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Egyesületünk futballfilozófiájához,

korosztályonként eltérően jelennek meg.
Kisebb korban számszerű eredmények
csak a Bozsik tornán kívüli
megmérettetéseknél jelennek meg, míg a
bajnokságban szereplő csapatainknál
(U19, U17, U15) minden mérkőzésnél
számszerű eredmény olvasható.
A hónap képén a 2005-2006-os korosztály
négy játékosa látható, akik bronz
hűségérmet kaptak az egyesülettől,
hiszen már öt éve az UFC színeiben
futballoznak.
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CSAPATAINK

2001-2004-ben születettek
Felemás mérkőzések
Felemás mérkőzésekkel kezdtük a szezont. Van, amikor jó játékkal rossz
helyzetkihasználással nem tudtuk nyerni és van amikor a kapu előtti
határozottság jelentette a különbséget.
Pénzügyőr SE- II. Kerület UFC 4-4
Mezey – Paavola, Deák, Feiner, Falvay- Márta-Herczenik- Tóth, Varga, KelemenUracs
Cserék: Gulyás, Szilvási
Gólok: Varga (2), Kelemen, Uracs
Emeber – Előny SE- II. Kerület UFC 0-5
Tóth, Haász, Pap, Weiblen, Paavola - Nagy, Puskás, Uracs- Tóth, Fazekas,
Vikukel
Cserék: Deák, Bodgál, Márta
Gólok: Deák(2), Fazekas, Nagy, Vikukel
II. Kerület UFC- Csep-Gól FC 8-1
Tóth- Deák, Weiblen, Pap, Falvay - Márta, Tóth, Varga, Uracs, Kelemen – Szabó
Cserék: Paavola
Gólok: Uracs (4), Szabó(2), Kelemen, Varga
II. Kerület UFC- Pestújhely SC 5-0-nál félbeszakadt
Mezey- Kirády, Gulyás, Leskó, Bárczi- Herczenik, Rókusfalvy, Bajomi, Vikukel,
Haász, Magyar
Gólok: Rókusfalvy(3), Vikukel, Herczenik
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2001-2004-ben születettek
II. Kerület UFC- BVSC Zugló 0-4
Mezey- Kirády M., Weiblen, Falvay, Bárczi- Márta, Rókusfalvy – Tóth, Kelemen,
Varga- Uracs
Cserék: Vikukel, Haász, Paavola, Pap, Bajomi, Szilvási
A sérülteknek és a betegeknek mielőbbi felépülést kívánunk.
Roller Dániel

Csep-Gól ellen győztes csapat
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2005/2006-ban születettek
Harmadik szezon
Harmadik bajnoki szezonját kezdte meg a 2005/2006 korosztályunk. A nyáron
voltak változások a keretben. Kühne Bendegúznak sikerült szintet lépnie, és az
Újpesti TE-hez igazolt, míg lett játékosunk, Serafinovics Valters hazatért, s ott egy
erős akadémiára nyert felvételt. Sajnos Borbás Buda és Rahóty Márk úgy döntött,
abbahagyja a versenyszerű labdarúgást. Érkezett viszont Papp Zsombor (2005)
Biatorbágyról.
Szeptemberben további próbázók jöttek, akik közül Conrad Nelson (2006),
Hatvany Barna (2005), Hidi Ferenc (2006), Jehle Marten (2006) és Kővágó
Levente (2005) csatlakozott hozzánk. A cikk írásakor még Szalóky Sebestyén
(2006) és Uva Benjamin (2005) is próbaidőszakát töltötte. Sorsuk később dől el.
A nyári edzéseken az előző két évhez képest magasabb volt a létszámunk. Az
edzőtáborban 30 gyermekkel vettünk részt, és kifejezetten jó hangulatúra
sikerült. Balatonberény ismét ideális helyszínnek bizonyult. A táborban
megválasztottuk a szezon csapatkapitányait. A 2005-ösöknél Petki Mátét, Ludvig
Bendét és Magyar Bulcsút, míg a 2006-osoknál Wittmann Norbertet, Szabó
Márkot és Bélai Balázst érte a megtiszteltetés.

Csapatkapitányok
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2005/2006-ban születettek

A balatonberényi edzőtábor

Balatoni feeling
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2005/2006-ban születettek
A bajnokság nehezen indult, a koronavírus-járvány miatt három meccsünk
elmaradt. Ráadásul balszerencsésen rajtoltunk, mert sokan betegség vagy
sérülés miatt nem tudtak edzeni és meccseken játszani.
A szűkös létszám ellenére általában mindkét bajnokságban eredményesek
voltunk, a félidők többségében jó futballt mutattunk.

Győzelemmel avattuk fel az eredményjelzőt
Hibátlan edzéslátogatottság szeptemberben: Bene Attila, Bélai Balázs, Bélai
Bendegúz, Lázár Péter, Pados Márton, Papp Zsombor, Solti Szabolcs, Szabó Márk

Matuidi búcsúmeccse
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2005/2006-ban születettek
Szeptemberi mérkőzéseink:
BLSZ U16, 1. CSOPORT
2. FORDULÓ
II. Kerület UFC–Szigethalom SC 2–0 (1–0)
UFC: Fodor – Bélai Be., Wittmann, Papp, Szőke (Keleti Zs., a szünetben,
Makovinyi, 50.) – Csukárdi – Bélai Ba., Ludvig – Keleti D. (Pados, 50.) – Quell
(Józsa, 60.), Magyar
Gól: Wittmann (36.), Pados (60.)
Gólpassz: Ludvig (36.), Magyar (60.)
3. FORDULÓ
Lőrinc United FC–II. Kerület UFC 0–22 (0–11)
UFC: Illyés – Bélai Be., Petki, Papp, Lázár (Quell, a szünetben) – Ludvig (Bóday,
a szünetben), Csukárdi, Szikorszky – Keleti D., Elek (Józsa, a szünetben),
Magyar (Wittmann, a szünetben)
Gól: Keleti D. (5.), Elek (7., 14., 16., 33.), Magyar (7., 12., 21.), Bélai Be. (18.,
73., 83.), Petki (40.), Ludvig (42.), Wittmann (46., 52., 81.), Csukárdi (55., 56.,
74.), Quell (78., 87.), Szikorszky (90.)
Gólpassz: Keleti D. (7., 33., 90.), Elek (7.), Lázár (14., 16.), Petki (18.), Csukárdi
(21., 73.), Szikorszky (42., 56., 83.), Quell (46.), Józsa (78.)
4. FORDULÓ
II. Kerület UFC–Kelen SC 10–0 (3–0)
UFC: Illyés – Bélai Be., Petki, Papp, Lázár (Szabó, a szünetben) – Csukárdi –
Bélai Ba. (Quell, a szünetben), Ludvig – Szikorszky (Bóday, 55.) – Elek (Krant,
55.), Magyar
Gól: Csukárdi (17.), Magyar (41., 44., 72., 83., 89. – az elsőt és a harmadikat
11-esből), öngól (46.), Petki (57.), Quell (62.), Ludvig (80.)
Gólpassz: Ludvig (17.), Szikorszky (44.), Elek (46.), Magyar (57.), Krant (62.),
Quell (89.)
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2005/2006-ban születettek
MLSZ U15, KÖZÉP B-CSOPORT
3. FORDULÓ
II. Kerület UFC–ESMTK 1–0 (1–0)
UFC: Solti – Lekli, Wittmann, Szabó, Lázár – Fehér – Bene, Bélai Ba. – Pados
(Jakab, 55.) – Quell, Vitényi (Gonda, 50.)
Gól: Quell (21.)
Gólpassz: Bélai Ba. (21.)
4. FORDULÓ
Dunakanyar SE-Szentendre–II. Kerület UFC 0–1 (0–0)
UFC: Solti – Lekli, Wittmann, Szabó, Lázár – Fehér – Bene, Bélai Ba. – Pados –
Quell, Krant (Hidi, 50.)
Gól: Pados (59.)
Gólpassz: Fehér (59.)
Sárga lap: Krant (37.), Hidi (73.)
2. FORDULÓ
REAC SE SE–II. Kerület UFC 4–1 (1–0)
UFC: Solti (Illyés, a szünetben) – Lekli, Wittmann, Szabó, Lázár – Fehér
(Geresdi-Horváth, 60.) – Bene (Tőrös, a szünetben), Bélai Ba. – Pados – Krant,
Quell (Hidi, 55.)
Gól: Lázár (80.)
Gólpassz: Pados (80.)
Sárga lap: Wittmann (67.)
5. FORDULÓ
II. Kerület UFC–BVSC-Zugló 3–0 (1–0)
UFC: Solti – Lekli, Wittmann, Szabó, Lázár – Fehér – Bene (Hidi, 50.), Bélai Ba.
– Pados (Nagy, 58.) – Krant (Gonda, 58.), Quell
Gól: Quell (22.), Wittmann (46.), Gonda (78.)
Gólpassz: Fehér (22.), Quell (78.)
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2005/2006-ban születettek

Öt éve az UFC-ben
Ritz Balázs
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2007/2008-ban születettek
A végtelenbe és tovább
2 év „háttérmunka” után megkaptam a 2007-2008-as csapatot. Nem tudom mi
volt a nagyobb félsz bennem? Kilépni Ábel bácsi „árnyékából” vagy, hogy valóban
alkalmas vagyok-e arra, hogy előlépjek a színfalak mögül és próbálgassam én is
szárnyaimat? Úgy gondolom, hogy az ebben a korosztályban (is) edződő srácaink
nevelése, szakmai formálása több, mint hálás feladat. Fantasztikus kis fickókat
vehettem át Ábel bácsitól. Tele csibészséggel, jóleső szemtelenséggel, alázattal,
küzdéssel a labdarúgás iránti szeretettel.
Július utolsó hetében kezdtük meg a felkészülésünket az új szezonra. Az ÚJ
szezonra. Mind a szülőknek, mind a gyerkőcöknek már a felkészülés első napjától
egy teljesen más rendszert kellett megszokniuk.

A

A látszat ellenére nem lejtett a hazai pálya

Sok jó 07-08-as kis helyen is elfér
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2007/2008-ban születettek
Kiléptünk a „gyermeki” Bozsikokból és BLSZ / MLSZ verseny rendszerbe
csöppentünk. Nem mondanám, hogy nem remegett egy-két láb, hogy nem
izgultunk, hogy nem volt bennünk félsz , hogy a várakozás és újdonság izgalma ( új
vezetőedző, új társ edző Bernát bácsi személyében, aki saját nevelés a szó
minden értelmében)n nem volt (vagy nincs még mindig) hatással ránk, de
mindenki hihetetlenül lelkesen és motiváltan vetette bele magát az új
feladatokba.
A két bajnokság fele más arcot mutat…de! Az eredménytől teljesen függetlenül
fantasztikus látni azt az elszántságot, alázatot a foci és egymás iránt amit a csapat
mutat.

Egységben az erő

Állítólag nyújtás
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2007/2008-ban születettek
Augusztus utolsó hetében a felkészülés lezárásaként Balatonberénybe mentünk
egy „igazi” edzőtáborra. Napi 3 edzés volt a program. A kora reggeli kelést egy 20
perces erősítő edzéssel kezdtük, utána reggeli majd 9:00-tól edzés, aztán egy kis
strand , utána ebéd (ping-pong, lábtenisz bajnokság) – vizeslufi bajnokság, 16:00tól egymás közötti tematikus játék, majd vacsora előtt egy kis teqball játék,
fürdőzés a Balatonban.
Az estéket igyekeztük közösség építő játékokkal eltölteni Bernát bával. Activity,
vicces kártyajáték, Ferencváros mérkőzés nézése. Azt gondolom bátran
gondolhatom, hogy sokkal jobban sült el az első „igazi” edzőtábor, mint
reméltem. ( Nem mondom, hogy nagyon izgultam – csupán megsúgom) .

A szélső védő magánya
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2007/2008-ban születettek
Ami a bajnoki rajtot illeti –egy sima egy fordított. Egyik bajnokságban hibátlan a
mérlegük a másikban pedig érezhető a rutintalanságunk. Egyik bajnokságban
sem játszunk alárendelt szerepet. Az MLSZ-ben sajnos vannak mérkőzések mikor
az életkori sajátosságok döntenek, de fantasztikus kintről látni, hogy nem
feltartott kézzel megyünk ki a mérkőzésekre. A srácok egyre jobban hisznek
magukban, egyre inkább elhiszik, hogy amit edzésen meg tudnak csinálni azt
meccs szituációban is le tudják tenni az asztalra.
Hihetetlenül büszke vagyok minden játékosomra!
Banka László

Az első

Valójában ennyire nem szoktunk leülni
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2009/2010-ben születettek
Távozó és érkező játékosaink
A nyáron öt játékosunk búcsúzott el tőlünk, név szerint: BékyEzra, Kovács
Konrád, Mitropulos Konstantinos, Pálfi Balázs és Vereckey Mórtól. Konrád a
tanulásra szeretne még nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben. Kosti évek óta
kenuzott és focizott párhuzamosan, végül választania kellett és az evezős sport
mellett tette le voksát. Mórnál is hasonló történt, ott a kézilabda zárta ki a focit.
Ez úton is sok sikert kívánunk volt játékosainknak a jövőben.
Varga Miron visszatért csapatunkhoz egy év Barca Academy-s kitérőt követően.
Kovács Marcell másfél év szünet után újra csatlakozott hozzánk. Merényi Kolos,
Bérczi Dávid és Nazari Milán a nyári kiválasztó tábor után kapták meg a bizalmat.
Külön öröm, hogy Kolos és Dávid az UFC Lurkó csapatából verekedték be
magukat a kiemelt csapatba.
Szeptember első heteiben további öt játékos jelentkezett próbajátékra. Végül
egyedül Teimer Lázár leigazolása mellett döntöttünk. A többi négy játékos az UFC
szabadidő csapataiban folytatja az edzéseket. Ezzel ki is alakult a 47 fős jelenlegi
keretünk.
A 2009-ben születettekkel U13-as Bozsik tornákon fogunk részt venni, ahol
immár 9 a 9 elleni játék lesz. A 2010-ben születetteknek továbbra is 7 a 7 ellen
játszanak. A „tizesek” meghívást kaptak idén is a C szintű kiemelt Bozsik
csoportba, ahol olyan ellenfelek ellen játszanak majd, mint a REAC, KISE,
Balassagyarmat, Hatvan és a Gerrzo Hegyvidék.
Egy rossz hír is érkezett sajnos a hónap közepén. Samu-Nagy Ábris eltörte a kezét
az iskolában, így rá nem számíthatunk 4-5 hétig.
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2009/2010-ben születettek
Tanulságos U11-es minitorna
Az MTK meghívását elfogadva részt vettünk az U11-es fiataljainkkal egy mini
tornán. Két 3 fős csoport volt, majd a helyezések függvényében elődöntő és
helyosztók. A csoportban az MTK U10-es csapatával kezdtünk. Nagyon
kiegyenlített, sok helyzetet hozó összecsapás volt, ahol mindkét csapat
szervezetten, kombinatívan játszott. Végül 3:1-re az MTK fiataljai nyertek. A
következő mérkőzésen a Kiemelt Bozsik tornákról már jól ismert KISE U11 várt
ránk. Ezen a meccsen kevésbé játszottunk nyomás alatt, így több idő maradt a jó
döntések meghozatalára, melyet a három rúgott és a nulla kapott gól is tükröz.
Másodikak lettünk a csoportban, így az elődöntőt a másik csoport első
helyezettjével, a Gödöllővel játszottuk. A mérkőzés elején talán az izgalom miatt,
de picit tompábban játszottunk, ennek eredménye, hogy kaptunk is egy gólt. Ezt
követően újra meccsbe kerültünk.

MTK Minitorna U11
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2009/2010-ben születettek
Az ellenfél már a saját térfelünkön nagy nyomást helyezett ránk, de jó egyéni
megoldásokkal, illetve kiváló együttműködésekkel sokszor sikerült kitörni a
Gödöllő szorításából és helyzeteket alakítottunk ki, de a gól csak váratott
magára. Sajnos a labdarúgás sokszor látott forgatókönyve ismétlődött itt is. A
végén ahelyett, hogy mi rúgtunk volna gólt, kaptunk még egyet az utolsó
minutumban. Kettő null oda. Emelt fővel hagyhattunk el a játékteret. Kár azért a
pár percért az elején. A sors fintora, hogy újra az MTK U10-el kerültünk össze,
immáron a harmadik hely sorsáról döntött a találkozó. Talán az elmúlt meccs
csalódottsága miatt, de újra lassan értük el az üzemi hőfokot. Az MTK nagyon
szemfülesen elvégzett egy les miatt megítélt szabadrúgást. Egy mélységi passzal
máris ziccerbe került egy játékosuk, aki nem hibázott. Ez után a védelmünk mögé
berúgott labdára csaptak le hamarabb az ellenfél játékosai és góllal fejezték be
ezt a támadást is. Ezután följavult a játékunk. Sok létszám fölényes szituációt
sikerült kialakítani a széleken oldalforgatásokkal. Az MTK játékosa
szabálytalankodott a büntető területen belül, kilenc méterest ítélt a bíró. Pados
Máté, akárcsak az edzések előtti királyozások alkalmával, most is magabiztosan
értékesítette a büntetőt. Ezután a saját térfelünkön egy labdaszerzés után
Serestey Olivér kapta a labdát és lőtt gólt. Pár perc maradt hátra, mikor az MTK
labdakihozatala során Varga Samu megzavarta a kapust, elvette tőle a labdát és
belőtte. Ezzel megfordítottuk a párharcot, amely sokán az eredmény már nem
változott, így sikerült megszerezni a harmadik helyet.
Nagyon elégedett voltam a játékkal összességében. Minden mérkőzésen viszont
láttam az edzéseken gyakoroltakat. Nagyon jó azt látni, hogy ezek a srácok
valóban szeretnek egymással időt tölteni, játszani. Azt hiszem ez is kulcs az
eredményességhez.
Összességben a torna nagyon színvonalas volt, nagyon hasznos volt a játékosok
fejlődését tekintve, hiszen minden meccsen olyan ellenállásba ütköztek, ahol
feszegetniük kell a határaikat, ezzel fejlesztve magukat.
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2009/2010-ben születettek

MTK Minitorna U11- csapatkapitányok
Kiemelt Bozsik torna U11, REAC pálya, 2020.09.12
Keret: Kecskés Ádám, Kovács Márton Bendegúz, Lehőcz Bálint, Lendvai Bátor,
Lombard Eszes Benedek, Martin Hajdu Péter, Serestey Olivér
Oklevelet kapott: Kecskés Ádám

Kiemelt Bozsik U11
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2009/2010-ben születettek
Bozsik torna U11, Nagykovácsi, 2020.09.13
Keret: Békés-Varró Gáspár, Herháger Ádám, Kapa Hunor, Laki Dániel Sámson,
Merényi Kolos, Mészáros Levente, Nazari Milán, Pásztor Zsigmond, Tóth Márton
Oklevelet kapott: Mészáros Levente

Kiemelt Bozsik U11
Bozsik torna U13 – 2 csapat, Nagykovácsi, 2020.09.13
Keret: Albert Noé, Benkő Gellért, Dajka Mihály, Dulai Tibor, Fehér Ádám, Ferenczi
András, Geresdi-Horváth Zalán, Juhász Huba, Kovács Marcell, Madzin Zalán,
Makula Kristóf, Pataki Dömötör, Rados Martin, Samu-Nagy Ábrahám, Szabóki
Bende, Szentgyörgyi Ádám, Váradi Szabolcs, Varga Miron, Vörös Ciprián
Oklevelet kapott: Szentgyörgyi Ádám és Benkő Gellért

Bozsik U13
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2009/2010-ben születettek
MTK minitorna, Mogyoródi út 130, 2020.09.23
Keret: Kecskés Ádám, Kovács Márton Bendegúz, Lehőcz Bálint, Lendvai Bátor,
Varga Samu, Serestey Olivér, Ónodi Mirkó, Pados Máté
Helyezés: 3. hely
Kovács Viktor
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2011/2012-ben születettek
Újra a pályán- az első találkozás
Történetünk augusztus 24.-én kezdődött. Közel 50 gyerek szaladt fel vidáman
reggel az UFC pályára, ugyanis az edzőtábor első napja azt jelentette, elstartol az
új szezon. De valami új volt. Többen két ásítás között vették észre, bár volt aki
egyből kiszúrta: valami megváltozott. Az edző bácsik ugyanis a nagy pályára
küldték fel a brigádot. A gyerekek már nem az eddig megszokott, jól ismert, szinte
hazai pályának mondható kispályán rúghatták a bőrt, hanem a nagypályán.
A nagypályán, ahol a legnagyobb gyerekek is játszanak, sőt a felnőttek is –
gondolhatták magukban – végre, végre eljött a mi időnk. 9 óra körül három
ismeretlen edző bácsi indult meg a csapat felé. A gyerekek még keresték Dani
bácsit, bár Ő nem jött. A gyors ismerkedés után az új edzők elmesélték, hogy
Roller Dani bácsi kisebb csapattal folytatja tovább, és az idei szezontól új edzői
stábot kap a csapat.
Nem volt könnyű megemészteni, először az új pálya, majd az új edzők, sőt még a
régi csapattársak helyére is kerültek új gyerekek. Ez tényleg egy új szezon!

Készen állunk!
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2011/2012-ben születettek
Az első lépcsőfok
A jó hangulatú edzőtábor után megindultak az edzések. Nagy létszámban
kergették a labdát az ifjú focista növendékek, szorgosan gyakoroltak és készültek
a Bozsik Egyesületi Program következő állomására, immár nagyobbakként, U11es játékosokként. Pontosabban csak a fele csapat, hiszen a picit fiatalabb
generáció még az U9-es fesztiválokon lesz érdekelt.
Az első hétvégén egyből a mélyvízbe! Szeptember 12.-én szombaton életük első
U11-es Bozsik tornáján léphettek pályára a gyerekek. Új szabállyal is
megismerkedtek ez volt a les. 6+1-es játékrendszerben, nagyobb pályán már
torna rendszerben meccseltek más egyesületek játékosai ellen. Sőt, voltak akik
egyből a Kiemelt U11-es tornára kaptak meghívót Boros Ádám vezetőedzőtől.
Mindkét csapatunknak nagyszerűen sikerült az első torna!
Bozsik U11-es torna, Gázgyár rendezés:
II. Kerület UFC: Deák Zsófia, Gábora Stefán Dorián, Kovács Kristóf Endre, Kókány
Benedek, Menyhért-Vitai Alex, Mohácsy Domonkos, Tóth Ádám Gergő.
Okleveles kitüntetésben részesült Mohácsy Domonkos remek játékáért.
4 mérkőzés, 3 győzelem, 1 vereség.

Első kiemelt torna előtt
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2011/2012-ben születettek
Kiemelt U11-es torna, Reac rendezés:
II. Kerület UFC: Bereczk Benjámin, Farkas Gergely, Hégely Máté, Juhász Nándor,
Kapovits Áron, Pataki Benedek Ágoston, Révfy Bence, Srankó Zsombor, Zubor
Péter Balázs. Okleveles kitüntetésben részesült fáradhatatlan játékáért Farkas
Gergő. 4 mérkőzés, 3 győzelem, 1 döntetlen.

Kiemelt keret

Farkas Gergő fáradhatatlan játéka
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2011/2012-ben születettek
Egy héttel később a kisebbek is megmutathatták mit tudnak. A TVE pályára
kilátogató nézők arcára csaltak mosolyt szép játékukkal az idei első Bozsik
Fesztiválon!
Bozsik Fesztivál, III. Ker. TVE rendezés:
II. Kerület UFC: Bana László, Csere Márton, Dérczy Ferenc, Domonyik Lőrinc, Gaál
Benedek, Jászi Ádám, Jávor Ádám, Kapa Csongor, Komjáthy István, Kőnig Tamás,
Pálfi Márton, Vadas Félix Ferdinánd, Victora Rodrigo János. Okleveles
kitüntetésben részesültek látványos játékukért: Bana László, Jávor Ádám, Kapa
Csongor.
A fesztiválon funino játék, illetve 4+1-es mérkőzés játék volt a napi menü. A
gyerekek remekül játszottak.

Kiemelt keret

Első fesztivál
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2011/2012-ben születettek
Ismét egy hét elteltével, már közeledve szeptember végéhez újra az U11-es
csapaté volt a színpad. Ismét két tornán indultunk 1-1 csapattal, nem
elhanyagolható, hogy az egyik tornát mi is rendeztük.

Bozsik Tornát rendeztünk!
Bozsik U11-es torna, UFC rendezés:
II. Kerület UFC: Chikán Erik, Deák Zsófia, Fábián Gellért, Gábora Dorián, JensenBajai Milán, Kovács Kristóf, Mohácsy Domonkos, Pataki Benedek, Tóth Ádám.
Okleveles kitüntetésben részesült gyönyörű góljaiért Tóth Ádám.
4 mérkőzés, 2 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség. Már már csapatjátékra kezdett
hasonlítani az UFC-s fiatalok játéka. Bátran és lendületesen játszottak egészen a
kifáradásig.

Hazai rendezésű U11-es torna

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Kiemelt U11-es torna, KISE rendezés:
II. Kerület UFC: Bereczk Benjámin, Farkas Gergely, Hégely Máté, Juhász Nándor,
Kapovits Áron, Kókány Benedek, Révfy bence, Srankó Zsombor, Zubor Péter.
Okleveles kitüntetésben részesült Kapovits Áron parádés játékáért. 4 mérkőzés,
2 győzelem, 2 vereség.

Bence, veszel levegőt?!
Nagyszerű napok, hetek állnak a csapat mögött. Eddig csak edzések és tornákon
vettek rész a labdarúgó palánták, de a következő hetek ismét új kihívásokat
tartogatnak. Először az MTK fiataljai ellen fogják megméretettni magukat, majd
egy mini tornán lesz hivatalos a csapat. Később az Októberfesztre is elmegyünk,
talán kupát is nyerünk?
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2011/2012-ben születettek
A hónap játékosa
A hónap játékosa címet Mohácsy Domonkos érdemelte ki magának, aki egy mini
interjú keretein belül válaszolt is pár kérdésre.
- Hogy tetszik az új csapat? Hogy érzed magad az UFC-ben?
- M.D.: Nagyon jól érzem magam, sokat focizunk és sok embert
ismerhettem meg.
- Könnyű volt beilleszkedned?
- M.D.: Könnyű volt, bár az elején sokan voltunk, sok új ismeretlen arc, de
szerencsére sikerült minden nevet megtanulnom. Már mindenkit ismerek.
- Mit szeretsz legjobban a fociban?
- M.D.: Foci közben jól érzem magam, imádok focizni és gólokat szerezni.
Elkezdődött a szezon, elindultak az edzések, megrendezésre kerültek az első
tornák és fesztiválok. Új kihívás előtt áll a 2011/2012-es csapat, az új játékosok,
az új pálya, az új edzők, az új tornák mind-mind új kihívásokat jelentenek, de egy
biztos, jó úton halad egy remek kis csapat. Az út még hosszú és lehet göröngyös
is, de csapatként együtt nem lehet előttük akadály.
Szeptembertől a II. Kerület UFC 2011 / 2012-es kiemelt csapata: Újra a pályán!
Boros Ádám

Nagy lövés!
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2013/2014-ben születettek
Meghatározó nyári tábor
Az augusztusi napközis edzőtábornak köszönhetően a már régebb óta
egyesületünknél focizó és újonnan érkezett játékosainknak lehetőségük volt
megismerkedni egymással. A rengeteg játékos feladattal megfűszerezett tábor a
pályán és azon kívül összekovácsolta a két társaságot, valamint az edzőket is.

Elmélkedés a játszótéren

.

Régi és új arcok
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2013/2014-ben születettek
Így szeptemberben már oldott, családias hangulatban kezdődhettek meg az
edzéseink. Melyeken a labdavezetés, átadás- átvétel technikai elsajátítása volt a
főszerepben a rengeteg funino és mérkőzés játék mellett.
Az idei szezon első Bozsik fesztiválján is túl vagyunk, melyen szeptember 20-án
vettünk részt. Nagy változás a tavalyi évhez képest, hogy a 2013-as születésű
gyermekeknek már az U9-es korosztályban kell helyt állniuk 4+1-es felállásban,
ahol már nagyobb szükségünk van a csapatban való együttműködésre.
A 2014-es játékosaink pedig az U7-es fesztiválokon pallérozódhatnak tovább. A
gyerekek nagyon izgatottan várták az első őszi megmérettetést, ahol a rutinos és
az újonc játékosaink U9-es és U7-es korosztályban is ügyesen helytálltak,
felhasználva az edzésen tanultakat. Elsődleges azonban, hogy minden gyermek
jól érezte magát ezen a vasárnap délelőttön, s várják a folytatást, melyre október
4-én kerül sor.

Az első U9-es Bozsik Fesztivál

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
A szezon első U7-es fesztiválján Ballagi Sebestyén és Küs Marcell részesült
különdíjazásban, míg az U9-es korosztályban Tóth Máté és Végvári Csongor
kapott külön dicséretet.
A fesztivál résztvevői:
U7: Ballagi Sebestyén, Csányi Kornél, Fülöp András, Kőnig Dániel, Küs Marcell,
Majoross Zétény, Radics Dániel
U9: Csányi Benedek, Honfi Medox, Küs Milán, Lovas Brúnó, Nagy Kristóf, Szűcs
Barnabás, Szűcs Tamás, Szabó Mátyás, Tóth Máté, Vantongelen Noah, Végvári
Csongor, Vilhelm Zsombor
Krár Edina

Az első U7-es Bozsik Fesztivál

Ugye nekünk is jut csoki?!
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2015/2016-ban születettek

Csapatkép
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Junior

A kapus játékba avatkozik

Párharc
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Kölyök

Az edzés legjobb része a játék

Őszi csapatfotózás
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Lurkó
Patrik és Márk

a ketrecfoci mai bajnokai

Kapusok napja
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Manó

Kérem a labdát!

Labdavezetés
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Katica

Annácska style a ketrecben

Bohóckodás
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Felnőtt
Sűrű program
A felkészülést július utolsó hetében kezdtük el, heti 4 edzéssel és 4
edzőmérkőzéssel a bajnokság indulásáig. Sajnos a vírushelyzet közbeszólt és
halasztásokkal, kényszerpihenőkkel indult a szezon, így szeptemberben
meglehetősen sűrű lett a programunk, hiszen kupamérkőzések is vártak a
csapatra, valamint a halasztott meccseket is elkezdtük bepótolni.
Idén is 2 bajnokságban indulunk (BLSZ II. és BLSZ III.), de a csapat továbbra is
együtt edz.
Érkezők: Becze Krisztián (Biatorbágy), Benke András (BFC Siófok), Kiácz Mihály
(free agent), Kincs Balázs (Szihalom), Kocsis Attila (free agent), Müller Dániel
(utánpótlás), Somogyi Martin (utánpótlás), Takács Marcell (ASR Gázgyár), Tóth
Barnabás (ASR Gázgyár), Zsolnai Domonkos (utánpótlás)
Távozók: Arendt Vilmos (free agent), Kajzinger Ákos (free agent), Kákosy Márk
(HBS Craeyenhout – Hollandia), Király Márton (visszavonult), Kuti András (Pereg
SE), Lakatos Máté (Mogyoród FC), Padányi Bendegúz (Nagykovácsi USE), Pomázi
Dominik (RKSK)

Jóga
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Felnőtt
BLSZ II. Eredmények:
UFC 7-0 ÚBV, NIMRÓD SE 3-3 UFC, PSK 1-1 UFC
BLSZ III. Eredmények:
DUNA SK 3-4 UFC, MLTC 1-2 UFC
BUDAPEST KUPA :
HUNREÁL 0:9 UFC, UFC 1-3 REAC
Sajnos nem kerülték el a csapatot a vírus mellett a sérülések sem, így nem volt
könnyű megfelelően felkészülni a mérkőzésekre, de nagyon szépen helytállt
mindenki, akire számítani lehetett, az hozzá is tudott tenni.
Külön öröm, hogy Felnőtt csapatunkban győztes meccsen debütált Deák Valentin
(Nono), aki kezdőként végigjátszotta az első bajnokiját és a mezőny egyik
legjobbja tudott lenni azonnal.
Emellett ki kell emelni még egy fiatal játékost, aki a nyáron érkezett hozzánk és
fiatal kora ellenére szenzációs formában, remek mentalitással tudta segíteni a
csapatot és már most fontos tagja az UFC családnak. Gratulálunk Becze
Krisztiánnak, reméljük ez csak a kezdet!
Erdő- Lahner Tas

Mérkőzés előtt

