A 
4Trainerz csapata ellen döntetlent értünk el, míg az ESMT csapata ellen 
nyerni tudtunk. Mind a két mérkőzésen jól játszottak a srácok, voltak hibák 
természetesen, de összeségében jól játszottak. 

                        ESMTK-II. Kerület UFC 0-4
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A csoportban sikerült legyőznünk a Sopron, a Vác és a Gyömrő csapatát, 
míg a Budakeszi csapatával egy ki-ki meccsen döntetlent játszottunk!

Az elődöntőbe a Soroksár csapatával játszottunk egy nagyon jó és 
izgalmas mérkőzést! Sokáig ki-ki meccset játszottunk, de a körülbelül a 
mérkőzés felénél magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést és végül 5-2 -
re megnyertük a mérkőzést! Jöhetett a döntő!

A legjobb 8 között a Szent István SE volt az ellenfél. Ellenfelünk ugyan 
megszerezte a vezetést, de csapatunk megrázta magát és parádés 
játékkal fordítani tudott! Végül 4-1-es végeredménnyel jutottunk tovább 
az elődöntőbe!

Csoportunkból 3 győzelemmel és egy döntetlennel sikerült első helyen 
továbbjutnunk! Jó csapatok ellen tudtunk játszani, szuper mérkőzéseket!

Október 22-én (szombaton) FTC partnercsapati tornán vett részt 
csapatunk, ami nagyszerűen sikerült!
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Az idősebbek is játszottak jó pár mérkőzést a hónapban, hasznos 
meccseket tudhatnak maguk mögött a srácok, amikből rengeteget tudnak 
tanulni!

Búslakodásra azonban semmi okunk, egy szuper tornát tudhatunk 
magunk mögött, egy nagyon jó teljesítménnyel, ami meg is hozta a 
gyümölcsét!

A tornán a célunkat elértük, hiszen nagyon jól játszott az egész csapat 
végig, folyamatosan vissza-vissza köszöntek az edzésen gyakoroltak is, 
szóval ez már csak hab volt a tornán, hogy döntőt játszhatunk és van 
esélyünk megnyeri a tornát!

Gratulálunk  Ferencvárosnak a torna győzelemhez!

Bejutottunk a döntőbe, ami már magában is egy óriási dolog, ráadásul a 
házigazda Ferencvárossal néztünk szembe, akik egy rendkívül jó csapat.

U10 (2013)

Kiemelkedő teljesítményéért okleves kitüntetésben részesült Breuer 
Áron és Tóth Máté!

Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, de játékosaink úgy mentek ki a pályára, 
hogy ha már sikerült idáig eljutnunk, akkor mindent megfognak tenni a 
győzelemért és azért, hogy elérjük az álomcélt!

Végül az FTC csapata jobbnak bizonyult és 3-0-ra nyerni tudott. 
Ellenfelünk irányította a mérkőzést, de csapatunknak is voltak nagy 
helyzetei!

Október 2-án a következő Bozsik torna játéknapon léptünk pályára két 
csapattal a Mérnök utcában! Sajnos betegségek és különböző okok miatt 
sok hiányzónk volt, de azok akik ott voltak élvezték a játékot! Minden 
mérkőzésükön próbálták az edzésen gyakorlottakat megcsinálni, 
némelyik meccsen jobban sikerült a kivitelezés, némelyik meccsen 
kevésbé. Összeségében azt gondolom, hogy jó meccseket játszottak a 
srácok, kellőképpen elfáradtak! Megyünk tovább és egyre jobb lesz!
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A mérkőzésen ellenfelünk irányítani tudott, bár ez lehet nem is volt 
meglepő, hiszen egy idősebb csapat ellen játszottunk, akik egy év 
előnyben vannak velünk szemben. A mérkőzésen a sérülésem miatt én 
nem tudtam jelen lenni, viszont Viktor bácsi elmondásai szerint a játékunk 
egészen jó volt, próbáltuk azt játszani amit szeretnénk és gyakoroltunk, 
azonban kijöttek a különbségek és a TVE csapata magához ragadta az 
irányítást.

Nekünk is megvoltak a helyzeteink, kialakítottunk jó pár lehetőséget, de 
csak egyszer sikerült betalálnunk, nem úgy mint az ellenfelünk, aki jó 
párszor megtette ezt.

Október 16-án újra Bozsikoztunk, ahol az idei évben először, nagy 
örömünkre teljes létszámmal tudtunk részt venni! A 20 korosztályos 
játékosból, mind a 20-an részt tudtak venni a tornán, ami egy külön jó 
dolog! 

Összeségében egy nagyon hasznos mérkőzésen vagyunk túl, ezekből is 
lehet tanulni, sőt! Köszönjük a TVE csapatának, hogy eljöttek és 
gratulálunk nekik, jó kis csapatuk van!

Október 7-én edzőmérkőzés keretein belül fogadtuk a III. Kerületi TVE 
idősebb, U11-es csapatát! Szerettem volna ha egy erős ellenféllel tudunk 
játszani, akiktől tanulni tudunk és tapasztalatokat is tudunk gyűjteni. 10 
játékosunk lépett pályára a mérkőzésen.
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Egy napon játszott, ráadásul egy időben a 2 U10-es és az U9-es csapat is, 
csak más helyszínen ezért szükség volt egy 3. edzőre is, amit Wiest 
Dominik (2009-2010 másodedző) örömmel vállalt! Ezúton is köszönjük 
neki a segítséget! Beszéltem vele, nagyon jól érezte magát!

A mérkőzések mind a két csapat számára rendre jól sikerültek, szép 
egyéni és csapat teljesítményeket láthattunk. Szuper meccseket tudtunk 
játszani a kedvező, őszi időjárásban. Minden gyerek jól érezte magát és 
boldogan ment haza. Legközelebb november 6-án lesz Bozsik ennek a 
korosztálynak, már alig várjuk!

Kiemelkedő teljesítményéért okleveles kitüntetésben részesült: Csányi 
Benedek és Lovas Brúnó!

Novemberben jó pár edzőmérkőzésen és tornán fog részt venni mind a 
két korosztályunk, már nagyon várjuk!

Kustra Bence

C
S
A
PA

TA
IN
K

2013/2014-ben születettek

Az egyik U10-es alakulat



30

2016-ban született játékosaink Bozsik tornán vettek részt. Nagyon ügyes 
megoldások, szép cselek és szebbnél szebb gólok jellemezték a 
játékunkat. Felszabadult és jó hangulatban zajlott a torna. Volt, akinek már 
ismerős volt a környezet, de volt olyan is, aki most szerepelt először 
tornán. Mindezt nagyon bátran és ügyesen tette! Jó úton haladunk, csak 
így tovább srácok!
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2015/2016-ban születettek

Békés hangulatban
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Mivel itt már nagyobb pályára, 5 az 5 ellen játszunk, fokozatosan 
megjelennek a felnőtt mérkőzésekre jellemző szituációk. Így bátran 
kijelenthetem, hogy csapatjátékban és összjátékban egyre ügyesebbek 
vagyunk. Mindezek mellett rengeteg ügyes megoldás, csel, kapura lövés 
jellemezte még a játékunkat. Szép volt fiúk!

2015-ben születte játékosaink is részt vettek egy igen izgalmas és 
kiegyensúlyozott Bozsik tornán.
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2015/2016-ban születettek

Alakul a csapat
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2015-ben született játékosainknak is megadatott a lehetőség, hogy 
barátságos mérkőzésen vegyenek részt, méghozzá hazaipályán. 
Ellenfelünk a Kelen SC volt. Mivel négy csapat, illetve cserejátékosok is 
voltak kettő pályán, szinte már Bozsik torna hangulat alakult ki. A Szülők 
bátorító szurkolása, a gyerekek lelkes játéka és a jó idő mind ezt meg is 
adta nekünk. 

Tóth Tamás

A mérkőzéseken nagyon ügyesen és bátran játszottak a fiúk. A játékunk 
végig izgalmas és jó hangulatú volt. Október a tornák és barátságos 
mérkőzések hónapja volt. Nagyon izgalmasan és jó hangulatban telt! 
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Szinte már Bozsik Torna
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Junior

A Junior csapat
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Kölyök

Ezés előtti leckeírás

Kölyökbarátság



35

C
S
A
PA

TA
IN
K

Lurkó

Sátoravató bajnoksággal zártuk az októbert

Már épül a sátor!
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Manó

A pénteki foci a legjobb!

Bajnokcsapat!
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Katica

Edzés utáni arcok

Fair Play
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BLSZ2
5 mérkőzéssel folytattuk a bajnokságot és sikerült megőrizni hibátlan 
mérlegünket, vagyis 8 győzelemmel rajtoltunk. 

A 4. fordulóban az addig veretlen Szent Pál Akadémia látogatott hozzánk, 
emlékezetes mérkőzés lett belőle! Jól kezdtünk, egyből adódott néhány 
lehetőség, de a 10. percben máris nehéz helyzetbe kerültünk, miután a 
játékvezető véleményes döntést hozott és egyből kiállította Miklósi Gerit 
egy elkésett becsúszásért. Szerencsére sikerült megtalálni a megfelelő 
szerkezetet és a srácok remekül reagáltak a váratlan helyzetre és 
megmutatták hogyan kell eltüntetni az emberhátrányt. Néhány perccel 
később Becze Krisztián szerzett vezetést egy gyönyörű 20 méteres 
lövéssel. Ezt ugyan még kiegyenlítette az ellenfél egy szép lövéssel, de a 
félidő vége előtt két gólt is sikerült lőni. Előbb Szabó Boti bombázott be 
közelről egy kipattanót, majd ismét Becze Krisz volt eredményes szöglet 
után. A második félidő elején Jobbágy Döme bal lábas lecsúszott beadása 
vágódott a hosszú felsőbe, ezzel végleg eldöntve a mérkőzés 
kimenetelét. A csereként beálló Kelemen Csongi nem tétlenkedett és 
gyorsan szerzett két gólt, a zárszót pedig Bene Zoli jobb lábas gólja 
jelentette. A vége 7:1 lett, 80 perc emberhátrány után, szenzációs 
teljesítményt nyújtott az egész csapat!

A következő fordulóban a Műegyetem csapatához látogattunk. A 
hazaiak a gyönyörű napsütésen kívül nem sok örömüket lelték a 
mérkőzésben. 
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Kiütéses győzelem a Műegyetem ellen
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Sokáig nem időzhettünk a nagy arányú győzelmen, mert hétközben a 
korábbról elhalasztott Duna SK elleni idegenbeli mérkőzést pótoltuk. 
Hiába szereztünk vezetést a 14. percben Lénárd Andris góljával 1 perc 
múlva máris 1:1 volt az állás. Az ellenfél okos taktikával megnehezítette a 
dolgunkat, valamint az első 25 percben eléggé tompán játszottunk. A 
félidő második felében sikerült fölénybe kerülni, aminek meg is lett az 
eredménye. Egy szép labdaszerzés és területbe indítás után Czipó Ádi 
került kihagyhatatlan helyzetbe. A 49.percben ismét Czipi lépett ki egy 
hosszú indítással és megszerezte saját maga második gólját, valamint 
beállította a 3:1-es végeredményt. A Duna csak ritkán jutott el a kapunkig, 
nekünk azonban jó néhány helyzetünk adódott, de a befejezéseknél 
rendre pontatlanok voltunk, így most elmaradt a sok gólos győzelem. 

A Rafc elleni mérkőzésen szerencsére újra a szebbik arcunkat hoztuk. 
Nem csak az ellenféllel, hanem a szakadó esővel is meg kellett 
küzdenünk. Már a 3. percben vezetést szereztünk, miután Czipó Ádi 
csapott le egy hosszú indításra.

Már az elejétől kezdve nagy fölényben játszottunk, így csak idő kérdése 
volt mikor sikerül betalálni. Az első félidő hőse Kelemen Csongi volt, aki 
mesterhármast jegyzett. A második félidő még egyoldalúbbra sikeredett, 
az ellenfél csak elvétve tudott átjönni a térfélen. Potyogtak a gólok, a vége 
12:0 lett. A második félidőből kiemelendő Tóth Barna, aki csereként 
beállva egy félidő alatt rúgott 4 gólt. 

A hónapot 2 hazai mérkőzéssel zártuk. Előbb az MLTC csapata látogatott 
hozzánk. Jól indult a találkozó, már a 6.percben előnybe kerültünk, Porst 
Beni labdáját Lénárd Andris szépen berúgta 14 méterről. Mi irányítottuk a 
mérkőzést, az ellenfél ritkán tudott kijönni a saját térfeléről. Tóth Barna 
duplázta meg az előnyt, az ellenfél kapusát letámadva a felszabadítási 
kísérletet blokkolva a kapuba pattant róla a labda. Az első félidőben 
eldönthettük volna a találkozót, de sajnos több lehetőségünk is kimaradt, 
így 2:0-ával mehettünk szünetre. A második félidőben hiába védekezett 
tovább az MLTC, visszaesett az iram, sok lett a hiba, így kevés helyzetet 
tudtunk kidolgozni. Az 58.percben egy bedobás után szépített a 
vendégcsapat. A cserék sem hoztak érdemi változást, az MLTC a kevés 
támadása ellenére igyekezett egyenlíteni a semmiből, ami végül nem jött 
össze. A győzelem meglett, de ez most nem volt meggyőző teljesítmény. 
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Az ellenfél az erős, nagydarab centerre felívelt labdákra építette a játékát, 
de védőinket nem tudták megzavarni. A félidő során mezőnyfölényben 
játszottunk és több lehetőségünk is adódott. A 35.percben ismét Czipi 
talált be, ezúttal egy gyönyörű távoli lövés csúszott be a hosszú alsóba. A 
második félidőben nem változott a játék képe, a Rafc ívelgetett, mi pedig a 
földön játszva, elsősorban a széleket indítva próbáltunk helyzetbe kerülni. 
Porst Beni szabadrúgásgólja hamar eldöntötte a találkozó 
végkimenetelét. Kis Dani bemutatott pár szép védést, külön öröm, hogy 
ilyen időjárási körülmények között nem kaptunk gólt. A 4:0-s 
végeredményt Meggyes Balázs állította be, Czipi jobb oldali beadását 
mellel átvette és 8 méterről a léc alá lőtt.

BLSZ3

Elveszítettük veretlenségünket, de ismét 4 mérkőzést nyertünk a 
hónapban. 

Az 5. fordulóban az Egészség DSE-t láttuk vendégül és sajnos 2:0-s 
vereséget szenvedtünk, ezzel oda lett a hibátlan mérleg. Az első félidőben 
mindkét csapat bátor támadójátékkal próbálkozott, így nem unatkoztak a 
kilátogató nézők. A félidő közepén vezetést szerzett az ellenfél, miután 
egy kipattanó lövésre az ő csatáruk ért oda leghamarabb. Az első 
játékrészben hiába sikerült több helyzetet kidolgozni, a befejezések 
pontatlanok voltak. A második félidő elején egy védelmi hibából 2 gólos 
hátrányba kerültünk. Jöttek a cserék és támadóbb szerkezetre váltottunk, 
a srácok próbálkoztak becsülettel, voltak is gólszerzési lehetőségek, de 
érződött, hogy ez nem a mi napunk. 
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A Büskét verő csapat
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A következő fordulójában a Büske csapatához látogattunk. Már az elejétől 
magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, amit a 12. percben sikerült gólra 
váltani. Az ellenfél térfelén labdát szereztünk, ami Tóbiás Marcihoz került, 
aki 18 méterről bevette a hazaiak kapuját. A Büske ezután is átadta a 
területet és a gyors ellentámadásokra illetve a pontrúgásokra épített, 
ezekből 2 helyzetig is eljutott, de gólt nem tudott lőni. A második félidőben 
a hazaiak próbáltak többet támadni, ennek ellenére ekkor is mi birtokoltuk 
többet a labdát. A félidő derekán ismét Tóbi volt eredményes, Rókusfalvy 
Márkó jobb oldali beadását fejelte a kapuba. Egy szabadrúgás utáni 
fejesből sikerült szépítenie a vendéglátóknak, de az egyenlítés nem jött 
össze, részben mert két játékosukat is kiállította a játékvezető heves 
reklamálásért. A 3:1-es végeredményt Kamarás Bálint szépségdíjas 
lövése alakította ki. 

Az Inter elleni hazai meccsen már a második percben vezetéshez 
jutottunk, miután Dudás Andris lőtte ki szépen a hosszú alsót. A gól után 
támadásban maradtunk, akadt is néhány lehetőség. A 29. percben ismét 
Dudit illeti dicséret, a 16-oson belül higgadtan elfektette védőjét, majd 
beadását a jól helyezkedő Kántor Barna váltotta gólra. Az ellenfél kemény, 
fizikális focit játszott, de a védelmünket nem tudták feltörni. A második 
félidő csendesre sikerült, eltelt az idő, hiába érkeztek a cserék, nem tudtak 
új lendületet adni a meccsnek. Pozitívum, hogy sikerült kapott gól nélkül 
lehozni a találkozót.

A 8. fordulóban a BKV második csapata látogatott hozzánk. Egyből 
magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, ami hamar góllá érett. Egy jobb 
oldali beadást Kamarás Bálint fejelt be a kapu elé, ahol Messinger Miki 
érkezett. A gól utáni percekben támadásban maradtunk, azonban nem 
sikerült növelni az előnyt. A félidő második felére feljavult az ellenfél, mi 
pedig visszaestünk és sok hibával játszottunk. Ennek eredményeként 
1:1-es döntetlennel mehettünk szünetre, miután egy kapuskirúgás után 
kilépett az ellenfél csatára és ziccerben nem hibázott. A második félidőre 
sikerült fejben összeszedni magunkat és egymást sokat biztatva újra 
irányítani a mérkőzést. Kamarás Bálint első góljára még érkezett válasz a 
BKV-tól, a másodikra azonban már nem, sőt Kántor Barna és Messinger 
Miki góljaival már háromgólos gólos előnyben voltunk. A végén még 
szépített az ellenfél de Schlégel Tomi hatalmas védése megakadályozta, 
hogy reménykedhessenek az egyenlítésben. A vége 5:3 lett, ezzel a 
győzelemmel 5 pontra nőtt a csapat előnye a bajnokságban. 
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A Kupa 2. fordulójában a BLSZ1-es Csepel UFC csapatát fogadtuk 
hazai pályán. Az első 35 percben nagyszerűen futballoztunk. Hiába 
birtokolta többet a labdát az ellenfél, a kapunkra nem jelentettek 
veszélyt, mi viszont több helyzetet is ki tudtunk alakítani, egyet pedig 
értékesíteni. Bene Zoli kiugratása után Szabó Boti higgadtan kiosztott 
egy esernyőt a védőjének, majd ballal a kapuba lőtt. Tovább javultak 
esélyeink, mikor a 34. percben emberelőnybe kerültünk. Sajnos a félidő 
végén a semmiből jött az egyenlítés, egy távoli lövés ment el a lábak 
között és Kis Dani már nem tudott reagálni. A második félidőben az 
emberelőnynek köszönhetően mezőnyfölényben játszottunk, de csak 
néhány helyzetünk adódott, amik mind kimaradtak. A Csepel továbbra 
sem tudott helyzetet kidolgozni, így 1:1-gyel mi tűntünk továbbjutónak, 
egészen a 87. percig, mikor egy szöglet után hátrányba kerültünk. A 
hátralévő néhány perc nem volt elég az egyenlítéshez, így csalódottan 
mondhatjuk el, hogy hiába játszottunk jobban és alakítottunk ki több 
helyzetet ellenfelünknél, kiestünk a Kupából. Tanulságnak jó volt, látjuk 
miben kell fejlődnünk, ha fel akarjuk venni a versenyt a BLSZ1 
mezőnyével. 

Budapest Kupa

Október hónapot a Palotai vendégeskedéssel zártuk. Az ellenfél bátor 
focit játszott, letámadtak és mertek vállalkozni, ennek pedig egy sok 
helyzetes, élvezetes meccs lett az eredménye. Ennek ellenére csak 1 gól 
született a mérkőzésen és azt szerencsére mi szereztük az első 
félidőben. Miklósi Geri ugratta ki Tóbiás Marcit, aki a kapusra rávezetve 
szépen a rövidbe tekert. A második félidő elején sok ígéretes 
lehetőségünk adódott, amikkel eldönthettük volna a találkozót, de rendre 
pontatlanok voltak a befejezések. Ezután a Palota percei következtek, 
több szituációban is vagy Schlégel Tomi vagy a szerencse mentett meg 
minket az egyenlítéstől. Az utolsó 15 percben folytatódott a hullámvasút, a 
hazaiak kezdeményeztek, így sokat volt a labda a kapunk közelében, 
nekünk viszont sok kontralehetőségünk adódott. Gól azonban nem 
született, így értékes 3 ponttal gazdagodtunk és magabiztosan vezetjük a 
bajnokságot.  
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Interjú Kamarás Bálinttal 

Először is gratulálunk nemrég született kislányodhoz. A keret 
nagyrészével ellentétben nem UFC nevelés vagy. Mikor és hogyan 
kerültél a csapathoz?
Bálint: Köszönjük szépen a gratulációt. 2019 nyarán igazoltam a klubhoz. 
Már az akkori csapatban is alapembernek számító Mike-t (Miklósi 
Gergelyt) ismertem korábbról, együtt játszottunk kispályán.

Bálint: Számomra a fociban – koromból fakadóan – már nem elsőszámú 
szempont a színvonal, szívesen focizok bárkivel, akinek a hozzáállása 
példaértékű. Azt gondolom, hogy ebben az egyesületben ez kiemelkedő. 
Minden csapatomban volt több ilyen játékos, de azt gondolom, hogy itt 
kortól és habitustól függően mindenki beáll ebbe a sorba, vagy 
egyszerűen nem tud megmaradni a közösségben. Véleményem szerint 
ebben rejlik a klub legnagyobb előnye, legalábbis a felnőtt csapatokban.

Fociztál több klubban is, így van összehasonlítási alapod. Mit 
tartasz az UFC előnyeinek?
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Hogyan jellemeznéd a játékodat?

Ha egy picit másképp értelmezem a kérdést, akkor egyszerű a válaszom, 
alapvetően egy támadószellemű játékos vagyok, aki inkább előkészíteni, 
kiszolgálni szeret, de ha kell mindent megtesz azért, hogy a labda a 
hálóba kerüljön, vagy hogy éppen az ellenfél ne tudjon helyzetet 
kialakítani. Az előbb leírt habitusomból fakadóan ezt a mai napig sokszor 
kell kontroll alatt tartani, hogy az éppen aktuális posztomon maradjak és 
ahhoz rendelten játszak, de szerencsére a mindenkori itteni edzőim ezt 
felismerték és segítenek benne a pálya széléról.

Te vagy a BLSZ3-as csapat kapitánya. Mit jelent számodra, hogyan 
tekintesz erre a feladatra?
Bálint: Őszinte leszek, sok csapatban, ahol játszottam voltam már 
csapatkapitány, így számomra ez nem teher, az esetek túlnyomó 
többségében szeretem is vállalni az ezzel járó feladatokat, sőt azt 
mondom, hogy függetlenül a titulustól minden csapatomért igyekszem 
egy picit többet tenni az átlagnál, csupán jóérzésből. Másrészről, 
bizonyos szempontból talán itt van a legnehezebb dolgom ebben a 
feladatkörben eddig. Nyilván speciális a csapat helyzete, lévén, hogy két 
felnőtt csapatunk van, így sokkal nehezebb kohéziót építeni a pályán belül 
is kívül is, értem ezt kifejezetten a BLSZ3-as csapatra. Azt gondolom, 
hogy elég sok fajta egyén van a csapatban, akiknek picit mások az 
igényei, no meg persze ne söpörjük szőnyeg alá, hogy azért a keret nagy 
részénél jóval idősebb vagyok, szinte boomer :D, ami szintén nem 
könnyíti meg a dolgot, de félre ne érts, szó sincs róla, hogy bárkivel is ne 
találnám meg a közös hangot, vagy ne telne szinte minden alkalom jó 
hangulatban. Hozzáteszem ez mindkét csapatra igaz természetesen.

 

Bálint: Alapvetően hangulatember vagyok. Ez az élet más területén is 
jellemző rám. Így nagyban függ a játékom az aktuális ellenféltől, a 
csapattársaimtól és persze a saját éppen aktuális lelkivilágomtól, de az 
mindig is jellemző volt rám, hogy a legjobb teljesítményekre akkor voltam 
képes, amikor úgymond nem kellett motiválni. Éppen ezért igyekszem is 
mindig találni és adni a csapattársaimnak is valami külön motivációt. 
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Van még valami, amit megosztanál magadról?
Bálint: Nincs ilyen, de szeretném megköszönni a lehetőséget, illetve az 
edzőinknek azt a sok befektetett munkát, ami nélkül nem tarthatnánk itt.

Bálint: Hm... Ez érdekes kérdés. Inkább az érdekes, tanulságos 
meccsekre emlékszem vissza szívesen, valamint jelenetekre 
meccsekről. Mindezek közül kiemelném a tavalyi kupaszereplésünk, ahol 
első ízben a Zuglói Medvék ellen az én gólpasszommal sikerült 1:0-ával 
továbbjutnunk, valamint – noha a következő körben ténylegesen csak 
epizódszerephez jutottam – a Pénzügyőr elleni továbbjutás csodálatos 
érzés volt. Amit ott néhány számomra kedves ember letett az asztalra az 
szinte hihetetlen volt. Ha szorítkozunk a BLSZ3-as bajnokságra, ott 
nagyon szívesen emlékszem vissza az Issimo elleni két 1:0-ás 
győzelmünkre, ahol mindkét alkalommal nekem sikerült betalálni, 
valamint a tavalyi bajnok Bak-nak lőtt, szerintem 2 legszebb góljaimra, 
amik szintén nagyon fontos pontokhoz juttattak minket.

Bálint: Szerintem picit erőn felül teljesítettünk, legalábbis a második 
csapat, de ez köszönhető annak, hogy megkérdőjelezhetetlen a 
fejlődésünk csapat és egyén szinten is. Számomra ez meglepő volt, mert 
2 héttel az első bajnoki előtt ennek még nem éreztem a jeleit, talán a 
sorsolásunk is szerencsés volt. Valójában én szeretek lépésről lépésre 
fejlődni, ezért mindig egy-egy dologban szeretnék előre lépni. Hiszek 
benne, ha ezt rendszeresen meg tudjuk tenni, akkor sok kicsi sokra megy. 
Alapjába véve azt gondolom, hogy alárendeljük magunkat az első csapat 
célkitűzéseinek, és ez rendben is van így. Mindazonáltal tekintve az elmúlt 
2 év eredményeit reális elvárás magunk felé legalább a dobogó. Az, hogy 
mennyire lehet fényes az az érem, már nagyon sok tényezőből adódik 
össze és túl képlékeny. Kérdésedre konkrétan is válaszolva én csak 
annyit várok magunktól, hogy az a mag, akivel eddig eljutottunk az a 
szezon végéig az eddigiekhez hasonlóan nagy százalékban hétről hétre 
bevethető legyen és minél több élvezetes, jó meccset játszunk.
 

A csapatnak jól sikerült a bajnoki rajt. Mit vársz a csapattól a 
folytatásban?

 

Mely meccsekre emlékszel vissza a legszívesebben?

Meggyes Balázs
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