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CSAPATAINK

2001-2004-ben születettek
Nehéz hónap
Nehéz hónapon vagyunk túl. Rengeteg sérüléssel, sajnos mind szerencsétlen
eset. Ami a szerencsés egyik sem izom sérülés. Ami pozitív, hogy rengeteget
léptünk előre játékban és egy fontos mérkőzést is meg tudtunk nyerni a hónap
végén.
Októberi mérkőzéseink:
Ferihegy Vecsés SE – II. Kerület UFC
Egy szerencsétlen sérülésről marad emlékezetes, ami miatt a 20 percben
félbeszakadt a mérkőzés. Szilvási Levi a vas tartó oszlopnak ütközött és nagyon
rémisztő sérülés volt, amit utólag nagyon szerencsésen pár öltéssel és egy hónap
otthoni lábadozással agyrázkódással megúszott. A mérkőzést decemberben újra
játszuk.
II. Kerület UFC- Műegyetem FC 9-1
Tóth- Bárczi, Gulyás, Weiblen, Falvay- Márta, Deák- Varga, Rókusfalvy,Kelemen,
Fazekas
Csere: Mezey, Vikukel, Paavola, Salamin, Nagy, Bodgál
Gól: Deák (2), Márta (2), Kelemen, Varga, Rókusfalvy, Nagy, Weiblen

A Műegyetem elleni győzelem
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2001-2004-ben születettek
CSHC 94- II. Kerület UFC 4-2
Mezey- Kirády M., Weiblen, Deák, Bárczi- Márta, Uracs- Vikukel, Tóth,KelemenFazekas
Csere: Leskó, Egyed, Paavola, Bodgál
Gól: Kelemen, Deák
Pasarét FC- II. Kerület UFC 0-7
Tóth- Haász, Weiblen, Gulyás, Falvay- Deák, Márta- Varga, Rókusfalvy, VikukelKelemen
Csere: Taraczky, Magyar, Bodgál, Csukárdi
Gól : Varga (3), Kelemen, Deák, Márta, Magyar
II. Kerület UFC- Issimo SE 4-1
Mezey- Haász, Gulyás, Deák, Bárczi- Rókusfalvy, Márta- Varga, Tóth, VikukelKelemen
Csere: Taraczky, Weiblen, Bajomi
Gól: Rókusfalvy, Bajomi, Varga, Kelemen

Az Issimo elleni győzelem, Levi is jobban van
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2001-2004-ben születettek
II. Kerület UFC- Ferencváros FC 5-3
Tóth- Haász, Pap, Csukárdi, Bárczi- Puskás, Herczenik- Bajomi, Nagy, EgyedMagyar
Csere: Petki, Szarvas
Gól: Nagy(2), Bajomi(2), Egyed
II. Kerület UFC- Pestszentimre SK 2-1
Mezey- Gulyás, Weiblen, Leskó, Falvay- Márta, Deák- Varga, Tóth, KelemenSzabó
Csere: Vikuel
Gól: Tóth, Szabó
A sérültjeinknek mielőbbi felépülést kívánunk. Reméljük minél hamarabb újra
pályán láthatjuk őket.
Roller Dániel

A Ferencváros elleni diadal
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2005/2006-ban születettek
Sok sérülés
Októberben új taggal bővültünk: Uva Benjamin, aki korábban az UFC Junior
csapatában focizott, jól szerepelt a próbajátékon, így mostantól rá is
számíthatunk.
Sajnos sokan sérülés vagy betegség miatt egész hónapban nem tudtak
mérkőzéseken játszani. Ennek ellenére mindig jó létszámunk volt a meccseken, s
ami fontosabb, minden játékosunk rendszeresen motivált volt. Talán ennek is
köszönhető, hogy ebben a hónapban mind a hét bajnokinkat megnyertük. Ilyen
hónapra talán korábban nem is volt példa a csapatunk életében. Meg kell
jegyezni, akadtak olyan meccsek, amelyen nem nyújtottunk jó teljesítményt,
mégis sikerült három pontot szerezni.
Ebben hónapban nagy örömünkre bemutatkozott bajnoki mérkőzésen a
2005/2006-os csapatban Gödölle Barni, Hatvany Barni és Kővágó Levi is. További
jó hír, hogy Csukárdi Barna, Magyar Bulcsú és Petki Máté az idősebb
korosztályunknál, az U19-es bajnokságban is lehetőséget kapott, amire nagyon
büszkék vagyunk.
Hibátlan edzéslátogatottság októberben: Bene Attila, Bélai Balázs, Fehér Fülöp,
Gödölle Barna, Illyés Márk, Józsa Lukács, Keleti Dániel, Keleti Zsombor, Krant
Mark, Lázár Péter, Lekli Lénárd, Ludvig Bende, Magyar Bulcsú, Pados Márton,
Quell Botond, Szabó Márk, Vitényi Dávid

A BKV ellen a cserejátékosok hozták a győzelmet
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2005/2006-ban születettek
Októberi mérkőzéseink:
BLSZ U16, 1. CSOPORT
5. FORDULÓ
Újpesti Haladás FC–II. Kerület UFC 0–3 (0–2)
UFC: Fodor (Illyés, 70.) – Lekli (Elek, 60.), Wittmann, Petki, Keleti Zs. (Makovinyi, a
szünetben) – Csukárdi – Papp, Bélai Ba. – Ludvig – Keleti D. (Quell, a szünetben),
Magyar
Gól: Csukárdi (14.), Ludvig (45., 83.)
Gólpassz: Keleti Zs. (45.), Magyar (83.)
7. FORDULÓ
Nagytétényi Kohász–II. Kerület UFC 1–13 (0–6)
UFC: Fodor – Bene (Kővágó, a szünetben), Wittmann, Petki, Keleti Zs. – Bélai Ba. –
Ludvig, Szikorszky – Keleti D. – Krant (Quell, a szünetben), Hatvany (Józsa, a
szünetben)
Gól: öngól (5.), Hatvany (8., 13.), Krant (12., 17.), Keleti D. (33., 58.), Wittmann
(67.), Quell (72.), Szikorszky (73.), Józsa (75.), Ludvig (77., 86.)
Gólpassz: Krant (5., 13.), Hatvany (33.), Szikorszky (58., 77.), Keleti D. (72.)
Sárga lap: Szikorszky (60.), Wittmann (62.)

Hatvany B. és Kővágó L. remekül debütált a Nagytétény ellen
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8. FORDULÓ
II. Kerület UFC–Puebla FS TFC 15–1 (6–1)
UFC: Fodor – Kővágó (Gödölle, 54.), Petki, Papp, Keleti Zs. – Csukárdi – Szikorszky,
Ludvig – Keleti D. (Józsa, 54.) – Hatvany (Elek, 54.), Magyar
Gól: Magyar (10., 14., 33., 38., 47., 64., 77., 80.), Keleti D. (27.), Ludvig (42., 78.,
86.), Elek (61., 68.), Szikorszky (81.)
Gólpassz: Keleti D. (10.), Hatvany (14.), Kővágó (27.), Szikorszky (42., 64., 77.),
Csukárdi (47.), Fodor (61.), Magyar (68., 81., 86.), Elek (78.)

A sérült Bélai Bendi 15 UFC-gólt látott a Puebla ellen
MLSZ U15, KÖZÉP B-CSOPORT
7. FORDULÓ
Mészöly Focisuli SE–II. Kerület UFC 2–8
UFC: Illyés (Solti, a szünetben) – Lekli, Szabó, Bene, Lázár – Pados – Gonda, Bélai
Ba. – Lepp (Vitényi, 50.) – Krant, Hidi
Gól: Bélai Ba. (19.), Gonda (22.), Hidi (27., 35.), Krant (53., 60.), Vitényi (64.),
Pados (72.)
Gólpassz: Krant (19., 72.), Bélai Ba. (27., 64.)
Sárga lap: Szabó (8.)
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2005/2006-ban születettek
1. FORDULÓ
II. Kerület UFC–Goldball 94 FC 5–2 (4–1)
UFC: Solti (Illyés, 65.) – Lekli (Szabó, a szünetben), Wittmann, Bene, Lázár – Fehér
– Gonda (Quell, a szünetben), Bélai Ba. – Pados – Krant (Vitényi, 65.), Hidi
Gól: Hidi (10., 28.), Pados (22., 32.), Bélai Ba. (79.)
Gólpassz: Krant (10.), Lázár (28.), Bélai Ba. (32.), Hidi (79.)
8. FORDULÓ
II. Kerület UFC–BKV Előre SC 4–1 (0–0)
UFC: Illyés (Solti, 52.) – Lekli, Bene, Szabó, Lázár – Gonda (Fazakas, a szünetben),
Pados, Bélai Ba. (Wittmann, a szünetben) – Krant, Quell (Vitényi, 52.), Hidi
Gól: Wittmann (45.), Krant (60.), Vitényi (70., 76.)
Gólpassz: Szabó (60.), Hidi (76.)
9. FORDULÓ
Dorogi FC–II. Kerület UFC 0–1 (0–1)
UFC: Solti (Illyés, 50.) – Lekli, Wittmann, Szabó, Lázár – Fehér – Fazakas (Nagy,
50.), Bélai Ba. – Pados – Krant, Quell (Hidi, a szünetben)
Gól: Bélai Ba. (38.)
Ritz Balázs

Bélai Bali góljával nyertünk a Dorog ellen
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2007/2008-ban születettek
Egy sima egy fordított
Srácaink felemás októbert zártak. Ha a puszta tényeket veszem, akkor az országos
bajnokságban bukdácsolunk, míg a budapestiben a dobogóért szállunk harcba,
hétről-hétre. De ezek számok, kézzel fogható tények és a külső szemlélő nem lát
mögé, csupán felmegy az adatbankra, ránéz, bólint, konstatál és elkönyvel
valamit. Igen. Mondják a számok nem hazudnak. Pedig mégis. Nem tükrözik
hűen azt a munkát, időt, labdarúgás iránti szeretetet ami mögötte van.

Csipet- csapat

Nincs elveszett labda
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2007/2008-ban születettek
Az edzés látogatottság közel van a 90%-hoz. Minden nehézség és küzdés mellett,
határtalan lelkesedéssel, odaadással, küzdéssel, kedvvel jönnek a srácok
edzésre. Jobbak akarnak lenni. Fejlődni akarnak. Előre lépni. Focizni. Nincs edző
aki ennél többet kívánhat, vagy akarhat.

A ködös dorogi albion

Itt a zsíros, hol a zsíros

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
…és ami még ennél is örömtelibb az a 2009-2010-s csapattal való
együttműködésünk. Az elmúlt időszakban több, fiatalabb játékosunk is
bemutatkozott az „idősebbek” között. Név szerint: Ferenczi Andris, Váradi Szabi,
Fehér Ádám és Geresdi Zaza. Nem csak, hogy helyt álltak a BLSZ-s bajnokságban,
de volt mérkőzés, mikor kimagasló teljesítményt nyújtottak. Megalkuvás nélkül,
félelem nélkül, bátran vetették bele magukat a mérkőzésekbe a sokszor
fizikálisan erősebb ellenfelekkel szemben is.
Megyünk tovább a megkezdett úton. A meghozott munka, kifizetődő lesz. Sok
fantasztikus kisfickó egy fantasztikus közösséget alkotva lépdel mindig egyre
feljebb.
Banka László

Egységben az erő
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2009/2010-ben születettek
Van mire büszkének lenni
Váradi Szabolcs, Fehér Ádám, Geresdi-Horváth Zalán és Ferenczi András a kiváló
edzésmunkájának köszönhetően edzésehetőséget kapott az U14-es
csapatunknál és bemutatkoztak a BLSZ U14-es bajnokságban is. Lehőcz Bálintot,
Kecskés Ádámot és Varga Samut próbajátékra hívta az MTK, a mini tornán látott
teljesítményüket követően. Samu-Nagy Ábrahám október közepétől már újra
részt vett az edzéseken, a kéztörése már a múlté.
Kiemelt Bozsik torna U11, szeptember 26. Helyszín: KISE Budapest
Keret: Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, Lendvai Bátor, Serestey Olivér, Onodi Mirkó,
Pados Máté, Varga Samu
Oklevelet kapott:Lehőcz Bálint
Bozsik torna U11, szeptember 27. Nagykovácsi USE
Keret: Herháger Ádám, Kapa Hunor, Laki Dániel Sámson, Merényi Kolos,
Mészáros Levente, Nazari Milán, Pásztor Zsigmond, Tóth Márton
Oklevelet kapott: Herháger Ádám
Bozsik torna U13 – 2 csapat, szeptember 27. Gázgyár
Keret:Albert Noé, Benkő Gellért, Dajka Mihály, Dechert Ábel, Dulai Tibor, Fehér
Ádám, Ferenczi András, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Juhász
Huba, Kassai Szabolcs, Kovács Marcell, Madzin Zalán, Makula Kristóf, Pataki
Dömötör, Pipicz Máté, Rados Martin, Rahimkulov Megdet, Szabóki Bende,
Váradi Szabolcs, Varga Miron, Vörös Ciprián
Oklevelet kapott: Geresdi-Horváth Zalán, Fehér Ádám
Kiemelt Bozsik torna U11, október 10. II. Kerület UFC pálya
Keret: Kecskés Ádám, Kovács Márton Bendegúz, Lehőcz Bálint, Lendvai Bátor,
Lombard-Eszes Benedek, Martin Hajdu Péter, Onodi Mirkó, Pados Máté,
Serestey Olivér, Varga Samu
Oklevelet kapott: Onodi Mirkó
Bozsik torna U11, október 11. III.ker TVE
Keret: Herháger Ádám, Kapa Hunor, Laki Dániel Sámson, Merényi Kolos,
Mészáros Levente, Nazari Milán, Pásztor Zsigmond, Tomaj Dániel, Tóth Márton
Oklevelet kapott: Merényi Kolos
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2009/2010-ben születettek
Bozsik torna U13 – 2 csapat, október 10. II. kerület UFC
Keret: Albert Noé, Benkő Gellért, Bérczi Dávid, Dajka Mihály, Dechert Ábel, Dulai
Tibor, Fehér Ádám, Ferenczi András, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth
Zalán, Juhász Huba, Kassai Szabolcs, Kovács Marcell, Pataki Dömötör,Pipicz
Máté, Rados Martin, RahimkulovMegdet, Szabóki Bende, Váradi Szabolcs, Varga
Miron, Vörös Ciprián
Oklevelet kapott: Dulai Tibor, Szabóki Bende
Bozsik torna U11, október 25. Pasarét
Keret: Kapa Hunor, Kézdi-Kovács Boldizsár, Merényi Kolos, Mészáros Levente,
Pásztor Zsigmond, Serestey Olivér, Lendvai Bátor
Oklevelet kapott: Serestey Olivér
Bozsik torna U13 – 2 csapat, október 25. Pasarét
Keret: Benkő Gellért, Bérczi Dávid, Dajka Mihály, Dulai Tibor, Fehér Ádám,
Ferenczi András, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Juhász Huba,
Kovács Marcell, Madzin Zalán, Makula Kristóf, Pipicz Máté, Rados Martin,
Rahimkulov Megdet, Szabóki Bende, Teimer Lázár, Váradi Szabolcs, Varga Miron,
Vörös Ciprián
Oklevelet kapott: Madzin Zalán, Dajka Mihály

U11 Bozsik - Pasarét
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U13 Bozsik - Pasarét
REAC U11 edzőmérkőzés október 20.
Keret: Kapa Hunor, Kézdi-Kovács Boldizsár, Laki Dániel Sámson, Lendvai Bátor,
Mészáros Levente, Nazari Milán, Pásztor Zsigmond, Tóth Márton, Serestey Olivér
Kovács Viktor

U11 edzőmérkőzés - REAC
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2011/2012-ben születettek
A gyerekekért!
Mint egy főállású labdarúgó palánta.
Ismét eltelt egy hónap és most sem unatkoztunk. Osztottam szoroztam és a 12
edzésünk mellé most 9 külön program is becsúszott. Ez azt jelenti, hogy a hónap
31 napjából 21 napon is rúgták a bőrt a fiatalok. Elképesztő szám. Hétről hétre,
napról napra, avagy edzésről edzésre és tornáról tornára azon dolgozik a 20112012-es korosztály, hogy ügyesebb, gyorsabb, erősebb, eredményesebb, jobb
legyen. Csapatként dolgozunk, csapatként fejlődünk. Nagyon sok munka áll a
gyereket mögött. Dolgoztunk a labdakihozatalokon, a csapatjáték kialakításán,
támadásvezetéseken, összjátékokon és a befejezéseken is, ami sorra meglátszott
a hétvégi – vagy éppen hétközi – tornákon és edzőmérkőzéseken. Vegyük is
gyorsan sorra, hogy mi minden történt velünk októberben!
Nincs idő elfáradni!
Október negyedikén egy Bozsik Fesztivállal kezdett az U9-es korosztály. A III.
Kerület TVE Sporttelepén megrendezésre került eseményen funino játékokon
belül tesztelhettük magunkat nagyszerű egyesületek ellen. 2 csapattal vettünk
részt a tornán, mindkét brigád 4-4 mérkőzést játszott.
Összesítve 8 mérkőzésből 7 alkalommal győztesen hagytuk el a gyepszőnyeget.
Pályára lépett a Bozsik Fesztiválon: Csere Márton, Dérczy Ferenc, Domonyik
Lőrinc, Gaál Benedek, Jászi Ádám, Jávor Ádám, Kapa Csongor, Komjáthy István,
Kőnig Tamás, Pálfi Márton, Vadas Félix, valamint Victora Rodrigo János.
Okleveles elismerésben részesült kiváló játékáért: Gaál Benedek és Pálfi Márton.

A mosoly
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2011/2012-ben születettek
A Fesztivál után 3 nappal később már a Varga Zoltán sportpályán volt jelenésünk
az MTK meghívásos minitornáján, igaz itt a keret másik fele, az U10-es csapat
kapott főszerepet. Az októberi nagy eső is lecsapott ránk, de ez sem vette kedvét
a labdarúgó növendékeinknek, akik parádés gólokkal csaltak mosolyt a
kilátogató nézők arcára. Srankó Zsombor és Victora Rodrigo már-már Puskásdíjas gólja – szerény véleményem szerint – a torna legszebb góljai között is a
dobogón foglalnának helyet. Nagyszerű egyesületek ellen tudtunk játszani, végül
a 10 csapatos tornán a 6. helyezést sikerült megszereznünk. Helyenként már igen
érett és parádés játékot nyújtott az U10-es csapat. Hatalmas gratuláció nekik!
A tornán pályára lépett: Bereczk Benjámin, Csere Márton, Farkas Gergely, Juhász
Nándor, Kapovits Áron, Kókány Benedek, Mohácsy Domonkos, Pataki Benedek,
Révfy Bence, Srankó Zsombor, Victora Rodrigo, Zubor Péter.
Ismét 3 nap telt el a következő programig, amikor szinte ugyanez a keret a hazai
rendezésű kiemelt C tornán lépett pályára. A II. Kerület UFC hazai pályáján
rendezte a Bozsik program 3. fordulóját a kiemelt U10-es (2011-es) tornát. Saját
közönségünk előtt parádéztak a játékosok, mindent kiadtak magukból gólok
formájában. 4 mérkőzésünkből 3 alkalommal mi örülhettünk jobban a lefújás
után. A vezetőedző dolgát is megnehezítették a srácok, amikor egy valakit kellett
kiemelni, hiszen valamennyien kiválóan játszottak. A torna legnagyobb öröme
számunkra, hogy miután sokat dolgoztunk a labdakihozatalainkon, a
letámadásainkon és a befejezéseinken – lövéseken, a tornán élményszámba
mentek a szebbnél szebb támadások, lövések, gólok!
A tornán pályára lépett: Bereczk Benjámin, Farkas Gergely, Hégely Máté, Juhász
Nándor, Kapovits Áron, Kókány Benedek, Mohácsy Domonkos, Révfy Bence,
Srankó Zsombor.
Okleveles kitüntetésben részesült remek játékáért: Révfy Bence.

UFC rendezte Bozsik Kiemelt Torna
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2011/2012-ben születettek
Még ugyanezen a hétvégén, de már
vasárnap járunk, amikor az U10
csapatunk másik fele mutathatta meg
tudását. Október 11.-én a Simon
Alapítvány rendezésében focizhattak a
gyerekek a III. Bozsik U11-es tornán.
Ismét eső, csúszós pálya, elázott
melegítők, kabátok, gyerekek és
mindemellett öröm, játékkedv,
góléhség jellemezte a napot. A csapatot
kissé megviselte azért a csúszós műfű, a
nedves labda és a kényelmetlen
időjárás. Csapatunk játékára hatással
volt mindez, de közösen leszűrtük
belőle a tanulságot a tornán: Akkor kell
focizni, ha jól esik. Ebből is tanulunk,
épülünk és fejlődünk mind játékosként,
mind csapatként. Együtt.

Milán, a különdíjas

A tornán pályára lépett: Deák Zsófia, Fábián Gellért, Gábora Dorián, Jensen-Bajai
Milán, Kovács Kristóf, Kókány Bendek, Menyhért-Vitay Alex, Tóth Ádám.
Okleveles elismerésben részesült okos játékáért: Jensen-Bajai Milán.
Ezen a hétvégén, épp a pályára lépésükkel is, és a remek játékukkal koronázták
meg a születésnapjukat, Révfy Bence (okt.10), Kovács Kristóf (okt 11.) illetve
Jensen-Bajai Milán (okt. 11.). Utólag is boldog születésnapot kívánunk.
És akkor jött a Barcelona
Hétközben, edzésnapon a Barcelona Academy ellen játszottunk edzőmérkőzést.
A 3x20 perces mérkőzésen sok játékos szerepet kapott, ki többet, ki picit
kevesebbet. Nagyszerű meccset játszottunk a barcelonai-magyar
növendékekkel, mindkét csapat focizni érkezett, a játékon volt a hangsúly és a
gyakorláson. Meglepetés mérkőzés volt a javából, ugyanis sem a szülők, sem a
gyerekek nem tudtak erről. Egyedül a szakmai stáb. Október 14.-én remek futball
időben már mocorognak a srácok a pályán, amikor megpillantják, hogy sorra
érkeznek a pályára Barcelona címeres fiatalok. Melegítenek, labdáznak, az
edzőjük Mór Csaba a taktikáról is mesél nekik, amikor megérkeznek a csapathoz
az edzők és elújságolják, hogy edzőmérkőzést fogunk játszani velük. Óriási öröm,
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meghatottság, kiabálás és üdvrivalgás fogadta mindezt. De, ez még semmi nem
volt a végéhez képest. A mérkőzés alatt folyamatosan szurkoltak és szorítottak a
csapatért a keretbe épp be nem kerülő játékosok. Végig biztatták a mieinket. A
gólok után már-már extázisba esett a keret. A 60 perces mérkőzés végén, amikor
8:4-es UFC vezetésnél megszólalt a hármas sípszó.. nem lehet szavakkal leírni. 40
gyerek rohant be a pályára, egymás nyakára, hátára, hasára. Senkit sem érdekelt.
Legyőztük a Barcelonát. Olyan hangulatot teremtettek a fiatal focista palánták,
amilyet nagyon kevés edzésen láthatunk. Örömtánc, boldogság, mosoly. Láttam
rajtuk a vidámságot és az elégedettséget, azt a büszke mellkast amit holnaptól a
suliban csapkodhatnak mindenki előtt és mesélhetnek egy nagyszerű diadalról,
látták, hogy a kemény edzéseknek, a gyakorlásoknak és a tornáknak van
eredménye. Tudták, tudjuk, ezért éri meg ezt csinálni. Elképesztő pillanat volt.
Szinte le sem lehetett őket vinni a pályáról.

Kicsi a rakás
Az U9-es brigád sem tétlenkedik időközben, hétvégén újabb Bozsik fesztiválon
kell bizonyítaniuk. A III. Bozsik Fesztivál (ismét a TVE rendezésében) október
18.-án került megrendezésre. Óriási meglepetésként érte a gyerekeket, hogy
nem 3x2-es kézilabdakapukra, hanem már 5x2-es nagykapura játszhattak
mérkőzéseket, mint a nagyok, a nagy U11-es bozsikosok. A mérkőzésjáték
mellett volt vonalfoci, funino, kisjátékok. Remek torna volt, megfűszerezve
sok-sok játékkal, végre nem csak az unalmas funino.. - gondolták magukban a
labdarúgó növendékek.
A Bozsik Fesztiválon pályára lépett: Bana László, Csere Márton, Dérczy Ferenc,
Domonyik Lőrinc, Gaál Benedek, Göblös Dániel, Jászi Ádám, Jávor Ádám, Kapa
Csongor, Komjáthy István, Kőnig Tamás, Nándorfi Péter, Pálfi Márton, Vadas Félix.
Okleveles elismerésben részesült határozott és remek játékáért: Csere Márton,
Domonyik Lőrinc, Vadas Félix.
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A visszavágó pillanata, avagy most a fiatalokon a sor!
Hétfőn, 19.-én ismét ellátogatott hozzánk a Barcelona U9-es korosztálya. Most
azok a játékosok kaptak főszerepet, akik az előző mérkőzésen nem tudtak pályára
lépni. Nagyon izgalmas és nagyszerű mérkőzést játszottunk velük ismét. Csere
Marci bemutatkozott a kapuban, Kapa Csongi mindenkinek megmutatta
elszántságát, eltökéltségét, ha a labda megszerzéséről van szó. A 3x20 perces
játékidőt még szokniuk kell, ugyanis az első 40 perc után elfáradtak, de még
fáradtan is szívvel lélekkel hajtottak a pályán. A mindaddig szoros és fej-fej
mellett haladó gólok számát a harmadik harmadban már a maga részére
döntötte el a Barcelona. A mérkőzés 12-8-as végeredménnyel zárult, a Barca
visszavágott, viszont megmutathatták mit tudnak a fiatalabbak is.
Összességében mind a két edzőmérkőzés remek eredményt és játékot hozott,
köszönjük a mérkőzéseket a Barcelona fiataljainak!
Októberfeszt
Október 23.-a, ködös reggel, fociidő, fáradt álmos szemek.. reggel 8:15, Csepel.
Két csapattal is indultunk, ezért most ketté bontom a fejezetem ezen részét.
U10 (2011):
Előbb vegyük sorra a nagyobbak menetelését. Egy idősebb mezőnyben
indultunk, ahol minden összecsapás már erőpróbának számított. Nagyon büszke
lehet a csapatára a vezetőedző, hiszen sikerült felvenni az 1 évvel idősebbek ellen
is a versenyt! Tisztes helytállás volt ez mindenki részéről, hiszen a Honvéd és a
Mészöly akadémiát leszámítva, szoros és izgalmas mérkőzéseket játszottunk.
Éppen, hogy 1-1 góllal maradtunk alul. Az utolsó mérkőzésünkön még egyszer
összekapták magukat a játékosok, utolsó erejüket is elhasználva, sikerült egy

Októberfeszten a csapat!
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bravúros 1:1-es döntetlent elérnünk a III. Kerület TVE 2010-es csapata ellen.
Óriási siker. A gyerekek is érezték ezt. Tudták, hogy a nagyobbak löknek, rúgnak,
dobnak, csípnek és harapnak, ha a labdáról van szó, de minket sem kellett félteni.
Felvettük velük a versenyt, nem hagytuk magunkat és helyenként gyönyörű
játékot is mutattunk. Talán jövőre, amikor már mi leszünk az idősebbek,
továbbjutunk a csoportból. Ennyit számíthat 1 év.
Pályára lépett: Bereczk Benjámin, Farkas Gergely, Hégely Máté, Jensen-Bajai
Milán, Kapovits
Áron, Kókány Benedek, Révfy Bence, Srankó Zsombor, Zubor Péter.
U9 (2012):
A Kincs Balázs vezette U9-es brigád nagyon kitett magáért. A 20 csapatos tornán,
az „A” jelű ötösbe kerültünk és mi játszottuk a torna nyitómérkőzését is. Fáradt,
néhol álmoskás gyerekeknek még felébredni sem volt idejük. Amikor viszont
elindult a torna minden megváltozott, futottak, hajtottak, támadtak és
szépségdíjas gólokat szereztek. Ezzel a játékkal sikerült továbbjutunk a
csoportunkból, ami azt jelentette negyeddöntőt játszunk. A negyeddöntőből az
elődöntőbe, az elődöntőből a nagy döntőbe meneteltünk tovább. Parádés
játékkal, csodaszép támadásokkal és gólokkal elrobogtunk a döntőig, ahol a
Mészöly Focisuli volt az ellenfelünk. Micsoda pillanat volt! A hangosbemondó –
az egyik szervező, aki végig kommentálta a tornát – egyesével bemondta a

Ezüstérmet nyert az UFC U9!
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gyerekek nevét, mezszámát csapatonként. Ilyet még nem élt át a csapat. Mészöly
remekül futballozott a döntőben, gyorsan vezetést is szereztek, amire
válaszolhattunk is volna. Egy-két kapufával, sok ziccerrel és helyzetecskével
sikerült is, de góllal nem. A mérkőzés utolsó percében rúgott még egyet az
ellenfél, így alakult ki a képzeletbeli eredményjelzőn a 2:0-ás végeredmény. A
fehérek örülhettek jobban. A II. Kerület UFC csapata megszerezte az ezüstérmet,
továbbá a játékosunkat, Victora Rodrigo Jánost választották a torna legjobb
játékosának! Nem mellesleg, Kőnig Tomi csak egy nagyon picivel csúszott le a
torna legjobb kapusa címről. Bravúrosan védett. Micsoda siker, micsoda nap!
Pályára lépett: Bana László, Csere Márton, Domonyik Lőrinc, Gaál Benedek,
Göblös Dániel, Kapa Csongor, Kőnig Tamás, Nándorfi Péter, Pálfi Márton, Victora
Rodrigo.
Még mindig nincs vége a hónapnak, még mindig hátra van egy torna. Az U11-es
keretünk a főszereplő a Hegyvidék-Gerrzo rendezte IV. U11-es Bozsik Tornán.
Már hagyomány az u10-es keretnek, ha torna van, akkor eső is. Most ők is
idősebbek ellen léptek pályára, akárcsak a keret másik fele az Oktoberfesten. Ők
is egy bravúros döntetlennel zártak, akár csak a keret másik fele az
Oktoberfesten. Ők is felvették a versenyt, helytálltak, remekül küzdöttek és
játszottak. Többek között olyan újításoknak is szemtanúi lehettünk, mint például
Tóth Ádi belső védőt játszik, vagy éppen Chikán Erik centert. Gólzáporos, pörgős
meccseket játszottunk. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy most már szeretnénk
egy olyan tornát is, ahol nem ázunk el legalább annyira, mintha zuhanyoznánk..
A Bozsik Tornán pályára lépett: Chikán Erik, Deák Zsófia, Fábián Gellért, Gábora
Stefán Dorián, Jensen-Bajai Milán, Kovács Kristóf Endre, Mohácsy Domonkos,
Tóth Ádám. Okleveles kitüntetésben részesült határozott, kemény labdaszerző
munkájáért Kovács Kristóf.

Farkas Gergő gólja
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A hónap játékosa – Victora Rodrigo
Elérkeztünk a hónap játékosa rovatunkhoz, akinél nem kellett most sokat
gondolkoznunk. Rodri egyre jobb formában van, edzéseken már simán felveszi a
versenyt, vagy éppen játékban veri a nagyobbakat is, a hétvégi tornákon, az
edzőmeccseken remekel, parádézik. Élmény nézni ennek a kisembernek a
játékát. Bátor, párharc erős, kreatív, keményen védekezik és remekül lát a pályán.
Mindemellett az sem elhanyagolható, hogy csodálatos gólokat tud szerezni.
Október elején a MTK meghívásos minitornáján is egy olyan, technikailag
nehezen végrehajtható, beadás utáni jobb lábas kapáslövés gól fűződik a
nevéhez, amire nagyon kevesek képesek ebben a korosztályban. Természetesen
a találatot vastaps is kísérte. Majd jött az oktoberfest, ahol nem csak a csapatunk
egyik leghasznosabb tagja volt, de a 20 csapatos tornán a legjobb játékosnak is
megválasztották. Rodrigo tehetsége és szorgalma kamatozik, remek a
hozzáállása, kitűnő a játékintelligenciája. Egyszerűen élmény volt nézni a játékát!
Rodri, csak így tovább!

A hónap játékosa
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Mert ezeket a pillanatokat nem lehet máshol megélni.
A hónapban számos olyan élménnyel, pillanattal gazdagodtunk, amit máshol
nem lehet megélni. Parádés szereplés a tornákon, bravúros teljesítmény az
edzőmérkőzéseken csak teljesítmények. Nem ezekre gondoltam. Amiért igazán
megéri velünk lenni, és csinálni, amikor „kicsi a rakást!” játszva 40 gyerek ugrik
egy kupacra a Barcelona legyőzése után. Egy barátságos edzőmeccs volt, de
nekik többet jelent. Amikor a gyerekek arcán azt a feltétlen és határtalan örömöt
látod, azt a boldogságot, hogy nyert a csapata, sőt Ő is nyert. Ő is hozzátett.
Amikor egy Bozsik Fesztiválon gólt szerez és örömében majdnem a pályáról is
kifut. Amikor 10 egyesület versenyez bójaszedésben, ki tud többet összeszedni, a
tét 1 darab Balaton szelet volt, egy csoki. Amikor kihirdették a verseny győzetést
és az UFC-s gyerekek a felhőkig felugrottak örömükben: Nyertünk! Igen, mi
nyertünk! - gondolhatták. A színtiszta, valódi öröm. A valódi öröm, amit mi
felnőttek sokszor már elfelejtünk a hétköznapjainkban. A valódi boldogság, ami
kiül a gyerekek arcára. A vidámság. Miért éri meg egy hónap 31 napjából 21
napon focizni? Edzésekre és tornákra járni amikor esik, amikor hideg van, amikor
köd van? Miért éri meg fáradtan is venni az erőt és eljönni edzeni? Hát ezekért a
pillanatokért! Ezekért a pillanatokért érdemes csinálni ezt, hétről hétre,
hónapról, hónapra! Miért éri meg ezt csinálni? A gyerekekért! Novemberben
folytatjuk!
Köszönöm a figyelmet, a rá szánt perceket, a végigolvasást.
Boros Ádám

Az öröm
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Sűrű program
Edzéseinken ebben a hónapban a labdavezetés mellett a cselezésé volt a
főszerep, rengeteg labdaérzékelő feladattal megfűszerezve. A gyerekek nagyon
lelkesek voltak ebben a hónapban is, az edzésekről csupán néhány játékos
hiányzott. Az októberi hónapban rengeteg alkalma volt a gyerekeknek, hogy ott
legyenek, ahol a legjobban érzik magukat: a pályán. Két Bozsik fesztiválon és egy
tornán is jártunk ebben a hónapban.

Készen állunk!

Bozsik fesztiválon
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A Bozsik fesztiválokon a már megszokott ügyes és kreatív játékkal rengeteg gólt
szereztek a gyerekek. Az U9-es Bozsikokon a szervezésnek köszönhetően már két
csoportban játszhattak a gyermekek, így sokkal kiegyenlítettebb és izgalmasabb
mérkőzések voltak. A második őszi Bozsik fesztiválon Buzogány Bernát, Nagy
Kristóf (U9); Csányi Kornél, Kőnig Dániel (U7), a harmadik fesztiválon pedig Szűcs
Tamás (U9); Fülöp András, Majoross Zétény, Radics Dániel (U7) részesült
különdíjban.

Büszke tekintetek
Az Október feszt tornára október 23-án került sor Csepelen. Ahol részt vettek a
2014-es játékosaink, U7-es korosztályban és a 2013-as gyerekek U9-es
korosztályban. U7-es csapatunk parádés játékkal ezüstérmet szerzett a tornán.
Miután átvették az érmet és a csapatnak járó kupát még a dobogóra is
felállhattak. A torna legjobb játékosának járó különdíjat pedig Ballagi Sebestyén
hódította el. Óriási élmény volt a gyerekeknek az egész torna. 2013-as
játékosaink az egy évvel idősebbek közt állták meg a helyüket. És bár az elején
kissé félénken játszottak, a végére igazán belejöttek, megmutatták mit is tudnak
valójában. Így boldogan és büszkén térhetett haza minden gyermek és szülő is. Ez
volt az első közös tornánk, mely igen tanulságos volt, és ami a legfontosabb:
minden gyermek jól érezte magát.
Krár Edina
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Párharc

Ivószünet
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Junior

A cseles Tomi

Két legenda egymás ellen az 1v1-ben
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Kölyök

A jó munkamegosztás, avagy Csani csinálja, Andris napozik

Daninak nehezítettük a feladatot, talpon túl könnyű volt
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Lurkó

Fülöp nem fázott!

Focáztunk, megáztunk, teáztunk!
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Manó

A trió

Ádám bácsi jó tanácsai
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Katica

A tökéletes átadás

Cselezés közben
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Halasztott mérkőzések
A halasztott mérkőzések miatt még nem tudtuk teljesen utolérni magunkat, de
már nem volt olyan feszült a tempó és a vírushelyzet ellenére nem maradtak el
újabb meccseink a hónapban, így ilyen szempontból mindenképpen
szerencsések lehetünk. Ismét bemutatkozhatott egy ifista a felnőtt csapatban!!!
Uracs Patrik számára sajnos nem lehetett mégsem túl boldog az első felnőtt
mérkőzése, mert egy rossz leérkezés alkalmával megsérült a bokája, így 6-8 hetes
kihagyás vár rá, de természetesen várjuk vissza, hiszen nagyon jó benyomást tett
az edzéseken. Továbbá Hétfőnként a csapattal edz majd 2 szintén ifista
játékosunk Kelemen Csongor és Márta Zsombor.

Uracs Patrik bemutatkozik
BLSZ II. Eredmények:
UFC 1:4 Szent Pál Akadémia HSE
Goldball '94 FC 0:4 UFC
THSE II. 2:3 UFC
UFC 7:1 Budatétény SE
Pénzügyőr SE II. 1:2 UFC
BLSZ III. Eredmények:
UFC 8:0 MTK Baráti Kör
ISSIMO SE 4:0 UFC
Bp. Erdért SE 1:1 UFC
UFC 2:1 RSC
Svábhegy II. 1:1 UFC
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A bajnokság őszi idényének most már túlvagyunk a felén, reméljük megtartjuk a
pozitív formánkat mind a 2 bajnokságban és a játékunk továbbra is fejlődni tud.
Az edzéseken jó a létszám, szuper, hogy még péntek este is 20 fölötti létszámmal
tudunk edzeni.
Erdő- Lahner Tas

Budatétény elleni győztes brigád

RSC elleni győztes rangadó

