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R.D.: Büszke vagyok a csapatra. Mert minőségi munkát végeztek, ezen felül 
felnőtt férfiakká értek és egy nagyon jó közösséget alkottak. Ne felejtsük el, hogy 

R.D.: Legyen inkább 5. Az első az őszi Csepel UPSE meccs, ahol hazai pályán 
szerintem az ősz játékával nyertünk, nagyon simán, 6-2-re a rangadón. Tavasszal 
4 ilyen mérkőzés is volt. A BVSC és a REAC elleni döntetlen, mindkét mérkőzésen 
meglehetett volna a győzelem, de ki is kaphattunk volna, a mérkőzés alapján 
extra, hogy a BVSC ellen Ábra a 91. percben büntetőt fogott. REAC ellen meg a 
különlegessége, hogy mi voltunk az egyetlen csapat, aki pontot tudott szerezni a 
Szántóföld úton. 4. mérkőzés a Pénzügyőr elleni fordítás hazai pályán 0-3-ról, egy 
félidő alatt 6 gólt rámoltunk be az ellenfelünknek a második félidőben. A „futball 
fejben dől el” csak el kellett hinni, hogy képesek vagyunk megcsinálni. Az 5. 
mérkőzés a „bajnoki döntő”, Csepel UP SE ellen. Na, az nem semmi volt. 
A tét nem kicsi volt, ha nyerünk bajnokok vagyunk, ha nem, akkor valószínűleg 
„csak” 3. helyezettek. Remekül kezdtük a mérkőzést, csak gólt nem tudtunk lőni. 
Ezután viszont, mint ha fent az égiek próbára akartak volna tenni. 2 gólos hátrány 
és emberhátrány. De le kellett hűteni a fejeket és elhinni, hogy vissza tudunk 
jönni a mérkőzésbe és legalább 1 pontot szerezni. Mi az, hogy 1 pontot, 3-at 
szereztünk. 92. perces győztes góllal. Ilyen mérkőzésekért érdemes volt dolgozni. 

U.I.: Ezen az 5 mérkőzésen felül, hogy értékeled a szezon egészét? 

U.I.: Ha ki kell emelni 3 mérkőzést az idényben, melyikek azok? 

R. D.: Úgy, hogy sokat tanultam és sok tapasztalatot szereztem. Hosszú évek után 
is tanul az ember.  Mondhatom, hogy megtanultunk egy világjárvány mellett 
minőségi munkát végezni. Illetve, most már nem lepődők meg, ha valakit nem 
engednek edzésre, mert féltik a szülők. Rengeteg öröm ért és a kollégámat idézve 
volt pár mérkőzés, „ami bekerül a bizonyos futball noteszbe.” Ebbe a noteszbe 
csak a felejthetetlen győzelmek és az értékes pontszerzések, illetve az erőn felüli 
teljesítmények kerülnek be.  Hálás vagyok a csapatnak és a stábnak, hogy 
segítették a munkámat az év folyamán.

U.I.: Hogyan élted meg a kispadról a szezont? 

Véget ért egy sok szempontból egyedi szezon.  Június hónap már csak a szezon 
értékeléséről és a levezető edzésekről szólt. Ebben a hónapban a vezetőedzővel 
készítettünk egy mini interjút. 

Egyedi szezon
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Roller Dániel

Összefoglalva egy sikeres szezont zárt az U19-es csapatunk. 

R.D.: Jó hangulatban, egy kis évértékelés mellett megnéztük közösen a 
Magyarország- Portugália mérkőzést. A mérkőzés után átadásra kerültek az 
érmek is. 

 
U.I.: Hogyan sikerült az évzáró? 

R.D.: Nagyon szeretnénk, ha maradna jövőre is a csapat mellett. Nagyon 
gördülékenyen tudunk együtt dolgozni. Nagy motivátora a csapatnak, aki ebben 
a szezonban ismét láthatta, hogy a „csodákat” is meg tudják a játékosok 
valósítani. Nagy szerepe volt a tavaszi menetelésben.

 
U.I.: Matu bá ismét idény közben csatlakozott. Marad jövőre is? 

két bajnokságból egy arany és egy ezüstérmet nyertek és jó pár játékos 
bemutatkozott a felnőtt csapatunkban. Ott is megmutatva milyen kiváló 
futballisták. Hogy miből látszott, hogy egy kiváló csapat? Bárki dőlt ki a sorból, 
mindig, aki a helyére lépett 120% szeretett volna hozni. Ki tudtunk mozdulni a 
komfortzónából.C
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A 2005/2006-os csapatunk első edzése 2020. augusztus 3-án volt ebben a 

szezonban. Rendkívül hosszú és fárasztó hónapok vannak mögöttünk, de minden 

egyes percét élveztük. A gyerekek végig példás szorgalommal és irigylésre méltó 

motivációval készültek, melynek jutalma egy 2005-ös aranyérem és egy 2006-os 

bronzérem lett. Rendkívül büszkék vagyunk a srácokra, mert sikerült 

megvalósítaniuk a közös álmukat. Jövőre folytatjuk!

2005-ÖS ARANYÉREM – INTERJÚ CSUKÁRDI BARNABÁSSAL ÉS PETKI MÁTÉVAL

– Milyen érzés bajnoknak lenni?

–  Petki Máté: Fenomenális. Nem lehet szavakban kifejezni.

– Csukárdi Barnabás: Szerintem is remek érzés, hogy az egész éves munkának 

meglett a gyümölcse. Különösen felemelő, hogy az utolsó fordulóban a 

legnagyobb rivális ellen dőlt el a bajnoki cím sorsa.

– Meséljetek egy kicsit bővebben az egész szezonról. Mikor hittétek el, hogy 

meglehet az aranyérem? Volt-e olyan pillanat vagy időszak, amikor 

elbizonytalanodtatok?

– P. M.: Volt egy mélypont, amikor az Újpesti Haladástól kikaptunk. Ennek 

ellenére tudtam, ha mindenki odateszi magát, akkor nem lesz gond.

– Cs. B.: A legelejétől reméltem, hogy bajnokok leszünk, így is álltam hozzá. Én is 

Bajnokcsapat
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az Újpesti Haladás elleni meccs után éreztem, hogy necces lesz a vége.

– Miben volt más ez a szezon, mint a korábbiak, ha egyáltalán volt különbség?

– P. M.: Plusz motivációt jelentett, hogy az első helyért küzdöttünk. Ugyanolyan 

keményen edzettünk, mint máskor. 

– Cs. B.: Nagyobb volt a lelkesedésünk, mert mindkét korosztályban a dobogóért 

harcoltunk. Nekem személy szerint az is extra volt, hogy az U19-eseknél sok 

meccsen játszhattam.

– Ebből a szezonból mi volt számotokra a legemlékezetesebb pillanat?

– P. M.: Számomra az utolsó, Gerrzo elleni 1–1-es meccs, mert azon biztosítottuk 

be az első helyet, és én szereztem a csapatom egyenlítő gólját.

– Cs. B.: Amikor lefújták azt a meccset és elkezdődött az őrült ünneplés, az 

felejthetetlen volt.

– Magyar Bulcsú, a házi gólkirály azt kérdezi, szerintetek miben voltunk mi 

jobbak a szezon során a Gerrzónál?

– P. M.: Csapatként jobbak és összeszedettebbek voltunk.

– Cs. B.: Egyénenként nem biztos, hogy jobb futballisták vagyunk, mint ők, de 

fejben biztosan jobban ott voltunk.

– Csuki, idén kaptad meg a bronz fokozatú UFC-s hűségérmedet. Milyen volt az 

első öt év a klubunkban?

– Cs. B.: A Kölyök csapatban kezdtem, körülbelül két évet játszottam ott. Ezután 
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kerültem a kiemelt csapatba. Eleinte még nem bajnokságban szerepeltünk, 

hanem Bozsik-tornákon. Az évek teltével sikerült meghatározó játékossá válni.

– Petyka, a szezon elején megválasztottak csékának. Milyen volt kapitányként 

játszani? Illetve, azt pletykálják, hogy régebben nem mindig volt példás a 

hozzáállásod, igaz ez?

– P. M.: Nagyszerű érzés, hogy megválasztottak engem, és így megbíznak 

bennem. A pletykákat sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretném – 

maradjunk ennyiben…

– Mi jut eszetekbe először, ha az UFC 2005/2006-os csapatára gondoltok?

– P. M.: A legmotiváltabb brigádra, és a legjobb csapattársakra, akikkel valaha 

játszhattam – személyiségben, hozzáállásban és tudásban.

– Cs. B.: Remek közösség ez a csapat. Nagyon jó, hogy minden edzésen legalább 

harmincan vagyunk, így sok játékosra lehet számítani a meccseken, és mindenki 

motivált.

– Szerintetek ki fejlődött a legtöbbet a csapatból ebben a szezonban?

– P. M.: Illyés Márk és Kővágó Levi.

– Cs. B.: Szerintem is Illyés Márk, illetve még Krant Mark Anthony.

– Mit vártok a következő szezontól?

– P. M.: Az álmom az, hogy az országos bajnokságban dobogós helyen végezzünk. 

Ha jó meccseket játszunk és odatesszük magunkat, azzal is elégedett leszek.

– Cs. B.: Szeretném a legtöbbet kihozni abból a szezonból is. Ha ez a dobogóra 

vagy a hatodik helyre elég, akkor az a célunk.
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– Bali, te gyakorlatilag a 2006-os és a 2005-ös bajnokcsapatban is alapember 

voltál. Hogy bírtad ezt a kettős terhelést?

– Üzenhettek a csapatból valaki(k)nek!

– P. M.: Az összes sérült játékosunknak jobbulást kívánok, különösen Keleti 

Zsombinak üzenem, hogy tartson ki, mielőbb épüljön fel és erősebben térjen 

vissza! 

– Cs. B.: Én is így gondolom, hasonlóan jókat kívánok. Krantnak és Bélai Bendinek 

üzenem, hogy kicsit vegyék komolyabban a futballt!

2006-OS BRONZÉREM – INTERJÚ BÉLAI BALÁZZSAL ÉS SZENTIVÁNYI DÁVIDDAL

– Mennyit fociztok együtt általában egy héten?

– Bélai Bali: Fú, általában hetente hatszor. Háromszor az edzéseken, hétvégente a 

bajnoki meccsen és kétszer a Gárdonyin.

– Szentiványi Dév: Ez hetente általában 12 órát jelent.

– Mióta lettetek ilyen jó barátok, hogy sülve-főve együtt vagytok?

– B. B., Sz. D.: Körülbelül másfél éve.

– Mit gondoltok a 2006-osok szezonjáról és a bajnokságban szerzett 

bronzéremről?

– B. B.: A harmadik hely óriási siker. Eleinte nem is gondoltuk, hogy a dobogón 

végezhetünk. Szép volt, srácok!

– Sz. D.: Azért tűnik ilyen nagy sikernek, mert a korábbi évekhez képest ez jelentős 

javulás eredményben, de szerintem a 2006-os csapatunk tudása alapján reális 

helyen végeztünk. Bravó, arcok!

– Szerintetek ki vagy kik voltak a legjobb 2006-os játékosok a szezon során?

– B. B.: Szerintem Wittmann Norbi, Szentiványi Dév és Pados Marci.

– Sz. D.: Norbi, Bali, Pados és Lekli Lénó.

– Dév, neked az ősz betegség miatt nem sikerült túl jól, de a tavaszi 

teljesítményed parádés volt. Mit gondolsz erről?

– Sz. D.: Extra motiváció volt, hogy visszaestem a betegség miatt, ezért még 

többet dolgoztam, hogy a legjobbak között legyek.
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– B. B.: Simán bírtam, mert az összes meccs izgalmas volt és képtelen vagyok 

elfáradni, mert nagyon sokat eszek.

– Mit vártok a következő szezontól?

– B. B.: Remélem, ugyanilyen motiváltak leszünk az összes mérkőzésen! Ha így 

lesz, akkor lehet, hogy hasonlóan szép eredményt tudunk elérni.

– Sz. D.: Ha a sorsolásunk szerencsés, akár a bajnoki címről is álmodozhatunk, 

mert idén bebizonyítottuk, hogy semmi sem lehetetlen. Például egyedüli 

csapatként döntetlent játszottunk a veretlenül bajnok Újpest FC-vel.

– Szeretnétek-e üzenni valakinek a csapatból?

– Sz. D.: A 2006-osoknak üzenem, hogy most kezdünk összeállni igazi csapatként, 

és remélem, hogy mindenkire tudunk számítani a jövőben is, hogy mindig a 

lehető legerősebb csapattal tudjunk felállni!

– B. B.: Az egész 2005/2006-os csapatnak üzenem, hogy ez a szezon is parádés 

volt. A hangulat is mindig remek volt. A motiváció terén mindenki a maximumra 

törekedett. Duplán szép volt, srácok!

Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Illyés Márk, Magyar Bulcsú, Petki 

Máté, Szabó Márk
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KÜLÖNDÍJAK:

2020–2021

– tavasz:

- Legjobb játékos (U16): Ludvig Bende

- Legjobb játékos (U15): Pados Márton

- Legjobb edzésre járó: Elek János (62/62, 100%), Szabó Márk (62/62, 100%)

– szezon:

- Legjobb játékos (U16): Petki Máté

- Legjobb játékos (U15): Wittmann Norbert

- Legjobb edzésre járó: Szabó Márk (122/122, 100%)

- Házi gólkirály: Magyar Bulcsú (29, BLSZ U16), Pados Márton (24, MLSZ U15)

A tavasz legjobb játékosa (U16): LUDVIG BENDE

Bende másfél éve Biatorbágyról érkezett az UFC-be. Azonnal látszott, hogy 

erősítést jelent a csapatunk számára. Nagy erőssége technikai tudása, kiváló 

játékintelligenciája és példás szorgalma. Hamar sikerült kiérdemelni a társai 

elismerését, és beilleszkedni a közösségbe. Általában középpályásként játszik a 

meccseken, de nem jön zavarba más posztokon sem. A bajnoki cím 

megszerzésében nagy szerepet vállalt. Több rangadón fontos gólokat készített 

elő, gyakran szögletből vagy szabadrúgásból, ami pazar rúgótechnikájának is 

köszönhető. A legfontosabb, hogy Bende emberileg is értékes tagja a 

közösségünknek, mindig pozitívan és nyitottan beszél társaival. Gratulálunk, 

Bende, így tovább!
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A tavasz legjobb játékosa (U15): PADOS MÁRTON

Marci már-már ősrégi UFC-snek mondható a legjobb értelemben véve. Mindig 

meghatározó szerepe volt a pályán és az öltözőben, idén ezt még egy szinttel 

feljebb emelte. Olyan erényeit csillogtatta meg, amiket korábban ritkábban. Ő 

szerezte a legtöbb gólt a 2006-osok közül, annak ellenére, hogy gyakran védekező 

posztokon szerepelt. Kiválóan fejel, hihetetlenül jó az ütemérzéke, ami a 

szögleteknél és a szabadrúgásoknál veszélyes fegyvert jelent a csapatunk 

számára. Marci ugyan nem indult a nyári csapatkapitány választáson, ám ez 

tudatos volt részéről, mint mondta, ő a karszalag nélkül is tud vezér lenni. Így is 

lett. Egy igazi harcos, aki az utolsókig hajlandó küzdeni és magával húzni a 

többieket is. Gratulálunk, Marci, így tovább!

A szezon legjobb játékosa (U16): PETKI MÁTÉ

Máté 2019 nyarán alaposan megkomolyodott, s szerencsére az nem csak 

fellángolás volt. Hónapok, évek óta profiként áll a futballhoz. A nyáron 

megválasztották a 2005-ösök csapatkapitányának, és nem okozott csalódást. 

Belső védőként ellentmondást nem tűrően dolgozott, hogy a csapat a lehető 

legkevesebb gólt kapja. Rendre jól és pozitívan irányítja hátulról a csapatot, 

kommunikációja nagyon hasznos. A tavasszal a két rangadón is fontos gólt 

szerzett. Gratulálunk Máté, így tovább!
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A szezon legjobb játékosa (U15): WITTMANN NORBERT

A különdíjak odaítélésében általában nehéz dolguk van az edzőknek, ám ez a díj 

kivétel, mert annyira egyértelmű. Azért merjük ezt kijelenteni, mert tudjuk, hogy 

Norbi nem bízza el ettől magát, hiszen egy rendkívül alázatos, szerény és példás 

hozzáállással rendelkező játékosunkról van szó. Norbi védőként kulcsszerepet 

játszott a 2006-osok harmadik helyezésében, sőt a 2005-ösök között is 

alapembernek számít. Ennek köszönhetően ő játszotta a legtöbb meccset a 

szezonban, s védő létére rengeteg gólt szerzett. Futómennyisége, indításai és 

távoli lövései igazán irigylésre méltóak. Nem véletlenül őt választották meg a 

2006-osok csékának. Gratulálunk, Norbi, így tovább!

Havi mérkőzéseink:

MLSZ U15, KÖZÉP B-CSOPORT

29. FORDULÓ:

Újpest FC–II. Kerület UFC 8–0 (2–0)

UFC: Illyés (Solti, a szünetben) – Lekli (Jehle, 70.), Wittmann (Rodríguez, a 

szünetben), Szabó, Nagy (Kováts, 70.) – Szentiványi – Quell (Conrad, 55.), Pados, 

Bélai Ba. (Fazakas, a szünetben), Fehér – Krant (Vitényi, 70.)

BLSZ U16, 1. CSOPORT

27. FORDULÓ:

Hegyvidék UFC–II. Kerület UFC 1–1 (1–1)

UFC: Fodor – Papp, Wittmann, Petki, Bélai Be. – Csukárdi – Ludvig, Bélai Ba. – 

Keleti D. (Pados, 65.) – Hatvany (Krant, 80.), Magyar

Gól: Petki (45+1.)

Gólpassz: Magyar (45+1.)

Ritz Balázs, Székely József
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A nyár sok újdonsággal szolgált a srácok számára. Kiléptek a Bozsik árnyékából és 
belekóstoltunk a bajnoki rendszerbe. Persze ez nem csupán csapatunknak volt 
újdonság, hanem a szülőket is új feladatok elé állították, amit játszi 
könnyedséggel vettek. A cél idén a közösség és a csapategység tovább építése 
volt, valamint , hogy még jobban megmérgezzük Bernát bával a srácokat a 
labdarúgás iránti szeretettel/szerelemmel. 

Szezon értékelő

Ábel bácsi mellett pallérozódva kaptam meg a stafétát tavaly nyáron. Több volt 
bennem a drukk és várakozás, mint egy szegény menhelyi kutyusban, aki gazdára 
vár. Sokat tanultam és hálás vagyok, mert nem csupán mentorra, de barátra is 
leltem volt „kollégám” személyében akihez a mai napig bizalommal fordulhatok. 
Emlékszem az a csapatátadóra/szülői értekezletre mikor a váltóbot a kezemben 
volt és az első lépéseket kellett megtennem. Izgatott voltam. Kellő drukk volt 
bennem. Gyermeki kíváncsiság és rengeteg félsz. Tudtam, hogy egy 
személyiségében értékes gyerkőcöket kapok a kezeim alá, akik nem mellékesen 
tehetségesek, lelkesek, imádják a labdarúgást és mind különc egyéniségek. 

A szezon utolsó 2 hónapjára rendszeresen elértük a 34-38 fős 
edzéslátogatottságot. A COVID mindenkit nehéz helyzet elé állított. Vezetőt, 
edzőt, játékost, szülőt. Mindezek ellenére azt kell írjam, hogy szerencsések 
vagyunk, mert két mérkőzést kellett halasztanunk a kialakult helyzet miatt és 
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(stabil teljesítmény a mérkőzéseken , mindig hozott egy megbízható átlagot és 
annál csak jobban játszott meccsenként).

Zsámbéki Jakab 
Szezon legjobbja: 

Június 12-én egy családi nap keretein belül került megrendezésre évzárónk ahol 
ping-pong, teqball, közös családi foci- és bográcsozás mellett lezártuk a mögöttük 
hagyott szezont.

Voltak hullámhegyek és völgyek. A fiúk megmutatták erényeiket és 
gyengeségeiket. Emberi mérkőzéseken vagyunk túl. Akadt nagy arányú vereség 
és győzelem. Szoros mérkőzések amiken felénk billent mérleg és még több 
meccs, amin önmagunk ellenségei voltunk. Amikor magunk ellen „szálltunk 
csatába” és nem tudtuk legyűrni a kishitűségeinket, félelmeinket. Volt, hogy 
felnőttünk a feladathoz és volt, hogy felnőhettünk volna, ha hiszünk benne, 
hiszünk egymásban….

egyetlen 90 perc került csúsztatásra az ellenfél kérésére. Tanulságos, nehéz, de 
annál izgalmasabb és hasznosabb első szezonon vagyunk túl. 

2007/2008-ban születettek
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A legtöbbet fejlődött játékos a szezonban: 

(mindkét bajnokságban lőtt gólok száma)
Váczi Tóbiás
Gólkirály: 

(globálisan nézve: személyiség, fejlődés, hozzáállás, csapatban betöltött 
szerep). 

Geresdi- Horváth Csanád 
Csapat legjobbja a szezonban:

( rengeteget lépett előre mind emberileg , mind szakmailag ). 

Banka László, Bacsek Bernát

Czirják Bálint (nyár óta van velünk, önmagához mérve sokat lépett előre 
technikailag, hozzáállásban ).

A szezon legjobb újonca:

Kiss Tamás

2007/2008-ban születettek
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Kiváló játékáért oklevelet kapott: Gonda Bálint.

Keret: Tóth Márton, Kovács Márton Bendegúz, Herháger Ádám, Gonda Bálint, 
Lendvai Bátor, Kézdi-Kovács Boldizsár, Nazari Milán, Mészáros Levente, Pásztor 
Zsigmond, Merényi Kolos.

Kiemelt Bozsik, U11 2021.05.29., REAC

Az szezon utolsó edzésén szülő-gyerek focit szerveztünk, majd ezt követően egy 
évzáró eseményt tartottunk a gyerekek körében, melyen értékeltem az évet, 
beszéltem az előttünk álló szezon kihívásairól, majd egy közös pizzázással és 
kötetlen beszélgetéssel zárult az esemény.

Továbbá részt vettünk 3 kupán, melyek eredményeit alább teszem közzé.
· szlalom labdavezetés 
· dekázás
· agilitás
· 10 és 30m sprint futás

A szezon utolsó 2 hetében megrendeztük az Európa Nemzetek Kupája 1960-as 
négy csapatos döntőjét Franciaország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Szovjetúnió 
csapatainak részvételével. Minden edzésen egy fordulót játszottunk le, így végül, 
három fordulót követően alakult ki a végső sorrend. Emellett az alábbi 
felméréseket végeztük el a játékosok körében: 

Európa Nemzetek Kupája

2009/2010-ben születettek
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Blazepod kupa U11, 2021.05.30., Délegyháza

A torna legértékesebb játékosa: Martin Hajdu Péter.
Eredmények:

· Dunaharaszti MTK - II. Ker UFC 1:3
· SC Hírös ÉP - II. Ker UFC 0:0
· Gödöllő - II. Ker UFC 0:12
· Soroksár - II. Ker UFC (döntő), rendes játékidő 1:1, utána büntetőkkel 2:1

Helyezés: 1. hely

Futballáb kupa U12, 2021.06.12., Almásfüzitő
Keret: Albert Noé, Benkő Gellért, Dajka Mihály, Fehér Ádám, Ferenczi András, 
Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Rados Martin, Samu-Nagy 
Ábrahám, Szabóki Bende, Váradi Szabolcs, Dechert Ábel.
Eredmények
Csoportmérkőzések:
II. Ker UFC – Komárom VSE 1:0
II. Ker UFC–BFC Siófok 0:0
II. Ker UFC – Mészöly FS 2:1
II. Ker UFC – Eger SE 1:0
Nyolcaddöntő:
II. Ker UFC – Mészöly FS (2010) 0:0, büntetőkkel a Mészöly FS jutott tovább.

Keret: Kapa Hunor, Kovács Márton Bendegúz, Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, 
Lendvai Bátor, Martin Hajdu Péter, Onodi Mirkó, Pados Máté, Serestey Olivér, 
Varga Samu.

2009/2010-ben születettek
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Kovács Viktor
II. Ker UFC – MTK 2:2, büntetőkkel az MTK jutott tovább.
Nyolcaddöntő: 

Eredmények:

Keret: Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, Lendvai Bátor, Martin Hajdu Péter, Onodi 
Mirkó, Pados Máté, Serestey Olivér, Varga Samu, Kézi-Kovács Boldizsár

II. Ker UFC – Illés Lurkó 3:3 
II. Ker UFC – Újpest FC 3:0

II. Ker UFC – Főnix Gold 0:3
II. Ker UFC – Dorogi FC 1:1

Csoportmeccsek:

Futballáb kupa U11, 2021.06.12., Almásfüzitő

2009/2010-ben születettek
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Vasárnap a fiatalabb csapatunk Gödöllőn vett részt a Juniális kupán. Dél körül, a 
legnagyobb hőségben játszottuk az első mérkőzésünket, ahol sajnálatos módon 
álmos és fáradt játékkal 1-1-es döntetlent értünk el az Olasz Focisuli ellen. Itt már 
érződött, hogy nem kerültünk könnyű csoportba, sőt, ezen a színvonalas tornán 
igen erős csapatok ellen mérkőzhetünk meg. A második csoportmeccsen jött a 
Mészöly, aki 4:1-re legyőzött minket. A Mészöly csapata – aki végül ezüstéremig 
menetelt és csak az MTK állította meg a döntőben – magasabb szintet képviselt 
ma, így a szezon utolsó összecsapását a nagy riválisunk nyerte. Egy döntetlen és 
egy vereség után jött egy FTC elleni ki-ki mérkőzés, a csoport harmadik helyéért. 
Bár idén már kétszer sikerült meglepnünk őket, most a Fradi bizonyult jobbnak. A 
csoport utolsó mérkőzését, sőt a torna további helyosztó összecsapásait sikerült 
megnyernünk, így kiharcolva a 13. helyezést a rangos tornán. A 13. helyért az 
Újpest akadémia ellen játszottunk (4-2).

Június másodikán, szerdán edzőmérkőzésre utaztunk Hidegkútra, friss és 
szervezett játékkal 11-7-re nyertünk. Június első hétvégéjén várt még ránk 2 
Bozsik torna. Mindkettő a Vasas Pasarét pályán került megrendezésre. Két 
egyenlő erősségű csapattal mentünk el és éreztük jól magunkat.

Évzárással jelentkezik az U10-es csapat, illetve az évzáró előtti utolsó hetek 
történeteivel.

Az utolsó hetek
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Az utolsó két héten pontgyűjtő bajnokságokat játszottunk, épp úgy, mint 
decemberben. A két hetes bajnokság végén Victora Rodrigó végzett az első 
helyen, ezzel elhódítva az év végi házi minibajnokság nyertesének járó 
grandiózus serleget.

A szezon utolsó tornájára Balassagyarmatra utazott a kiemelt keret. A BSE Palóc 
Farkasok csapata szervezett egy szuper 6 csapatos évzéró minitornát, ahová mi is 
meghívást kaptunk. A csoportkörben második helyen végeztünk, miután a 
Balassagyarmat csapatát 5-3-ra elvertük, de a Vác brigádjától 4-2-re kikaptunk. 
Az elődöntőben egy bombaformában lévő MTK volt az ellenfelünk, aki a múltheti 
Juniális kupa után most a saját csoportját is megnyerte. Nagyon szoros 
összecsapás volt, ahol a 30 perces játékidő 27. percében még mi vezettünk 2:1-
re, ám két gyors védelmi megingást követően az MTK fiataljai fordítani tudtak a 
hajrában, ezzel 3:2-re megnyerve a mérkőzést. A bronzmérkőzésre újra 
összekapta magát a csapat, nagyon komolyan vettük az összecsapást, mert meg 
akarták mutatni a fiúk, hogy megérdemlik a dobogó harmadik fokát. Ennek 
eredményeként a bronzmérkőzésen 8:0-ás sikert könyvelhettünk el. Ámbár nem 
csak a bronzérmet, de a torna legjobb kapusának járó különdíjat is elhoztuk. 
Kókány Beni parádés védéseit jutalmazták a szervezők egy kiskupával. 

Nyolcadikán, kedden az év utolsó edzőmérkőzését játszottuk szomszédainkkal, a 
III. Kerület TVE brigádjával. Mindkét fél részéről óriási lelkesedés látszódott a 
játékosokon. 110 (!) perces találkozón végül a mieink bizonyultak jobbnak (15-
11).
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Boros Ádám

Június 21-én hétfőn a csapat egy része már az UFC napközis táboraiban kezdte a 
nyarat. Nincs megállás, tovább előre! Hajrá UFC!

A hónap játékosa: Bereczk Benjámin. Bebe az elmúlt hónapokban rengeteget 
fejlődött. Játéka meghatározó a csapat számára. Bátran felvállalja a párharcokat, 
visszazár labdákat szerezni, visszalép labdát kérni, az ellenfél kapujánál letámad 
és gyakori, hogy a támadásokat egy ügyes átadással vagy lövéssel zárja le. Mi 
mást várhatnánk egy balszélső középpályástól? 

Június 20.-án zártuk az évet egy családi nap keretein belül. Igazi fesztivál hangulat 
alakult ki, az eseményen 40 gyerek és 45 felnőtt jelent meg. Volt asztalitenisz, 
teqball, lábtenisz, szülő-gyerek gála mérkőzés, szülő-szülő és gyerek-gyerek 
minibajnokságok, csocsó. A nap fő műsorszáma a szülőkkel közösen elkészített 
paprikás krumpli volt. A napon való rohangálás és kifáradás után egy közös 
ebéddel zártunk. Fantasztikus csapatépítő, közösségkovácsoló program volt!
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Különdíjban részesült kiemelkedő játékáért:
U7: Tomcsányi Anna
U8: Szűcs Tamás

Május utolsó hétvégéjén búcsúztattuk  az  idei  szezon  csonka  Bozsik  fesztivál 
sorozatát. A fesztiválon részt vett:
U7: Ballagi Sevestyén, Csányi Kornél, Fülöp András,  Kőnig Dániel,  Küs Marcell, 
Majoross Zétény, Radics Dániel, Sass Vince, Tomcsányi Anna.
U8: Buzogány Bernát, Csányi Benedek, Küs Milán, Lovas Brúnó, Molnár Ferenc, 
Szűcs Tamás, Szabó Mátyás, Tóth Máté, Varga Vince, Végvári Csongor, Vilhelm 
Zsombor.

Búcsú az idei szezontól
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Krár Edina

Csapatunk évzáróján a szülőkkel egy közös focival koronáztuk meg az évet. A 
gyerekeknek nagy élmény volt megmutatni a szülők ellen,mit is tudnak, remek 
hangulatú, gólzáporos mérkőzések voltak. 

A tornán részt vett: Ballagi Sebestyén, Fülöp András, Majoross Zétény, Radics 
Dániel.

Június elején egy remek szervezésű, 24 csapatos U7-es tornán vettünk részt 
Gödöllőn. A hőség és a fárasztó mérkőzések ellenére kisfocistáink remekül állták 
a sarat.
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Fárasztó ez a játék

Kicsi ember sokat eszik

Junior
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Szabadrúgás Merán Márk módra!

A szezon díjazottjai

Lurkó
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Katica- Lurkó közös évzáró

Gyakorlás közben

Katica



Előrelépés

Véget ért a 2020/21-es szezon mind a 2 Bajnokságban. Nagyon pozitív volt az idei 
év, rengeteget fejlődtünk, ami az eredményekben is meglátszik természetesen. 
Az, hogy mind 2 felnőtt csapatunk az első négy között végzett, ráadásul egész 
évben stabil teljesítményt tudtunk nyújtani, az mindenképpen előrelépés. A BLSZ 
III. bajnokságban ráadásul a dobogót is sikerült elérni!
Idén összesen 56 bajnoki mérkőzésből mindössze 6 alkalommal tudtak legyőzni 
minket. Az évet a már szokásosnak mondható Surány zárta, ahol egy 2 napos 
évzáróval búcsúztunk a szezontól. Megtartottuk az éves értékelést, grilleztünk, 
lábtenisz és pingpong meccseket játszottunk, EB meccset néztünk, 
beszélgettünk…szóval levezettük az évet.
A következő idényre Július 19-én kezdjük meg a felkészülést

UFC DÍJÁTADÓ GÁLA 2020–2021
 A tavasz legjobb edzésre járója: CZIPÓ ÁDÁM (65/64 edzés)
További jó edzésre járók: Becze Krisztián (63), Kákosy Márk (59), Kovács Márk 
(63), Takács Benedek (60)
 A szezon legjobb edzésre járója: BECZE KRISZTIÁN (124/122 edzés)
 A szezon BLSZ III-as házi gólkirálya: DOLGENER FLÓRIÁN (18 gól)
 A szezon BLSZ II-es házi gólkirálya: TÓTH BARNABÁS (18 gól)
A TAVASZ LEGJOBB BLSZ III-AS JÁTÉKOSA: DOLGENER FLÓRIÁN
Szavazatot kapott még: Kamarás Bálint, Messinger Miklós, Takács Benedek, 
Takács Marcell, Vereb Donát 

Felnőtt
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Szavazatot kapott még: Bacsek Bernát, Becze Krisztián, Bene Zoltán, Czipó Ádám, 
Lénárd András, Porst Bálint, Tóth Barnabás

Erdő- Lahner Tas

Szavazatot kapott még: Benke András, Deák Valentin, Márta Zsombor, Tóth Ábris

 A LEGTÖBBET FEJLŐDŐ JÁTÉKOS: KIS DÁNIEL
 UFC SZÍV DÍJ: KAMARÁS BÁLINT

 A SZEZON LEGJOBB BLSZ II-ES JÁTÉKOSA: BACSEK BERNÁT (124/78 edzés, 30/30 
meccs, 27x kezdő, 22x végig, 2389 perc, 13 gól, 9 assziszt)

 A SZEZON LEGJOBB BLSZ III-AS JÁTÉKOSA: DOLGENER FLÓRIÁN! (124/88 edzés, 
26/26 meccs, 26x kezdő, 23x végig, 2298 perc, 18 gól, 6 assziszt)

 A SZEZON LEGJOBB UFC-NEVELÉS ÚJONCA: URACS PATRIK
Szavazatot kapott még: Benke András, Miklósi Gergely, Tóth Barnabás
 A SZEZON LEGJOBB BLSZ II-ES IGAZOLÁSA: BECZE KRISZTIÁN

Szavazatot kapott még: Kincs Balázs, Takács Marcell, Vereb Donát, Zováthi 
Bendegúz

 A SZEZON LEGJOBB BLSZ III-AS IGAZOLÁSA: TAKÁCS BENEDEK

 A TAVASZ LEGJOBB BLSZ II-ES JÁTÉKOSA: PORST BENEDEK

Felnőtt
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