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Kisebb korban számszerű eredmények
nélkül számolunk be a csapatokkal
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eredmények is.
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A hónap képe

A hónap játékosai - Március

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
A tavasz első hónapja jó hangulatban, jó létszámmal kezdődött. A bajnoki
mérkőzések közeledtével mindenkin érződött egy kis feszültség, de nevezhetjük
drukknak is.
Márciusban, időrendben a Siófok, Komárom, Biatorbágy és a Dorog ellen kell
bizonyítanunk. Sajnos egy nagy negatívum árnyékolja be felkészülésünket,
ugyanis csapatkapitányunk, Sautner Józsi térdsérülése miatt valószínűleg idén
már nem léphet pályára, nehéz lesz pótolni őt a pályán, és azon kívül is.
Távollétében Ruben lett a kapitány, aki ebben a hónapban a felnőtt csapatban be
is mutatkozhatott tétmérkőzésen.
Márciusban első mérkőzésünk egyből a listavezető, Siófok ellen játszottuk, a
következő összeállításban: Bori-Valek (Dénes 56.)-Feiner-Novák-Veres (Gregor
66.)-Kákosy (Valkó 46.)-Ullrich-Dolgener (Gazdik 46.)-Nagy-Kelemen(Bacsek
46.)-Szabó.
Az első félidőben mindkét csapatnak voltak ziccerei, de a kapusok védései, illetve
a támadók hibái miatt akciógól nem született. A vendégek jobbhátvédje 3 durva
szabálytalansága ellenére csak egy sárga lapot kapott, ennek ellenére egy igen
véleményes büntetőt ítélt meg a játékvezető a vendégcsapatnak, a félidő vége
előtt pár perccel, amit értékesítettek is (0-1).
A második félidőben a cserékkel próbáltuk felrázni a csapatot, ami részben
sikerült is, de a középpályánk védekezésben nem vette fel a versenyt a Siófokkal,
így sok helyzetet dolgoztak ki. A második félidő felénél elkezdtünk nyíltabb,
kockázatosabb játékot játszani a gólszerzés érdekében, de helyzeteink
kimaradtak, az ellenfél pedig két kontrából eldöntötte a mérkőzést (0-3). A
mérkőzés végén még sikerült szépíteni az eredményt, ennyire biztosan
rászolgáltunk (1-3).
Tisztes helytállás a vége, de úgy éreztük, hogy a játékvezető első félidei döntései
nagyon befolyásolták a végeredményt.
Ezt követő héten a hangulat nem romlott el a hétvégi vereség ellenére, érezte
mindenki, hogy megtettük, amit lehetett.
A soron következő mérkőzésünk nehéznek ígérkezett, az őszi hazai döntetlen
után, most rengeteg hiányzóval utaztunk el Komáromba.
A következő összeállításban szerepeltünk: Tóth (Bori 46.)-Somogyi (Horváth
66.)-Feiner-Novák-Gregor-Kákosy (Gazdik 46.)-Werner (Valek 58.)-DolgenerValkó-Czipó-Nagy.
A mérkőzést nem kezdtük jól, az öltözőben felhívtam a figyelmet az ellenfél
támadójátékára, folyamatos íveléseire, ennek ellenére érthetetlen módon toltuk
fel a védekezést, és érkeztek is be a labdák a védők mögé.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Nagyszerű kapusteljesítménynek, és az ellenfél pontatlanságának köszönhetően
nem tudtak gólt rúgni. Emellett a mi ziccereink is kimaradtak, így a félidő gól
nélküli döntetlennel zárult (0-0).

Komáromból 3 pont

A második félidőben a cserék hoztak igazi lendületet játékunkba, főleg Gazdik
Balázs. Ennek ellenére hátrányba kerültünk, egy közeli szabadrúgást értékesített
az ellenfél 10-es játékosa, (1-0). Ezt követően Novák Tomi megkapta második
sárgáját is a mérkőzésen, így emberhátrányba kerültünk az utolsó 25-30 percre a
gólhátrány mellé.
Ami ez után következett, talán azért dolgoztunk egészen ősz óta. Minden játékos
elkezdett egymásért küzdeni, meg akarták fordítani a mérkőzést, letámadtunk.
Ennek meg is lett az eredménye, Gazdik Balázs labdaszerzése után egyenlített
(1-1). Néhány perc múlva ismét az ellenfél térfelén szereztünk labdát, és egy szép
cselt követően Valkó Bence vágta a léc alá vezető gólunkat (1-2).
Az ellenfél idegesen, kapkodva kezdett el játszani, folyamatos íveléseiket most
már rendre jól helyezkedtük le, és két kontrát követően el tudtuk dönteni a
mérkőzést (1-4).
A végén még a hazaiak csúnya szabálytalanságát követően a két csapat azonos
létszámmal fejezte be a mérkőzést.
Nagyon örültünk, hiszen az őszi hazai döntetlen után el tudtuk vinni a 3 pontot,
ráadásul emberhátrányban fordítottunk. Ilyen hozzáállással bárki ellen lehet
keresnivalónk.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Márciusi, következő mérkőzésünket a Biatorbágy ellen vívtuk, hazai pályán, a
következő összeállításban: Bori-Dér-Porst Bá. (Kákosy 46.)-Gregor-VeresWerner-Uray (Dénes 76.)-Valkó-Somogyi (Koreny 67.)-Nagy (Szabó 49.)Kelemen.
Az öltözőben felhívtam a figyelmet a szűk, koncentrált védekezésre, mert tudtuk,
az ellenfél magabiztos labdajáratása, tudatos mélységi beindulásai veszélyesek
lehetnek kapunkra.
Az első félidőben ennek köszönhetően nagyon zártan, fegyelmezetten
védekeztünk, gyakorlatilag az ellenfélnél volt a labda a félidő nagy részében. Jól
járatták a labdát, de igazán nagy helyzetet alig tudtak kialakítani.
Meglepetésre azonban, a félidő lefújása előtt 1 perccel Dér Barni indult el egy
mélységi indításra, az indítást azonban a kapus lefülelte, de körülményes
megoldása után jobb hátvédünk megszerezte tőle a labdát, és nem hibázott, (10).
A félidőben felhívtam a figyelmet, melyik területeken kell többet futni az
eredményesebb labdaszerzésekhez, illetve a védekezés nyomásának
enyhítéséhez. Ez hellyel-közzel sikerült is, köszönhetően a csapat
koncentrációjának.
A foci azonban a második félidőben is inkább a mi térfelünkön zajlott, azonban
szervezett védekezésünket nem tudták feltörni. Hozzá kell tenni, kapusunk,
Ruben talán élete egyik legjobb napját fogta ki, legalább 4-5 „ajtó-ablak” ziccert
fogott meg.
Ezt követően jött a vendégcsapat számára a hidegzuhany, amikor a mérkőzés
utolsó szakaszában Kelemen Zsombi szerzett labdát az ellenfél védőjétől, majd
remekül hozta helyzetbe Szabó Kristófot, aki nem hibázott, (2-0).
Az utolsó 15 perc, ami inkább 20-ra sikeredett a játékvezető kicsit indokolatlanul
nagy hosszabbítása miatt, kőkemény munka volt. Kapusunk kiváló teljesítménye,
és a szervezett védekezés azonban a 85. percben megborult, az ellenfél egy szép
támadást követően a kapuba talált, (2-1).
Ezt követően folyamatosan rohamozták kapunkat, de érdemi helyzetig nem
jutottak el, így kialakult a végeredmény.
Nagy büszkeség ez a csapatnak, hogy a dobogós, zömében idősebb
játékosokból álló Biatorbágyot tudtuk legyőzni, ezzel megszerezve újabb
győzelmünket a tavaszi fordulók során. Reméljük, Dorogon is hasonlóan jó
teljesítménynek örülhetünk majd.
A hónap játékosa ezúttal Bori Ruben lett.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
2004-es Bajnoki mérkőzések:
II. Kerület UFC- Dorog FC (2-4) 2-6
Jó ellenfél ellen, szervezetten játszottunk. Ugyanakkor ellenfelünk jól használta ki
a helyzeteit így megérdemelten nyertek ellenünk.
Taraczky- Schuszter, Fodor, Hercik, Puskás S.,- Dudás, Deák, Tóth, Benke
(Matolcsi) , Egyed , Töreki (Hollósy)
Gólszerzők: Egyed, Tóth

Kapáslövés

RKSK- II. Kerület UFC (0-2) 1-2
Jó játékkal sokkal nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna.
Taraczky- Schuszter, Gulyás, Fodor, Hercik- Dudás, Deák, Matolcsi (Benke)Bajomi, Töreki, Egyed
Gólszerzők: Egyed, Benke

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
II. Kerület UFC- Komárom (2-2) 2-4
Jól játszottunk, a kapu előtt, ha jobban használjuk ki a helyzeteinket, akkor pontot
is szerezhettünk volna.
Fodor- Schuszter, Gulyás, Fodor, Hercik- Dudás (Geiszter), Deák, Matolcsi
(Magyar), Tóth, Töreki (Bajomi), Egyed
Gólszerző: Tóth (2)

Kispad
2003-as bajnoki mérkőzések
II. Kerület UFC- Siófok FC 0-6
Sajnos az első félidőbeli figyelmetlenségek miatt ellenfelünk hamar eldöntötte a 3
pont sorsát. A második félidőben már helyenként irányítani is tudtuk a játékot.
Tímár (Mezey) -Pap, Purás, Wein- Kasztner (Bárczi), Puskás (Márta), Uracs,
Falvay (Paavola), Nagy, Kelemen (Werner), Jancsó (Fazekas)

Gólöröm
.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek

Nyújtás

Komárom – II. Kerület UFC (1-1) 1-3
Az első félidőben pontatlanul és rosszul játszottunk. A második félidőben feljavult
a játékunk, aminek köszönhetően csak a gólkülönbség volt a kérdés.
Tímár (Mezey) - Purás, Pap, Wein (Fazekas), Paavola (Viharos), Puskás (Bárczi),
Kasztner, Márta (Falvay), Nagy, Werner, Uracs
Gólszerzők: Werner, Puskás, Fazekas

Bravúr

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
II. Kerület UFC- Biatorbágy (0-1) 0-12
Az ellenfelünk a mérkőzés egészében felénk tudott kerekedni. Sajnos a 2. gól
után érezhető volt egy törés a csapat játékában. Nagy különbségért csak
magunkat okolhatjuk.
Tímár (Mezey)- Wein, Purás, Pap, Falvay (Paavola)- Puskás, Nagy, Kasztner
(Márta)- Werner, Uracs (Jancsó), Kelemen (Fazekas)

Misu

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Gyönyörű időben készülhettünk szinte végig márciusban, így az edzéseken jó
létszámmal dolgozhattunk.
A februári hullámvölgyből hamar kikecmeregtünk, a gyerekek nagyon motiváltan
jártak edzésre és ez a meccseken is meglátszott.
Az országos és a budapesti bajnokságban is két-két mérkőzésünk volt. A
megfelelő hozzáállásnak köszönhetően mindegyiken győzelmet ünnepelhettünk
a lefújáskor.
Külön öröm, hogy a hétvégi meccseken rendszeresen sokan voltunk, általában
csak azok a játékosaink nem léptek pályára, akik sérülés vagy egyéb ok miatt nem
tudtak részt venni a találkozókon.
Március legnagyobb eseménye egyértelműen a 2006-osok futsalszereplése volt.
Az U13-asaink a télen megnyerték csoportjukat az országos futsalbajnokság
budapesti selejtezőjében, így bejutottak a középdöntőbe, amelyben szintén
csoportelsők lettek, így kvalifikálták magukat a négyes döntőre.
A final four nagy falatnak bizonyult, így összességében a negyedik helyen
végeztünk, ami 63 induló csapatból kifejezetten szép eredmény. Egyesületünk
történetében a 2006-osok jutottak be először a legjobb négy közé futsalban.

Bejutottunk a futsal budapesti négyes döntőjébe

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Márciusi mérkőzéseink:
BLSZ U14, 4. Csoport:
14. forduló:
II. Kerület UFC–Budai FC 3–0 (3–0)
UFC: Solti (Rahóty, 45.) – Kováts, Szőke, Szabó M. – Triz (Elek, 45.), Szentiványi,
Bóday, Borbás (Szikorszky, 55.) – Szikorszky (Vitényi, a szünetben)
Gól: Szikorszky (18.), Borbás (25.), Triz (26.)
Gólpassz: Borbás (18., 26.)

Három gólt
rangadón

szereztünk a budai

15. forduló:
Őrmező SE–II. Kerület UFC 1–5 (1–2)
UFC: Kovács (Rahóty, 45.) – Szabó M., Bélai Be., Makovinyi (Zarándy, 45.) – Elek
(Kováts, a szünetben), Bóday (Petki, 45.), Serafinovics (Nagy, 45.), Triz –
Szikorszky
Gól: Bóday (27., 29.), Triz (36., 62.), Bélai Be. (67.)
Gólpassz: Elek (27., 29.), Szikorszky (36.), Nagy (62.), Triz (67.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
MLSZ U15, Közép B-csoport:
16. forduló:
II. Kerület UFC–Dorogi FC 2–1 (2–0)
UFC: Kovács (Fodor, a szünetben) – Bélai Be., Wittmann, Serafinovics,
Makovinyi (Szőke, 50.) – Fehér (Kühne, 50.), Pados, Bene (Psarogiannis, a
szünetben) – Bélai Ba. – Magyar, Csukárdi (Fazakas, 57.)
Gól: Fehér (15.), öngól (24.)
Gólpassz: Bélai Be. (24.)

Figyelem

17. forduló:
RKSK–II. Kerület UFC 0–8 (0–4)
UFC: Kovács (Fodor, a szünetben) – Bélai Be., Wittmann, Serafinovics,
Makovinyi (Krant, 50.) – Bélai Ba., Pados, Fehér (Bene, 50.) – Geiszter (Kühne,
50.) – Magyar, Csukárdi
Gól: Geiszter (4., 26.), Csukárdi (8.), Magyar (39., 51.), Serafinovics (60. – 11esből), Bélai Ba. (70., 78.)
Gólpassz: Csukárdi 2, Bélai Ba.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Edzőmeccs:
Hidegkúti SC–II. Kerület UFC
UFC: Solti (Rahóty, a szünetben, Szabó Á., 60.) – Balázs (Kováts, a szünetben),
Krant, Szabó M. (Nagy, a szünetben) – Lekli (Vitényi, a szünetben), Tőrös (Lekli,
70.), Szikorszky (Szentiványi, a szünetben), Triz (Zarándy, a szünetben) – Borbás
(Elek, a szünetben)

Megbeszélés

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
BLSZ futsal U13:
UFC: Bene, Bélai Ba., Fehér, Kodó, Krant, Kühne, Lekli, Pados, Solti, Szabó
Á., Szentiványi, Wittmann
Budapesti középdöntő, B-csoport:
1. II. Kerület UFC–Hegyvidék UFC 1–10 (0–4)
Gól: Wittmann (19.)
Gólpassz: Pados (19.)
2. II. Kerület UFC–Mészöly Focisuli 4–2 (2–1)
Gól: Bélai Ba. (1., 1.), Kühne (18.), Wittmann (21.)
Gólpassz: Bene (1., 1.)
3. II. Kerület UFC–Soroksár SC 3–0 (1–0)
Gól: Bélai Ba. (1., 16.), Wittmann (21.)
Gólpassz: Bene (1.), Fehér (16.)
UFC-helyezés a csoportban: I. (továbbjutás a négyes döntőbe)
Budapesti négyes döntő:
Elődöntő:
II. Kerület UFC–REAC 0–4 (0–1)
Bronzmérkőzés:
II. Kerület UFC–Mészöly Focisuli 3–4 (2–3)
Gól: Bélai Ba. (8.), Wittmann (14.), Bene (22.)
Gólpassz: Bene (8., 14.)
UFC-helyezés: IV.
Különdíj: Krant Mark (a csapat legjobb játékosa)

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Március 3-án Hidegkúton a 2005-2006-os korosztály csapatában edzőmeccs
keretében bemutatkozott Tőrös Márton és Balázs Bálint, illetve Triz Bercel is
pályára lépett, aki már alapembernek számít ebben a csapatban is. Mindhárman
nagyszerű teljesítményt nyújtottak.
Március 10-én részt vettünk a Voyage Kupa hetedik kiírásának budapesti
selejtezőjén.

Továbbjutás

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
A játékunk folyamatos fejlődést mutatott a torna során, a döntőben játszottunk a
legjobban, sokat birtokoltuk a labdát, az ellenfélnek kevés helyzete adódott, igaz
nekünk is.
Érdekesség, hogy óriási izgalmak közepette nyertük meg a selejtezőt, hiszen
mindhárom helyosztó mérkőzésünkön büntető rúgásokkal sikerült nyernünk.
Március 23-án egyszerre három megmérettetésen is részt vettünk.
A 2008-as korosztály Bozsik tornán szerepelt, illetve U13-as Bozsik tornát is
szerveztek aznap. Az U11-es csapatból Jankovits Maxim érdemelt különdíjat, míg
a nagyobbaknál Blaskó Dániel részesült elismerésben.
Laci bácsi elmondása szerint, aki mindig nagyon kritikus a fiúkkal, mindkét
társaság jó teljesítményt nyújtott, elégedett volt a látottakkal.
Délután rendezték a Voyage Kupa döntőjét, ahol kevés sikerélmény jutott nekünk,
úgy éreztem, hogy a csoportmérkőzésekből többet is kihozhattunk volna, ezáltal
nagyobb esélyünk lett volna továbbjutni a negyeddöntőben.
Nagyon tanulságos torna volt, megfogott minket a magunkra tett teher,
bátortalanul léptünk pályára, így nem tudtunk valós képességeink szerint
játszani. Több ilyen szintű és téttel bíró mérkőzést kellene játszanunk, hogy rutint
szerezzünk az ilyen lelki nyomással bíró meccsekre.
Ebben a hónapban sokat gyakoroltuk izoláltan mindkét lábbal az átadásokat,
átvételeket, a létszámfölényes támadásvezetéseket, valamint a mélységi
kiugratásokat.
Az edzéslétszám 24-28 fő között mozog, érdekesség, hogy azt tapasztaltuk, hogy
a fiúknak jót tett a környezetváltozás, az új pályákon, különösen az Elektromos
füves borításán a legtöbb edzés nagyon magas intenzitással zajlott, de már
nagyon várjuk, hogy visszatérhessünk a Kolozsvári Tamás utcai sporttelepünkre.
Triz Berci ebben a hónapban is több bajnokin pályára lépet a nagyobb
korosztályban, sőt gólokkal hálálta meg a lehetőséget.
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2009/2010-ben születettek
Márciusban a mozgás koordináció fejlesztése volt az edzések célja. Kiemelt
figyelmet szenteltünk az irányváltásokra, ritmusváltásokra, fordulásokra,
szökdelésekre és a finom motorikus mozgáskészségekre is.
Február hónap játékosa: Samu-Nagy Ábrahám
Mérkőzések:
U9, Kelen SC elleni edzőmérkőzés 2019.03.01.
Keret: Kovács Konrád, Lendvai Bátor, Balassa Zsigmond, Pálfi Balázs, Barcza
Márton, Serestey Olivér, Vereckey Mór, Kecskés Ádám, Békés-Varró Gáspár,
Tomaj Dániel

Kelen SC elleni edzőmeccs
U9, Voyage kupa 2019.03.09.
Keret: Martin Hajdu Péter, Tóth Márton, Lehőcz Bálint, Kovács Márton
Bendegúz, Gábor Hugó, Ónódi Mirkó, Pados Máté, Szőllősi Máté, Lendvai Bátor,
Kecskés Ádám
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2009/2010-ben születettek
Mérkőzések:
II. Kerület UFC – ASI Dinamo Star 1:0
II. Kerület UFC – Keleti Labdarúgó Utánpótlás UFC 7:0
II. Kerület UFC – Gödöllő U9 1-1
II. Kerület UFC – Gödöllő U8 1:0 (negyeddöntő)
II. Kerület UFC – SC Hírös-Ép Egyesület 0:2 (elődöntő)
Helyezés: harmadik hely
U10, I. Tavaszi Bozsik torna
1. csapat: Rados Martin, Geresdi Horváth Donát, Vörös Ciprián, Szabóki
Bende, Geresdi Horváth Zalán, Varga Miron, Dajka Mihály
2. csapat: Juhász Huba, Ónódi Mirkó, Rahimkulov Megdet, Benkő
Gellért, Vadas Oszkár, Mitropoulos Konstantinos, Walton Júlia
3. csapat: Lendvai Bátor, Falvay Pál, Fehér Ádám, Samu-Nagy
Ábrahám, Kassai Szabolcs, Brückner Bertalan
Oklevelet kapott kiváló játékáért: Szabóki Bende, Samu-Nagy Ábrahám,
Vadas Oszkár

I. Tavaszi Bozsik U9

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek

Különdíjasok
I. Tavaszi Bozsik U10

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Ebben a hónapban az edzéseken próbáltuk tökéletesíteni az átadásokat és az
átvételeket, emellett már ellenféllel szembeni cselek voltak terítéken, mint
minden hónapban. Most is volt egy felszabadult játékos nap, amikor nem
hagyományos kétkapus játékkal rukkoltak elő az edzők, volt 4 kapus játék, és volt
vonalfoci is.

U7

A hónap végén került megrendezésre a tavasz első Bozsik fesztiválja, ahol
mindkét korosztály érintett volt. Reméljük a rég várt Adidas szerelések is
megérkeznek a torna napjáig a gyerekeknek.

U8

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Máté 5 gólt rúgott

CSAPATAINK

Manó

A megérdemelt játék

Cselezés

CSAPATAINK

Manó
Küzdelem a labdáért

Kölyök
Bajnok csapat

CSAPATAINK

Lurkó
Minden edzésre Ákos és Bálint érkezik meg elsőként

Remek edzés volt ma is Szabolcs bácsival

CSAPATAINK

Junior

Két pályán zajlik a bajnokság
a Junioroknál

Katica
Varázslatos edzéseink vannak

CSAPATAINK

Felnőtt
Igazán csak most kezdődött el a szezon, hiszen immáron 3 fronton kell minden
héten helytállnia a csapatnak. Továbbra is heti 3 edzéssel készülünk az
Elektromos pályán. Ami nehezítette a munkát a hónapban az a sok hiányzó volt.
Többen síeltek, elutaztak és van néhány sérült is, így nem volt könnyű
megfelelően felkészülni a mérkőzésekre. Akikre számítani tudtunk azok nem
okoztak csalódást, szívvel-lélekkel küzdöttek a meccseken.

Elsők

Örömteli, hogy a blsz IV-es csapatunk továbbra is veretlenül vezeti a tabellát és
többen a blsz II-ben is bemutatkoztak tavasszal. Futsal csapatunk szintén bővült a
télen, így nagyobb kerettel tudunk elmenni a meccsekre, ami nagyban
hozzásegítette a csapatot a remek rajthoz. A tabella első 3 helyezett csapatával
megmérkőztünk és 6 pont lett a jutalma a remek egyéni és csapatteljesítménynek.
BLSZ II. eredmények:
Pestszentimrei SK II. 1-2 II. Kerület UFC
II. Kerület UFC 2-2 Törökbálinti FC
Szent Pál Akadémia-HSE 2-1 II. Kerület UFC
II. Kerület UFC 0-2 BVSC-ZUGLÓ

CSAPATAINK

Felnőtt
BLSZ IV. eredmények:
II. Kerület UFC 5-2 ISSIMO SE II.
II. Kerület UFC 5-4 GB Hegyalja 2050

Futsal

BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL 1.CSOPORT
SIKETEK SC 1-13 II. Kerület UFC
II. Kerület UFC 2-5 FTC FUTSAL-FISHER KLÍM II
A Futsal góllövőlista élén továbbra is játékosunk Vida Gergely áll 23 góllal.
A hónap játékosa: Veégh Szabolcs

Góllövőlista élén

