LELÁTÓ
www.keruletufc.hu

A II. Kerület UFC információs magazinja

2018/VII.

72. szám

Győzelmi öröm

Tartalom
2018. október
A hónap játékosai.
Kemény munkával és alázattal
elérhető a győzelem.
A fiúk megérdemlik a dicséretet.
Nagyüzemben jöttek a meccsek.
Védekezésünk jól muzsikált.
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edzések.
Nagyon jól sikerült a fesztivál.
Képes beszámolónk.
Képesek egymásért küzdeni.

A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez illeszkedve a
mé r k őz é se k , t or n á k e r e dmé 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 képe:
Két egykori játékosunk, Földi Dominik és
Nagy-Kolozsvári Dániel bemutatkozott a
magyar U15-ös válogatottban.

A hónap játékosai - Október

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Október hónapját, az előző hónap utolsó bajnoki mérkőzésének hangulatában
kezdtük, ami a Grund FC elleni 2-0-s idegenbeli győzelem volt.
Edzéslátogatottság tekintetében nem lehet panasz, átlagosan 16-18-an jelentek
meg a játékosok. A mérkőzés menetrend alapján tudtam, hogy ebben a hónapban
összesen 2 mérkőzés vár ránk, így az „üres fordulók” hetén igyekeztünk tanulni
olyan taktikai elemeket, amelyekre esetleg máskor kevesebb idő marad, például
a támadásvezetések tekintetében. Véleményem szerint a játékosok fizikai
felkészülését nagymértékben segíti, hogy a pénteki napon a felnőtt csapattal
együtt fejlődhetnek.
Emellett október első hetétől kezdve elkezdtük egyéni edzéseinket, elsősorban
támadóinkkal. 4 héten át, heti 2 alkalommal igyekeztünk néhány gyakorlattal
fejleszteni a lövéseket, kapu elé érkezést, befejezést. Az első blokk résztvevői:
Nagy Máté, Szabó Kristóf, Valkó Bence, Ormosy Matyi, Sautner Józsi.
Novemberben is folytatni fogjuk, másokat bevonva, hogy minél többen tudjanak
fejlődni.
Időrendben az első mérkőzést októberben, a Gerrzo KFT. Hegyvidék csapata
ellen játszottuk, a következő összeállításban: Mezey-Dér-Porst Bálint-UllrichVeres-Nagy-Herczenik-Valkó-Sautner-Somogyi-Szijártó.
Az ellenfél jó formában érkezett hozzánk, előző két találkozóját egyaránt
magabiztosan nyerte.
Nem kezdtük jól a mérkőzést, a gyorsan bekapott gól érezhetően megfogta a
csapatot, nem is nagyon találtuk a játék ritmusát az első félidőben. Ez az
eredményen is meglátszódott, 0-3.
A második félidőben viszont, mintha kicserélték volna a csapatot, teljes fordulatot
vett a meccs képe, szép játék és sok helyzet jellemezte a játékunkat, de csak egy
gólt sikerült szerezni Sautner Józsi révén, ami ki is alakította a végeredményt (13).
Pozitívum viszont, hogy bemutatkozhatott Márton Sándor, illetve visszatért
csapatunkba Hegedűs Olivér is, egyből egy gólpasszal. Tudtuk, hogy
megérdemelt volt a vereség, nem szabad ennyi előnyt adni az ellenfélnek, a
csapaton érezhető volt a csalódottság.
Ezt követő héten az első edzésen megosztottuk egymással tapasztalatainkat,
tudtuk, a következő bajnoki mérkőzésig két hét áll rendelkezésre továbblépni, és
újra dolgozni.
Ennek megfelelő hozzáállással készült a csapat, a hétvégi csalódottságot
átformálta mindenki magában, és a helyébe újra a kitartás és az alázat lépett.
Tudtuk, hogy bár sok van még az évből, ahhoz, hogy jó helyen forduljunk félévkor,
otthon kell tartani a 3 pontot.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Soron következő mérkőzésünket tehát, a Kelen SC csapata ellen vívtuk, BoriHerczenik-Porst-Ullrich-Somogyi-Rókusfalvy-Kákosy-Nagy-Uray-BacsekSzabó kezdővel. Hiányzóink sajnos elég nagy számban voltak, sérülés miatt
Sautner Józsi, Veres Boti, Valkó Bence, Ormosy Matyi, Hegedűs Olivér és Werner
Andris sem állt rendelkezésre.

Győzelem a rangadón, UFC-Kelen 5:2

A mérkőzés egészében jó iram volt tapasztalható, érezhető volt, hogy mindkét
csapat igyekszik kombinatív játékot játszani. Sajnos a vezetést a vendégek
szerezték meg (0-1). Ennek ellenére a csapat nem esett szét, tovább folytatta a
kombinatív játékát, ennek hamar meg is lett az eredménye, idén először Szabó
Kristóf is betalált a kapuba, ezzel beállítva a félidei eredményt (1-1). Ez a gól a
mérkőzés lélektana szempontjából sorsfordítónak bizonyult, ugyanis a második
félidőt remekül kezdve, nagyjából 15 perc alatt sikerült 3-szor bevenni az ellenfél
kapuját, időrendben Nagy Máté, Szabó Kristóf, Bacsek Bernát (4-1). Erre
ellenfelünk még ugyan válaszolni tudott, egy korábbi UFC játékos, Fülöp Marcell
révén, de ez a győzelmünket már nem fenyegette. A mérkőzés végén, a nyáron
érkezett Márton Sándor is megszerezte első gólját, és ezzel kialakította a
végeredményt (5-2). Nagy öröm volt számomra, hogy a sérült játékosok is
kilátogattak a mérkőzésre, és buzdították sajátjaikat.
Összefoglalva az októberi hónapot, a Hegyvidék elleni hazai vereség után, a
Kelen elleni, magabiztos győzelem kellett ahhoz, hogy a játékosok a helyére
tegyék magukban, hogy mi szükséges ahhoz, hogy akár idősebb játékosok ellen
is, akár hiányos csapattal is, de kemény munkával és alázattal elérhető a
győzelem, bárki ellen. Reméljük a folytatás is eredményes lesz…
A hónap játékosa az edzéslátogatottság, hozzáállás, és a mérkőzéseken nyújtott
teljesítmény alapján ezúttal Herczenik Ádám lett.
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2003/2004-ben születettek
Kezdjük a pozitívumokkal egyből: Valterünket megműtötték, jól sikerült a
beavatkozás, már „csak” a felépülés van hátra, így tavasszal egy megújult
játékost kapunk vissza, addig is lelkes nézője a meccseknek, közösségerősítő
tekintetben ez kiváló!

A Csapat
Margitics Máté kézsérülése már a múlté, a sportorvosi pecsétje pedig a jelené,
egyszóval bevethető állapotba került!
Szükség van a játékára, ilyen képességekkel a csapat erősségének, góllövőjének
kell lennie, ha egy kicsit az erejét is visszanyeri!

Gólöröm
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2003/2004-ben születettek
Ugyanakkor a keretünk még nem túl bő, hímestojásokként tekintünk
gyermekeinkre, mert bizony előfordult a hónapban is, hogy a Juniorcsapatból,
illetve a 2005-ös együttesből kellett játékost hívni a keretbe. Ez alapvetően nem
lenne probléma, de szeretnénk itt is két lábra állni.

Kispad
Aztán van nekünk kapuskérdésünk is. Olyan még nem volt soha, hogy valahogy
ne legyen… Ergo, lefordítva, illetve közérthetően tárgyalva az alábbi a helyzet:
Egyenlőre a 2005-ös kapusok (Gábor, Benedek, le a kalappal a hozzáállásuk
miatt!) teljesítenek többnyire szolgálatot, de már a láthatáron vannak a bevonulók
is.. Kicsit (konkrétabban: nagyon) megnehezíti a dolgunkat, hogy Olivér szerb
állampolgársággal is rendelkezik, így hát déli szomszédunk szövetségének
gyorsaságán is múlik portásunk hadba lépése. Eddig is kapus volt, de nem ebben
a sportágban, így bár egyre jobb a kontaktja a labdával (értsd: egyre többet
találkozik véle), viszont ezek a találkozások még bőven finomításra szorulnak. De
edzésről edzésre látjuk a fejlődést, bizakodóak vagyunk mindenesetre.
A másik kiszemeltünk a Junior csapatból berobbanó Molnár Berci. Hogy miért
berobbanó? Nos,14 évesen játszotta első nagypályás bajnoki meccsét, sőt
fogalmazzunk inkább e-képpen: első bajnokiját, azt is nagypályán! És
megbízható teljesítménnyel győztes csapat tagja lett az Erzsébet ellen megnyert
programunk során, mozgása (talán volt kapusként alkothatok némi véleményt)
több mint biztató, nyilván az eddigi kiskapus (futsalos) mozgásokról váltani kell
nagypályán, meg szokni kell a nagyobb vetődések okozta tompításokat, de azt
gondolom jó az alap, és a személyiség kifejezetten megnyerő!
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2003/2004-ben születettek
Nézzük az eredményeinket a hónapban. Egy KISE elleni bravúr pontszerzés, itt
kétszer is temettek minket a tippmixfogadók, hiszen kétgólos hátrányból egy
meccsen maximum egyszer szoktak visszajönni a hátrányban lévő csapatok, mi
kétszer is megtettük, mennyi, de mennyi szelvény kárára… Itt Bajomi Mátét lehet
kiemelni két gólja miatt, de igazából hamvaiból Főnixmadárhoz hasonlatosan a
csapat támadt fel és született újjá, megszerezve első pontunkat a ligában.

Egységes csapat
Az Újbuda ellen (pedig élcsapatról van szó egyelőre) sokáig partimeccs volt, a mi
oldalunkon is kihagyott helyzetekkel, mit helyzetekkel, inkább ziccerekkel. Aztán
aki a döntő szituációkból jobban jön ki, az nyer.
Majd jött az ESMTK elleni találkozó, ahol Benkő Levi edzői utasítás ellenére
vezetést szerzett (konkrétan passzt kiabáltam be, még jó hogy nem mikrofonba)
nekünk, majd Ábris lőtt egy közép-távoli gólt, majd az ellenfél jött ki jól a
számunkra teljesen indokolatlan futóversenyből, végül Ábris átemelése hozta
meg a győzelmi pontokat, le a kalappal a fiuk előtt!
A Pénzügyiek ellen kiváló élőfüves pályán lehetett játszani, és a döntő
szituációkban mi ki, ők be, és nincsen ha. Hiába a különbség, azt mondtam a
srácoknak, hogy bosszúsak lehetünk, de szomorúak ne, hiszen az ellenfél nem
futballozott minket le, és ha mi… de nincsen ha! Legközelebb!
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2003/2004-ben születettek
Októberi mérkőzéseink:
MLSZ U15
II. Kerület UFC – KISE 4:4
Bajomi Máté (2), Töreki Zalán, Egyed Tamás
Újbuda – II. Kerület UFC 2:0
II. Kerület UFC - ESMTK 3:2
Tóth Ábris (2), Benkő Levente
Pénzügyőr – II. Kerület UFC 5:0

Helyzet

2003-as korosztály: Itt továbbra is stabilabb létszámmal dolgozunk a meccseken
és edzéseken, és mint tudjuk, fiaink egy évvel idősebb (már aki él vele teljesen)
korosztályban játszik.
Nincsenek rossz alkatú játékosaink, de azért néha sebességbe, magasságba
lehet ezt azt érezni. Mi próbálunk labdaügyességben túljárni az eszükön, illetve
gyors játékkal mögéjük kerülni.
Lezárjuk a határokat, területeket, nem engedünk senkit egyedül, mivel sűrű az
elhelyezkedés és a labdavonala mögött vagyunk így sok fickándozás elvileg nem
lehet a pálya kapunkhoz közelebbi belső részén.
Ez az elmélet általában működik, ha nem hibázunk bele, illetve ha tudjuk, hogy
mikor kell kontrázni és mikor lehet és kell játszani a labdával. Ezen még nyilván
van mit hangolni, de a legjobb hangszer is olyan, mint tudjuk, hogy kicsit mindig
állítani kell rajta.
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2003/2004-ben születettek
A Hegyvidéki Vasas (tényleg!) ellen az elején minden bejött, (Misu rúgott egy
olyan kapufás gólt, hogy a léc alját újra kellett mázolni), következett egy Puskás
gól, ha nem is Ferenc, viszont Benedek, de szépségében vetekedett a világhírű
névrokonnal, Patya betegen is betalált, majd cserét kért.

Lövés

Aztán alaposan belealudtunk és felhoztuk őket, a második félidő pedig az övék
volt, ezt el kell ismerni, így lett döntetlen. Kelemen Csongorunk, aki sérülés után
felépült, beállt, a végén azonban a tizenhatoson belülre hatolva cseppet
lebontották, büntető, gól elmaradt...
A csalódást, mint érzést, mindig át kell „hangolni” tapasztalatszerzéssé, és akkor,
hangozhat akár furcsán is, de előnyünkre is válhat!

Védés
A Kelen ellen nem volt mindaddig nagy gond, ameddig a második félidőben egy
felesleges szabálytalanság után, a kelenföldi fiú élete egyik legemlékezetesebb
pontrúgásgólját szerezte.
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2003/2004-ben születettek
Majd mi pedig felső kapufával jelentkeztünk (Patya mozdulata – a levegőben
rúgta meg vetődve a bőrgolyót - pedig hibátlan volt), illetve még egy kihagyott
lehetőséggel, eztán megkaptuk a kegyelemdöféseket, Tímár kapusunk
büntetővédése így is kiváló jelenetünk volt.

„Patya”
Azt gondolom, hogy a társaság még mindig megérdemli a dicséretet a helytállása
miatt, a középmezőnyben vagyunk a 13 csapatból, egyelőre az előttünk lévőknek
csak vesztett pontok alapján, vagy gólkülönbség által jobb a helyezése.
MLSZ U17:
II. Kerület UFC – Gerrzo 3:3
Nagy Misu, Puskás Benedek, Uracs Patrik
II. Kerület UFC – Kelen 0:3

Fejpárbaj

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Beköszöntött az október, és sajnos több játékosunk betegség vagy sérülés miatt
kényszerpihenőre kényszerült, de remélhetőleg novemberben már mindenki
visszatérhet. Az edzéseken és a mérkőzéseken ennek ellenére jó létszámunk
volt.
Három próbajátékos érkezett hozzánk Olivér, Márk és Lóci személyében.
Kíváncsian várjuk, hogyan szerepelnek csapatunkban.
Ebben a hónapban nagyüzemben jöttek a bajnoki mérkőzések, négy hét alatt
összesen kilenc meccset játszottunk. Örömteli, hogy ebből csupán egyszer
szenvedtünk vereséget, s többször sikerült sok gólt szerezve jól játszanunk.
Szeptemberhez képest jelentősen javult az állóképességünk, már nem jelent
gondot, hogy végig jó iramban és színvonalasan focizzunk. A játékunk időnként
hullámzó, nem mindig tudunk felpörögni az adott mérkőzésre.
Az edzéseken, a meccseken és az öltözőben kifejezetten jó a hangulat. A
gyerekek megértették, hogy élvezni kell a játékot, lehet nevetni és tréfálkozni az
edzés közben, viszont a munkához nagyon fegyelmezetten viszonyulnak.

Az utolsó pillanatban egyenlítettünk
az ESMTK ellen
Októberi mérkőzéseink:
BLSZ U14, 4. csoport:
2. forduló
II. Kerület UFC–Őrmező SE 2–2 (1–1)
UFC: Kovács (Solti, a szünetben) – Bélai Be. (Valent, 55.), Wittmann, Szőke
(Psarogiannis, a szünetben) – Kühne (Zarándy, 41.), Lekli (Elek, 55.), Fazakas
(Kodó M., a szünetben), Geiszter (Borbás, a szünetben) – Szentiványi
Gól: Szentiványi (17.), Borbás (70.)
Gólpassz: Lekli (17.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
6. forduló
Testvériség SE–II. Kerület UFC 0–2 (0–1)
UFC: Solti (Fodor, 45.) – Lekli, Krant, Valent – Sohár, Szentiványi, Kodó M.,
Triz (Zarándy, 55.) – Zarándy (Borbás, a szünetben)
Gól: Szentiványi (8.), Borbás (43.)
Gólpassz: Kodó M. (43.)
Sárga lap: Valent (12.)
7. forduló
II. Kerület UFC–Ikarus BSE 10–0 (4–0)
UFC: Solti (Kovács, a szünetben) – Krant (Kováts, a szünetben), Wittmann
(Krant, 50.), Psarogiannis (Valent, a szünetben) – Keleti D. (Sohár, a
szünetben), Lekli (Szentiványi, 50.), Kodó M. (Triz, 50.), Triz (Keleti Zs., a
szünetben) – Szentiványi (Zarándy, a szünetben)
Gól: Wittmann (5., 46.), Keleti D. (14.), Szentiványi (15., 32., 61.), Zarándy
(48., 54.), Triz (52.), Sohár (70.)
Gólpassz: Szentiványi (14.), Triz (15.), Keleti D. (32.), Kodó M. (48.), Sohár
(54., 61.)
Sárga lap: Psarogiannis (13.)

Tíz gólt szereztünk az Ikarus ellen
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2005/2006-ban születettek
8. forduló
ASR Gázgyár–II. Kerület UFC 6–1 (1–0)
UFC: Solti – Keleti D., Krant, Makovinyi – Fazakas (Soós, 55.), Kodó M. (Keleti
Zs., a szünetben), Lekli (Kodó B., 55.), Triz (Zelenyánszky, 50.) – Szentiványi
Gól: Szentiványi (53.)
Sárga lap: Solti (45.)
9. forduló
II. Kerület UFC–CSHC 94 SE 2–0 (0–0)
UFC: Fodor (Geri, 60.) – Kováts, Bélai Be., Kodó B. – Sohár, Petki, Kodó M.,
Keleti Zs. (Elek, a szünetben) – Vitényi (Nagy, 50.)
Gól: Kováts (37.), Sohár (57.)
Gólpassz: Petki (37.), Sohár (57.)

Fontos győzelmet
arattunk a CSHC
ellen

MLSZ U14, Közép B-csoport:
7. forduló
II. Kerület UFC–KISE 1–1 (0–0)
UFC: Fodor (Kovács, 70.) – Makovinyi (Bélai Be., a szünetben), Wittmann,
Serafinovics, Szőke – Magyar, Bélai Ba., Fehér – Geiszter, Csukárdi (Fazakas,
70.), Kühne (Bene, a szünetben)
Gól: Bene (48.)
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2005/2006-ban születettek
8. forduló
Újbuda FC–II. Kerület UFC 2–6 (1–3)
UFC: Fodor (Kovács, a szünetben) – Krant, Wittmann, Serafinovics, Makovinyi
– Fehér, Bélai Ba., Bene (Szentiványi, 60.) – Magyar (Kühne, 53.), Csukárdi
(Fazakas, 60.), Geiszter
Gól: Csukárdi (19., 27., 56.), Wittmann (24.), Kühne (54.), Fazakas (69.)
Gólpassz: Fehér (19., 69.), Geiszter (27., 56.), Csukárdi (54.)
Sárga lap: Magyar (40.)

Szép győzelem az Újbuda ellen

9. forduló
II. Kerület UFC–ESMTK 1–1 (0–1)
UFC: Kovács – Bene (Sohár, 70.), Wittmann, Serafinovics, Szőke – Fehér
(Bélai Be., 50.), Bélai Ba., Magyar – Kühne (Borbás, 60.), Csukárdi, Geiszter
Gól: Wittmann (78.)
Gólpassz: Magyar (78.)
10. forduló
Pénzügyőr SE–II. Kerület UFC 2–7 (0–2)
UFC: Kovács (Solti, 60.) – Krant, Wittmann, Serafinovics, Makovinyi – Fehér,
Bélai Ba., Magyar – Triz (Zelenyánszky, 60.), Csukárdi (Zarándy, 60.), Kühne
Gól: Triz (15.), Wittmann (19.), Kühne (57., 67.), Magyar (70., 73.), Zarándy
(76.)
Gólpassz: Magyar (15.), Kühne (19.), Bélai Ba. (57., 70.), Zarándy (67., 73.)

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Októberben két Bozsik tornán szerepeltünk. Pasaréten a 2008-as fiúk a
mérkőzések nagy részén jó teljesítményt nyújtottak, a torna végén Valent András
részesült különdíjban.
A 2007-es korosztály két csapattal mérette meg magát. A zöld csapat nagyon
élvezte a játékot, sok gólt rúgott, míg a fehér csapat az első mérkőzés után
belelendült és nagyon lelkes játékkal sikerült jó teljesítményt letenni az asztalra.

Boldog csapat

Mindkét brigádra büszkék lehettünk, a hibák ellenére is, mert egy meccset
leszámítva nagyszerű hozzáállást tanúsítottak. Különdíjat kapott GeresdiHorváth Csanád és Ombódi Olivér.
Két héttel később a IV. Bozsik tornán ismét az RTK pályán szerepeltünk, ahol a
2008-as korosztály kimagasló teljesítmények nélkül, de stabil játékot nyújtott egy
összecsapást kivéve, amelyen teljesen felforgattuk a csapatot és a szokásosnál
is merészebben kísérleteztünk.
Ezen a tornán Kiss Tamást jutalmaztuk különdíjjal, mert sokoldalú játékot nyújtott,
hasznos tagja volt csapatunknak.
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2007/2008-ban születettek
A 2007-es fiúk játéka ezen a tornán tetszett a legjobban, hiszen sok kidolgozott
támadást vezettünk és a védekezésünk is nagyon jól muzsikált, kevés
gólszerzési lehetőséget adtunk ellenfeleinknek, illetve mindkét kapusunk stabil
teljesítményt nyújtott, ezért Richter Márk kapta a különdíjat, aki nagyszerűen
játszotta meg csapattársait lábbal, aminek köszönhetően gördülékenyebben
tudtunk támadásokat vezetni.

UTE ellen
Triz Bercel a budapesti U14-es sorozat mellett bemutatkozott az országos U14-es
bajnokságban is, ahol az első mérkőzésen sikerült bevennie az ellenfél kapuját.
Illetve heti egy alkalommal a nagyobb korosztály edzéseit is látogatja, így
nagyszerűen beilleszkedett abba a társaságba, a többiek elismerik és elfogadják
őt.

Pihenés
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2007/2008-ban születettek
Az edzéseken ebben a hónapban nagyobb hangsúlyt kapott a védekezés
fejlesztése és a beadások gyakorlása.

Pasaréten
A hónap elején egy kedves levelet kaptam Boros Ákos anyukájától. Ákos
augusztus végéig oszlopos tagja volt csapatunknak, de elköltöztek
Spanyolországba.
„Örökké hálásak leszünk Neked és az UFCnek, mert Ákos olyan alapokat kapott
nálatok technikailag és erkölcsileg egyaránt, ami egész életében meghatározó
lesz a számára!
Mivel egyelőre nem beszél angolul és spanyolul sem, a foci a közös nyelv az
osztálytársaival, akikkel szünetekben mindennap fociznak (tornaórák is a fociról
szólnak). A focin keresztül lettek barátai és az első sikerélményei is. Egyelőre az
iskolai focicsapatában játszik (klubba még nem vittük, mert egyelőre ez is elég
terhelés neki).
A héten volt az első meccse egy másik iskolával, ahol remekelt (anyai
elfogultságot leszámítva is ügyes volt) - sajnos a második félidőben balesetet
szenvedett és le kellett cserélni.
Még a Nagymama rántott húsánál is jobban hiányoznak neki az UFC barátok és
az edzések!
Ákos üdvözöl mindenkit és üzeni, hogy hiányoztok neki!”
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2007/2008-ban születettek

Ákost várjuk vissza sok szeretettel

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Októberben átlagosan 40 játékos vett részt az edzéseken. Szeptembertől
köredzés jelleggel folynak az edzések. Három állomás található a pályán,
melyeken egy-egy edző vezeti a gyakorlást. A játékosok három csapatba vannak
szétosztva. Egy csapat körülbelül 20 percet tölt el egy állomáson, majd forog a
következőre. Hatvan perc alatt minden csapat, minden állomáshelyen gyakorol,
majd harminc perc játék következik. Az edzések célja a kettő, majd a három
játékos együtt működése volt ebben a hónapban.
Az év 10. hónapjában minden hétvégére jutott egy Bozsik fesztivál, hiszen ezek
az események kéthetente kerültek megrendezésre mind az U9, mind az U10-es
csapat számára. Ezeken rendre három csapattal tudtunk elindulni mind a két
korosztályban, ami egyedülálló a többi egyesület benevezett csapatait tekintve.

II. Bozsik torna U9
Bozsik tornák, U10
III.Bozsik torna, Vasas Pasarét, október 07.
Fehér csapat: Dajka Mihály, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán,
Vörös Ciprián, Walton Júlia, Váradi Szabolcs, Szabóki Bende
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Dajka Mihály
Zöld csapat: Hámori Vilmos, Bakó Ármin, Fehér Ádám, Békés-Varró Gáspár
(2010), Lendvai Bátor (2010), Kassai Szabolcs, Brückner Bertalan
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Brückner Bertalan
2. Fehér csapat: Jávor Bánk, Benkő Gellért, Juhász Huba, Mitropoulos
Konstantinos, Rahimkulov Megdet, Samu-Nagy Ábrahám, Makula Kristóf,
Dechert Ábel
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Dechert Ábel
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2009/2010-ben születettek

III. Bozsik torna U10
IV. Bozsik torna, RTK pálya, október 20.
Zöld csapat: Kovács Marcell, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán,
Vörös Ciprián, Walton Júlia, Kovács Konrád (2010), Decher Ábel
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Kovács Marcell
Fehér csapat: Ferenczi András, Dajka Mihály, Brückner Bertalan, Kassai
Szabolcs, Benkő Gellért, Fehér Ádám, Kirst Alexander
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Kassai Szabolcs
2. Zöld csapat: Rados Martin, Lendvai Bátor (2010), Vadas Oszkár, Déri Dominik
(2010), Lehőcz Bálint (2010), Falvay Pál, Rahimkulov Megdet
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Lendvai Bátor
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2009/2010-ben születettek

IV. Bozsik torna U10
Bozsik tornák U9
II. Bozsik torna, Bánka Kristóf Sportközpont, szeptember 30.
Résztvevők:
Tomaj Dániel, Kovács Márton Bendegúz, Onodi Mirkó, Tóth Márton, Gábor Hugó,
Lendvai Bátor, Barcza Márton, Pados Máté, Szöllősi Máté, Martin Hajdú Péter,
Lehőcz Bálint, Pálfy Balázs, Herháger Ádám, Balassa Zsiga, Kapa Hunor, Békés
Varró Gáspár
Kiváló teljesítményéért oklevelet kapott: Pados Máté
III. Bozsik torna, BVSC, október 14.
Résztvevők:
Balassa Zsiga, Barcza Márton, Békés Varró Gáspár, Déri Dominik, Gábor Hugó,
Herháger Ádám, Kovács Márton Bendegúz, Lehőcz Bálint, Lombard Eszes
Benedek, Martin Hajdú Péter, Onodi Mirkó, Szőllősi Máté, Tóth Márton, Lendvai
Bátor, Kovács Konrád, Kecskés Ádám, Kapa Hunor
Minden játékos oklevelet kapott
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2009/2010-ben születettek

III. Bozsik torna U9
IV. Bozsik torna, Bánka Kristóf Sportközpont, október 28.
Résztvevők:
Balassa Zsiga, Békés Varró Gáspár, Herháger Ádám, Kovács Márton Bendegúz,
Lehőcz Bálint, Lombard Eszes Benedek, Onodi Mirkó, Pados Máté, Tomaj Dániel,
Tóth Márton, Lendvai Bátor, Kovács Konrád, Kecskés Ádám, Kapa Hunor,
Serestey Olivér
Minden játékos oklevelet kapott.

IV. Bozsik torna U9
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2011/2012-ben születettek
Nagyon szép idő volt a hónapban, így jó hangulatban teltek az edzések. A hónap
végétől már sátorral fedett kispályák alatt gyakorolhatnak a srácok egészen
tavaszig.
Ebben a hónapban hasonlóan a tavalyi évhez egyéni labdás ügyészségfejlesztés
van terítéken. Emellett a 3-3 elleni játékban is, és a 4+1 -es játékban is előre
léptünk.

Bemelegítés
Két Bozsik fesztivál volt a hónapban, ahol nagy létszámban szerepelt mindkét
korosztályunk.
Az őszi 3. Bozsik tornán Funino játék volt mindkét korosztályban, ahol szépen
helytálltak a srácok.
A 4. tornán már egy újdonsággal találkoztunk. A Hannover 96-nál alkalmazott
fesztivál alapján zajlott a lebonyolítás, amelynek ugyancsak a Funino játék az
alapja.
Amiben különbözött az eddigiektől az, hogy egyetlen edző sem lehetett a pályán a
gyerekek között, így minden gyermek önállóan tudott döntést hozni a mérkőzések
során. A pályákat a helyi erők ifi játékosai felügyelték. Elsőre furán hangzott az
ötlet, de nagyon jól sikerült a fesztivál és nagyon gördülékeny volt. Mindkét
korosztályban jól érezték magukat a gyerekek.
Előre tekintve tovább haladunk az egyéni labdás ügyészségben és lesznek
edzőmérkőzések is.

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Megbeszélés

Játék egymás ellen
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2011/2012-ben születettek

Kókány Beni
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2013/2014-ben születettek
Medox a Bozsikon

Zsófi játszik
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Manó

Játék

Labdaérzékelés
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Manó

Labdavezetés

Kölyök

Komoly
gondolkodást igényel a csapatválasztás
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Lurkó
A kékek pihennek

Peti a fogó
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Junior

A barátait váratlanul meglátogató egykori UFC játékos,
Tóth Gergő a kép közepén, aki egy edzésen is részt vett a
Junioroknál

Katica
Vidám lányok

CSAPATAINK

Felnőtt
Hosszú és igen mozgalmas volt ez a hónap, amit egy csapatépítővel zártunk.
Voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények és csapatként is egyre többször
megmutatták a srácok, hogy képesek egymásért küzdeni és harcolni a sikerért.
Fiatal a csapat és bizony a rutin hiánya sok helyzetben gondot okoz, azonban
előnye is van, hiszen sebességben, erőben, lendületben nincs hiány nálunk.
Igyekszünk javítani a játék minőségén, sebességén és a döntések, jó
megoldások arányán.

Felnőtt csapatkép

Ez a hónap elég vegyesen sikerült, sok hiányzónk volt minden héten, ennek
ellenére az edzések magas létszám mellett zajlottak.
A futsal kifejezetten pozitív volt az elmúlt hetekben, nagyon jó a hozzáállás és
szép eredmények születtek.
A hónap játékosa: Porst Bálint
Bálint nagyon megbízható teljesítményt nyújtott, felfogása, mentalitása
példaértékű volt a hónapban.
Három mintadiákunk is volt, akik 100%-os edzésre járást produkáltak: Nyitrai
Tamás, Dolgener Flórián és Dolgener Fábián
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Felnőtt
Bajnoki mérkőzéseink eredményei:
BLSZ II:
8.forduló
9.forduló
10.forduló
11.forduló

10.05
10.13
10.21
10.27

TF SE 3-0 II.KER.UFC
II.KER.UFC 5-1 KISE
MUN SE 1-2 II.KER.UFC
II.KER.UFC 1-3 THSE-SZABADKIKÖTŐ II.

Jelenleg a csapat a 10. helyen áll a tabellán.

Emellett első alkalommal FUTSAL bajnokságba is benevezett a klub, így igazán
sok játéklehetőséghez juthatnak elsősorban a fiatalok, hiszen a csapat zöme még
nincs 20-éves.
Az U19-es csapat szintén lehetőséget ad játékosaink számára, hogy még több
játékperc legyen a lábaikban. A szezon kezdetével már heti 3 edzésre
rendezkedtünk be, emellé kapcsolódott be a FUTSAL szeptember elejétől.

Felnőtt csapat melegít
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Felnőtt
BLSZ IV:
8.forduló 10.06 MUN SE II. 1-11 II.KER.UFC
9.forduló 10.13 II.KER.UFC – Budatétény II. ELMARADT!
10.forduló 10.20 Henger VL FC 0-4 II.KER.UFC
11.forduló 10.27 II.KER.UFC 2-2 3R SPARTACUS
A csapat továbbra is veretlenül vezeti a tabellát.

Futsal a Fradi ellen
Futsal:
4.forduló 10.01 FTC FUTSAL-FISHER KLÍM II. 6-6 II.KER.UFC
5.forduló 10.10 II.KER.UFC 8-10 Szent István SE-OTP Bank
6.forduló 10.17 II.KER.UFC 5-3 Máltai SE
7.forduló 10.24 II.KER.UFC 8-2 Duna SK
Jelenleg a 4. helyen áll a csapat a tabellán.

UFC - Máltai SE 5-3

