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Hibátlan tavaszi rajt.
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Képes beszámolónk.
Felnőtt csapat.

Szerkesztette: Pethő Gergely

Egyesületünk futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez illeszkedve a
m é r k ő z é s e k , t o r n á k e r e d m é n ye i
korosztályonként eltérően jelennek meg.
Kisebb korban számszerű eredmények
nélkül számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről, bajnokságban
szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)
már megjelennek a számszerű
eredmények is.
A hónap képén a felnőtt csapat két
játékosa látható, ahogy a 43. Sz. Építők
SK elleni Budapest Kupa mérkőzés előtt
háló karbantartási munkálatokat
végeznek.

A hónap képe

A hónap játékosai - Március
Felnőtt
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CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Tanulságos hónapon vagyunk túl
Tanulságos hónapon vagyunk túl az u19-es csapat életében. Hónapban elért
eredmények alapján jobban állunk, mint ősszel, de a riválisaink is jobban
teljesítenek, mint ősszel.
Mindkét félidő elején figyelmetlenségből kaptunk gólt. Így a vártnál nehezebbé
tettük magunknak a mérkőzést. De túl tudtunk lépni az árnyékunkon így végül 2
gólos győzelmet arattunk.
II. Kerület UFC – ESMTK 5-3
Mezey, (Sisa)- Gulyás, (Yürekli), Weiblen, Pap, Falvay, (Bencsics)- Deák N. ,
Márta, Tóth, Kalla, (Balogh), Kelemen-Hauberl, (Negyeliczky)
Gól: Kelemen (2), Weiblen, Tóth, Deák
Talán a legtompábbak ezen a mérkőzésen voltunk tavasszal. Valahogy kevésbé
tudtunk alkalmazkodni a körülményekhez és ellenfelünk saját bevallása szerint az
idény legjobb játékát tudta bemutatni. Volt lehetőségünk így is esetlegesen csodát
tenni, de nem tudtunk élni az aprócska szikrával.

ESMTK elleni diadal
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2003/2004-ben születettek
Budaörs SC- II. Kerület UFC 4-1
Mezey- Yürekli, (Deák B.) , Weiblen, Pál,Pap- Márta, (Balogh), Deák N. ,
(Bencsics), Kalla, (Gáldi), Tóth, Kelemen- Hauberl, (Gulyás)
Pad : Sisa
Gól: Kelemen
Magabiztos győzelemét arattunk hazai pályán végig jó iramot diktálva.
II. Kerület UFC- Zsámbék SK 9-0
Sisa,(Mezey)- Yürekli, Weiblen, (Bencsics), Pál, Deák B.- Pap, Márta, Tóth,
(Uracs), Gáldi, Kalla- Hauberl, (Balogh)
Gól: Hauberl (4), Gáldi(2), Tóth, Kalla, Uracs

Sima győzelem hazai pályánRoller Dániel
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2003/2004-ben születettek
Az első félidőben, hagytuk, hogy ellenfelünk fölénk kerekedjen, a kapu előtti
lehetőségeknél rossz megoldásokat választottunk. egymás meg nem értéséből
nem csak gól, de létszám hátrányba is kerültünk. Viszont az 50. perc után türelmes
fegyelmezett és sokkal agresszívabb játékkal egy pontot meg tudtunk menteni az
első helyezett otthonában.
Dorogi FC – II. Kerület UFC 2-2
Mezey- Deák B, (Gulyás), Pál, Weiblen, Yürekli – Pap, Deák N., Gáldi, (Kalla),
Tóth, (Márta), Kelemen- Uracs
Pad: Sisa, Balogh
Gól: Kelemen, Kalla
Piros: Pál
A vezetés megszerzése után rossz felfogásban kezdtünk futballozni, amit
ellenfelünk könyörtelenül ki is használt. Szünetben átbeszéltük, hogy mire van
szükség a mérkőzésen az eredményes játékhoz. A második félidőben
egyértelműen fölényben futballozva helyzeteket kialakítva tudtuk megfordítani a
mérkőzést és győzelmet aratni a kellemetlenül futballozó ellenfelünk ellen.

Győzelem a BKV ellen is
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2003/2004-ben születettek
.BKV Előre SC – II. Kerület UFC 2-4
Mezey- Gulyás, Pap, Weiblen, Yürekli, (Deák B.)- Márta, (Balogh), Deák N., Tóth,
Kalla, (Gáldi), Uracs- Hauberl, (Negyeliczky)
Pad: Sisa
Gól : Tóth (3), Uracs
Haladva a bajnokság vége felé szeretnénk hétről hétre egyre jobban játszani, sok
kemény csata vár még ránk.

Roller Dániel
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2005/2006-ban születettek
Ebben a hónapban sem kerültek el minket a sérülések és a betegségek. Ennek
ellenére a csapat szépen megoldotta a nehézségeket. Ki kell emelni, hogy a
2007-es korosztályból feljátszó játékosok (Balázs Bálint, Lepp Oli, Tőrös Marci,
Zsámbéki Jakab) rendkívül nagy segítséget jelentettek.
Jó hír, hogy Hatvany Barni több mint másfél hónap után visszatért vállsérüléséből.
Sajnos azonban Szentiványi Dávid több hétre kidőlt combsérülés miatt. Majdnem
egy év után Szalóky Sebi ismét témeccset játszott a lábtörése után, és két gólt
szerzett az első mérkőzésén.

Bemelegítés
A tavasz kezdetével a srácoknak megjött a kedve a meccsnézéshez is. Kint
voltunk a magyar válogatott Szerbia elleni találkozóján, és néhányan a II. Kerület
UFC felnőttcsapatának Budapest Kupa-meccsére is kilátogattak és zseniálisan
szurkoltak.
A meccseken vegyesen teljesítettünk, ráadásul számos rangadót játszottunk.
Többször előfordult, hogy nem úgy teljesítettünk, ahogy általában tudunk. Ebben
szeretnénk fejlődni.
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2005/2006-ban születettek
v

Nagy győzelem a BVSC ellen

Hónap játékosa: BÉLAI BALÁZS
Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Illyés Márk, Kővágó Levente,
Ludvig Bende, Pados Márton
HAVI MÉRKŐZÉSEINK:
MLSZ U17, KÖZÉP A-CSOPORT
17. forduló:
Ikarus BSE–II. Kerület UFC 3–0 (2–0)
UFC: Fodor – Bélai Be. (Szigeti, a szünetben), Csukárdi, Petki, Bene – Kővágó
(Szentiványi, 60.), Ludvig, Dajka, Magyar – Bánszki (Pados, 60.), Bélai Ba.
18. forduló:
II. Kerület UFC–Városi SE Dunakeszi 8–0 (6–0)
UFC: Fodor – Molnár, Petki, Szigeti (Solti, a szünetben), Papp – Dajka – Bélai
Be., Ludvig – Bélai Ba. – Bánszki, Elek
Gól: Ludvig (13., 42.), Elek (19.), Bánszki (22., 59.), Dajka (35., 79.), Bélai Ba.
(37.)
Gólpassz: Bélai Be. (13.), Bánszki (19.), Dajka (22.), Elek (37.), Bélai Ba. (42.),
Ludvig (59.)
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2005/2006-ban születettek
20. forduló:
BVSC-Zugló–II. Kerület UFC 3–5 (2–1)
UFC: Fodor (Illyés, 56.) – Papp (Szigeti, a szünetben), Csukárdi, Petki, Bélai Be.
– Kővágó (Keleti, a szünetben), Bélai Ba., Dajka, Ludvig – Bánszki (Doroszlay,
56.), Magyar
Gól: Bánszki (43.), Magyar (55., 80. – az elsőt 11-esből), Bélai Ba. (62.), Keleti
(82.)
Gólpassz: Magyar (43.), Ludvig (62.), Keleti D. (80.)
MLSZ U16, KÖZÉP-NYUGAT CSOPORT
16. forduló:
Rákosmenti KSK–II. Kerület UFC 1–5 (0–2)
UFC: Illyés – Tőrös, Pados, Zsámbéki, Bene – Fazakas (Kováts, 55.), Doroszlay,
Szentiványi, Rodríguez (Lepp, 55.) – Krant, Hidi
Gól: Hidi (1.), Rodríguez (24.), Pados (51.), Krant (65.), Szentiványi (85.)
Gólpassz: Tőrös (1.), Krant (24.), Doroszlay (51., 85.), Hidi (65.)

Sikeres túra Tatán

17. forduló: II. Kerület UFC–Szent István SE 2–3 (1–2)
UFC: Illyés – Lekli, Pados, Zsámbéki, Tőrös – Janity (Lázár, 49.), Szentiványi
(Fazakas, 57.), Bélai Ba., Kovács – Krant, Hidi (Balázs, 58.)
Gól: Kovács (30.), Bélai Ba. (65.)
Gólpassz: Krant (30., 65.)
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2005/2006-ban születettek
18. forduló:
Tatai AC–II. Kerület UFC 0–3 (0–1)
UFC: Illyés (Solti, 65.) – Lekli, Pados, Bene, Lázár – Doroszlay – Rodríguez,
Kovács – Bélai Ba. (Szalóky, a szünetben) – Krant, Hidi
Gól: Krant (39.), Szalóky (65., 90.)
Gólpassz: Lekli (39.)

Sima győzelem a Dunakeszi ellen
Ritz Balázs
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2007/2008-ban születettek
180 fokos fordulat
A tét a verseny a bajnokság elindulása úgy néz ki, hogy jót tett a srácoknak. Vagy
a csillagok együttállása így tavasszal? Fene se tudja, de egy biztos. Ismét régi
önmagunkat idézzük edzéseken és mérkőzéseken. Persze akadnak kisebb
súrlódások, nézeteltérések, de így március végére szépen mindenki megragadta
az evezőlapátokat és újból mindenki küzd, melózik és egy irányba húz. Ez a
hónap megmutatta a srácoknak mindazt , amiről Balázs bával szónokolunk nekik
hétről-hétre. Hogy a munka, alázat, a CSAPAT nagyszerű dolgokra képes és
mind egyénileg, mind pedig közösséget alkotva – fantasztikus kis fickók. Bár már
nem is olyan kicsik.
Két mérkőzést emelnék ki röviden. Az MLSZ – bajnokságból a Bicske ellenit.
Tudtuk, hogy bár hiába a tabellán elfoglalt utolsó helyezés, nem adják majd
könnyen magukat. … és beszéljen most helyettem a jegyzőkönyvből egy részlet.

Az igazi végjáték
Hihetetlen, hogy pillanatok leforgása alatt a mennyből a pokolba és ismét a
magasba emelkedtek a fiúk. Nagyon komoly tartásról tettek tanúbizonyságot.
A másik mérkőzés pedig a BLSZ – bajnokságból a Városgazda elleni. Ősszel
ellenfelünk megtisztelt azzal, hogy végig koncentráltan és komolyan vettek
minket – gurítottak is rögtön 12-t.
Ennek tudatában alakítottuk ki a keretet és léptünk pályára. Ellenfelünk jó erőkből
állt. Akart focizni. Ha így egyeben maradnak még sikeresebb kis brigád lesznek.
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2007/2008-ban születettek

Egységben az erő
A visszavágón 2:2-s döntetlent értünk el – 3 db 2009-s születésű játékossal a
keretben. Vegyesek voltunk és elszántak. Akartunk és nem adtuk fel. Aminek
meg is lett az eredménye.
Folytatjuk tovább a megkezdett utat és a : „végtelenbe és tovább” !

Indul a busz!

Banka László
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2009/2010-ben születettek
Márciustól egy új fajta képzési metodikát használunk, mely a játék négy fázisából
indul ki (labdabirtoklás, labdavesztés, védekezés, labdaszerzés). Minden héten
egy témához kapcsolódó gyakorlatokat végeztünk, melyek közben az ezekhez
tartozó alapelveket rögzítettük.

Az edzések nagyon magas, 35 és 40 közötti létszámmal zajlanak. Ez mindig nagy
öröm, pláne egy ilyen vírus által okozott, nehézségekkel teli tél után.
Martin-Hajdu Péter családjával végül maradt Magyarországon, így be is tudott
kapcsolódni az edzésekbe a hónap elejétől.

Az első tavaszi U13
forduló után - 1.csoport

Az U13-as csapataink nagyon jó, erős csoportokba kerültek, ahol szinte kivétel
nélkül minden mérkőzés izgalmas, jó iramú, mely legnagyobb pozitív hozadéka,
hogy a héten gyakoroltakat, tanultakat számon lehet kérni a mérkőzéseken és a
találkozók után mindig közösen tudjuk értékelni, hogy ezekből mi valósult meg és
miben kell még fejlődni.
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2009/2010-ben születettek

A második tavaszi forduló után - 2.csoport
Az U14-ben szereplő gárdánknak idáig két könnyű mérkőzése volt, de mostantól
jönnek a tabella első felében elhelyezkedő csapatok elleni mérkőzések, így
remélem ott is színvonalas találkozókra fog sor kerülni.
Március hónap játékosa: Merényi Kolos - tanulásra való fogékonysága,
motiváltsága és a mérkőzéseken a társak felé mutatott pozitív kisugárzása miatt.

BLSZ U13. 1. csoport
2022.03.06 vasárnap, Deák Ferenc Bamba sportközpont, UFC - Airnergy 15:00
és UFC - Rákosmenti KSK 17:00

Keret: Varga Miron, Madzin Zalán, Kapa Hunor, Varga Sámuel, Serestey Olivér,
Szentgyörgyi Ádám, Teimer Lázár, Lombard-Eszes Benedek, Baradlai Botond,
Herháger Ádám, Mészáros Levente, Fehér Ádám, Rados Martin, Samu-Nagy
Ábrahám, Lendvai Bátor
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2009/2010-ben születettek
2022.03.20 vasárnap, Újlak utcai sporttelep, UFC - 1908 SZAC 11:00 és UFC Barca Escola II. 13:00
Keret: Varga Miron, Madzin Zalán, Kapa Hunor, Varga Sámuel, Serestey Olivér,
Szentgyörgyi Ádám, Teimer Lázár, Baradlai Botond, Herháger Ádám, Mészáros
Levente, Rados Martin, Polyák Márk, Samu-Nagy Ábrahám

2022.03.26 szombat, hazai pálya, UFC - Barca Escola 09:00 és UFC - Mészöly
Focisuli SE II. 11:00
Keret: Madzin Zalán, Kapa Hunor, Varga Sámuel, Serestey Olivér, Szentgyörgyi
Ádám, Teimer Lázár, Baradlai Botond, Mészáros Levente, Fehér Ádám, Polyák
Márk, Kecskés Ádám

BLSZ U13. 2. csoport
2022.03.05 szombat, hazai pálya UFC - Pénzügyőr SE II. 09:00 és UFC Soroksár SC 11:00
Keret: Dulai Tibor, Bérczi Dávid, Nazari Milan, Tóth Márton, Tomaj Dániel, Dombi
Patrik, Kassai Szabolcs, Merényi Kolos, Karádi Károly, Juhász Huba, Pataki
Dömötör

2022.03.20 vasárnap, Kőér utcai sporttelep, UFC - CSHC 94 SE 10:00 és UFC Barca Academy 12:00
Keret: Dulai Tibor, Pásztor Zsigmond, Nazari Milan, Tóth Márton, Tomaj Dániel,
Kovács M. Bendegúz, Kassai Szabolcs, Merényi Kolos, Karádi Károly, Juhász
Huba Martin Hajdu Péter

2022.03.27 vasárnap, BKV Előre sporttelep, UFC - Mészöly Focisuli SE 10:00 és
UFC - UDSE 11:00
Keret: Pásztor Zsigmond, Nazari Milan, Tóth Márton, Tomaj Dániel, Dombi Patrik,
Kovács M. Bendegúz, Kassai Szabolcs, Merényi Kolos, Juhász Huba, Pataki
Dömötör, Martin Hajdu Péter, Vörös Ciprián, Onodi Mirkó, Kovács Lénárd
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2009/2010-ben születettek

A hardmadik tavaszi forduló után - 2. csoport
BLSZ U14 3. csoport
Kelen SC II. - UFC, 2022.03.05 szombat 10:00, Kelen SC pálya
Eredmény: 1-9
Keret: Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés
Ádám, Pados Máté, Váradi Szabolcs, Albert Noé, Kovács Lénárd, Vörös Ciprián,
Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor, Ferenczi András, Samu-Nagy
Ábrahám

UFC - Testvériség SE, 2022.03.19 szombat 14:00, hazai pálya
Eredmény: 7-0
Keret: Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés
Ádám, Lehőcz Bálint, Onodi Mirkó, Pados Máté, Váradi Szabolcs, Albert Noé,
Kovács Lénárd, Vörös Ciprián, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor
Kovács Viktor
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2011/2012-ben születettek
Hibátlan tavaszi rajt
Hidegkúti Téli Sátras Bajnokság
U10 - Mindkét csapatunk dobogós!
2012-es születésű fehér csapatunk 100%-os mérleggel zárta a Hidegkúti Sátras
Bajnokságot, ezzel bezsebelve a bajnoki címet. Az U10-es zöld csapatunk óriási
küzdelem után kivívta magának a dobogó legalsó fokáért járó bronzérmet.
U11 - Ezüst és bronz
2011-es születésű csapataink 02.26.-án szombaton, a Hidegkúti Sátras
Bajnokság rájátszásának fordulójában léptek pályára. Zöld csapatunk nagy
küzdelem után legyőzte a Budai csapatát, majd a döntőben a HSC ellen
vereséget szenvedett. A fehér csapatunk kvalifikálta magát a bronzmérkőzésre,
ahol a Budai FC volt az ellenfele. Óriási csata után előbbi került ki győztesen, így
mindkét csapatunk dobogón végzett. A zöldek ezüstéremmel, a fehérek
bronzéremmel a nyakukban örülhettek a két hónapos bajnokság végén.
Nagy gratuláció mindenkinek!

U11 - ezüst és bronz
Edzőmérkőzés a KISE fiataljai ellen
Március 5.-én szombaton hazai pályán fogadtuk a KISE U10-es csapatát. A 80
perces találkozó rengeteg gólt hozott a mindkét csapat számára tanulságos

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
barátságos mérkőzésen. Remek összecsapás volt, köszönjük a KISE
csapatának, hogy eljöttek. UFC – KISE 16:4 Ezzel a mérkőzéssel ért véget a
Bozsikos keretünk felkészülése a tavaszi torna szezonra.

Edzőmérkőzés a KISE ellen

Kiváló rajt!
Március 6.-án vasárnap elindultak a Kölyökliga tavaszi fordulói. Az első
játéknapon mindkét korosztályunk 2-2 mérkőzést játszott. Az U10-es kiemelt
keretünkben bemutatkozott Nándorfi Péter, aki két mérkőzés alatt 7 találatot
jegyzett. Csapata meg sem állt 23 gólig. Az első – és egyetlen értékelhető –
mérkőzésen a Mészöly FS csapatával találkoztunk. Ellenfelünk remekül támadt
le minket, nagyon megnehezítette a játékunkat, de azért sikerült rajtuk is
felülkerekedni.
UFC – Mészöly 7:1
UFC – Cegléd 16:0
U11-es csapatunk igazi rangadót vívott. A tabella harmadik helyén álló Gloriett
SE, illetve a szomszédos kerületi barátaink, a Hegyvidék UFC Gerrzo csapatai
ellen. Az első mérkőzésen hátrányból fordítva sikerült elhoznunk a 3 pontot, a
második találkozón már fáradtabb játékkal, de magabiztos játékkal sikerült
megtartanunk a megszerzett előnyt.
UFC – Gloriett 5:3
UFC – Gerrzo 4:2

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek

U10-es csapatmegbeszélés
Ezüstérem Délegyházán
Március 14.-én, a hosszú hétvége közepén sem álltunk le. Délegyházára utazott
a csapat a BlazePod kupára. Most vegyes kerettel érkeztünk, együtt játszhattak
az U10-es és U11-es gyermekek, mint edzésen. Nagyszerű, parádés
csapatjátékkal döntőig menetelt a csapat, ahol végül a Rákosmente „A” csapata
bizonyult jobbnak. Remek torna volt, szuper egyéni teljesítményekkel.
Az ezüstérem mellé a torna gólkirályi címét is elhoztuk Ababou Mouloudnak
köszönhetően.
UFC – Mészöly 2:2
UFC – Rákosmente „B” 8:1
UFC – Dunakeszi 5:1
UFC – Rákosmente „A” 1:2
Nagy gratuláció a csapatnak a mutatott teljesítményéért!
Első Bozsik torna
U10 -es és U11-es Bozsikos keretünk is elkezdte a tavaszi szezont, igaz
felemásra sikerült eredménnyel. Összesen 8 mérkőzést játszottunk, ebből 4
alkalommal győztesen, 4 alkalommal vesztesen hagytuk el a pályát. Érezhető
volt, hogy nagyon várta már a csapat a nagypályás mérkőzéseket, ahogy az is,
hogy kellett pár mérkőzés amire visszarázódunk a kispályázás világából.
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2011/2012-ben születettek
Csapataink összességében jól szerepeltek, csapatban való gondolkozásra,
csapatjátékra utaló jeleket mutattunk, egységesen és hol – hol már szervezetten
játszva. Szabó Nimródot lehet kiemelni, aki rengeteg gólt szerzett a 2011-es
csapatban. Április harmadikán lesz a következő Bozsik forduló, nagyon
dolgozunk rajta, hogy kijavítsuk a hibáinkat és még jobb játékot tudjunk
produkálni.
Chikán Eriknek ez volt a búcsú mérkőzése, mert elmegy a csapatunktól. Egy
parádés góllal búcsúzott el!
A befektetett munka meghozza a gyümölcsét
Kölyökliga, március 27. vasárnap
U10 - 120 perc pihenő nélkül
2012-es születésű csapatunkra nagy megmérettetés várt a Kölyökliga vasárnapi
fordulójában. 3 mérkőzést (2x20 perc) játszottunk zsinórban, pihenő nélkül. A
gyerekek remekül vették az akadályt, 120 perc alatt 31 gólig meg sem álltak!
II. Kerület UFC - Újpest FC 11:0
II. Kerület UFC - Gloriett SE 6:1
II. Kerület UFC - Viadukt SE Biatorbágy 14:0
A kiemelt keretben debütált Faragó Balázs, aki egyáltalán nem lógott ki lefelé,
nagyon színvonalas játékot láthattunk tőle.A 9 pontot bezsebelve nagy lépést
tettünk a bajnoki cím felé vezető úton. Jelenleg 8 pontos előnnyel vezetjük a
tabellát a második helyen álló Dorogi FC előtt, igaz ők 1 meccsel kevesebbet
játszottak. Bravúros teljesítmény ez az U10-es csapattól.
U11 – Felfelé!
2011-es csapatunkra két rangadó is várt. Az első mérkőzésen a Dunakanyar SE
csapatával játszottunk, ahol a gyönyörű mezőnyjátékot elhomályosította 1-2 ki
nem kényszerített hibából kapott gól. Összességében óriási erőket mozgósított a
csapat, hogy meg tudja nyerni a mérkőzést. Igazi ki – ki meccset játszva a lefújás
pillanatában mi örülhettünk jobban.
UFC – Dunakanyar 5:4
A második mérkőzés még nehezebb volt. A második helyen álló Újpest FC volt az
ellenfél, akik ősszel nagyon simán, 7:2-re vertek el minket. Jó játékosokból álló,
erős ellenfél ez az Újpest. Az első félidő se volt rossz, megszereztük a vezetést,
fordított az ellenfél, kiegyenlítettünk (2:2), ám a második játékrész káprázatos
volt. Ki merem jelenteni, hogy 2022-ben a legjobb félidőt, sőt a legszebb játékot
mutatta a 2011-es csapat. A szünetben átbeszéltük, hogy mindennek az alapja a
biztos védekezés, a kapott gól nélküli játék. Ha hátul koncentrálunk és nem
engedjük az ellenfelünket fölénk nőni, ziccereket kialakítani, a támadó játékunk is
rendben lesz. Jönni fognak a helyzetek. Ez így is történt, a második játékrészben
Hégely Máté és Srankó Zsombor nagyon összekapta a csapat védekezését,
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2011/2012-ben születettek
remekül működött az előrefelé történő védekezés, avagy a folyamatos letámadás
is. A játékrész első felében egy remek letámadás után az Újpest nem tudta kihozni
a labdát és Zsombor egy labdaszerzést követően gondolkodás nélkül a kapuba
vágta azt. Ez meg is hozta az áttörést. Ellenfelünk igyekezett támadni, de a biztos
lábakon álló csapatkénti védekezés nem engedte őket helyzetbe kerülni. Viszont
emiatt kinyíltak hátul és Mohácsy Domi révén elkezdtük növelni a góljaink számát.

Kölyökliga U11

Egy erős Újpest FC ellen sikerült 6:2 arányban megnyernünk a mérkőzést
nagyszerű játékkal! Igazi csapatként, egymást segítve, szervezetten játszva.
UFC – Újpest FC 6:2
Ezzel a sikerrel a dobogó harmadik fokára léptünk fel, 3 ponttal lemaradva a
második helyen álló Újpesthez képest. Márciusban 9 mérkőzésből 9-et sikerült
megnyernünk a bajnokságban, ami egy egészen elképesztő, kiváló rajt. Reméljük
a hibátlan teljesítményünk továbbra is kitart. Az edzéseken befektetett munka, a
januárban és februárban rengeteg edzőmérkőzés és torna, akadémiák és
tehetség központok ellen meghozza gyümölcsét!
A hónap játékosa: Farkas Gergely
Mouloud a számtalan góljával és a gólkirályi címével nem könnyítette meg a
dolgom, amikor a hónap játékosán gondolkoztam. Ebben a hónapban viszont
Gergő érdemelte ki ezt a címet.Gergő edzésmunkája és motiváltsága példás. A
csapatban betöltött szerepe fontos. Nem csak a támadásokat tudja segíteni, a
védekezésben és a labdaszerzésben is aktívan részt vesz. Labdával és labda
nélkül is segíti a csapata játékát.
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2013/2014-ben születettek
Továbbá az utóbbi időben rengetegszer talált az ellenfelek kapujába, néha
lehetetlen szögből is (Az Újpest FC ellen az alapvonalról szerzett gólt). Gergő
hétről hétre magabiztosan teljesít mind az edzéseken, mind a mérkőzéseken!
Nincs hullámzó játéka, hozza a tőle elvárt szinten. Sokat fejlődött a
határozottságában is, már agresszívebben mer odalépni egy – egy párharcnál.
Március hónap játékosa Farkas Gergő! Csak így tovább!

Remekelt az U10 a Kölyökligán

A hónapban pályára léptek:
U10 és U11 együtt.
Ababou Mouloud, Bana László, Bassarov Suleyman, Bereczk Benjámin, Biró
Attila, Chikán Erik, Csere Márton, Dérczy Fecó, Domonyik Lőrinc, Faragó Balázs,
Farkas Gergely, Gaál Benedek, Hegedűs Marcell, Hégely Máté, Jászi Ádám,
Jávor Ádám, Jensen-Bajai Milán, Juhász Kende, Juhász Nándor, Kapa Csongor,
Kapovits Áron, Kókány Benedek, Kollmann Márk, Komjáthy István, Kovács Artúr,
Kőnig Tamás, Menyhért – Vitay Alex, Mohácsy Domonkos, Nándorfi Péter, Pálfi
Márton, Papp Szabolcs Zoltán, Peták Bercel, Peták Menyhért, Srankó Zsombor,
Szabó Nimród, Szabó – Sájer Bende, Tóth Ádám, Victora Rordigó János, Zubor
Péter, Pölczman Péter, Lodge Róbert.
Április egy nagyon sűrű hónap lesz, rengeteg mérkőzéssel. Ha ezt az utat
folytatjuk és keményen dolgozunk továbbra is edzéseken nincs lehetetlen.
Tovább, előre! Mindent bele! Áprilisban folytatjuk.Hajrá UFC!
Boros Ádám
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Itt a tavasz!
Március közepén elbúcsúztunk a fedett sátortól, immár kültéri körülmények
között zajlanak az edzések. Szerencsére az időjárás eddig kegyes volt hozzánk,
nem zavarhatta meg az edzésre járást a hidegebb idő.
Csapatunkat egy sérülés és betegséghullám sújtotta az elmúlt hetekben. Bánky
Ádám a hosszan tartó könyöktörés miatti rehabilitáció után sem tudott visszatérni
a pályára, mert vírusos betegséget kapott el. Buzogány Bernát bokáját
begipszelték, rá néhány hét pihenő vár. Csányi Kornél kéztörést szenvedett,
szerencsére ő már jól van és visszatért. Fülöp Andrisnak, Sass Vincének és
Tarján Ivánnak is betegség miatt kellett kihagyni az első tavaszi Bozsik fesztivált,
míg Tóth Máté a torna után betegedett le. Mindegyiküknek jobbulást kíván a
csapat, várjuk vissza őket!

U9-es Bozsik fesztivál
Márciusban távozó és érkező játékosunk is volt:
Ballagi Sebiék Budaörsre költöztek, így Sebi ott folytatja a focit. További sok sikert
kívánunk neki! Blazsovszky Márk személyében pedig egy ügyes, jól cselező és
jól lövő játékost igazoltunk, aki abszolút beleillik a csapatba tudásban és
személyiségben is.
03.27-én megrendezésre került az első tavaszi Bozsik fesztivál mindkét
korosztályunknak. Elsőként a 2013-as csapat érkezett játékra éhesen a Mérnök
utcába, ahol remek időjárás és pörgős lebonyolítás mellett focizhattak a fiúk.
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2013/2014-ben születettek
Az U9-es fesztiválon 11 játékos vett részt:
Csikós Benedek Kolos, Lovas Brúnó, Tóth Máté, Vilhelm Zsombor, Szabó
Mátyás, Küs Milán, Varga Vince, Breuer Áron, Szűcs Tamás, Molnár Ferenc,
Nagy Kristóf.
Nagyon jól sikerült a torna, remek játékot láthattunk mindenkitől. Jól működött a
passzjáték és a labdakihozatalban is léptünk előre, mindamellett, hogy rengeteg
gólt szereztünk. Breuer Áron jól debütált, először volt velünk Bozsik fesztiválon.
Oklevelet kapott: Nagy Kristóf és Lovas Brúnó.

U8 - Szuper csapat

Az U8-as fesztivál is remekül sikerült, Lió bácsi és Gergő bácsi is elégedett
lehetett a látottakkal. Sok gólt szereztek a fiúk és itt is szépen kibontakozott a
csapatjáték, ügyesen építette a támadásokat a csapat.
Az U8-as fesztiválon öten vettek részt:
Petricsek Milán, Majoross Zétény, Fecser Attila, Kőnig Dániel, Radics Dániel.
Oklevelet kapott: Petricsek Milán.
Petricsek Milónak ez volt az első Bozsik fesztiválja velünk, nagyszerűen
teljesített, így megérdemelten kapta meg az oklevelet.
Pethő Gergely
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Fesztiválon jártunk
Roller Dániel
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Junior

Bemelegítés közben
Kölyök
Edzés előtti foci a nagypályán
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Lurkó
Különdíjat kaptunk!
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Manó

Szlalom

Labdavezetés

CSAPATAINK

Katica
Társak keresése

Kezdő sípszó

CSAPATAINK

Felnőtt
Felnőtt csapat
Márciusi eredmények:
BLSZ II.
TESTVÉRISÉG 1:3 UFC
UFC 1:3 NAGYTÉTÉNY
UFC 10:3 GOLDBALL
SZENT PÁL AKADÁMIA HSE 0:2 UFC
BLSZ III.
UFC 5:1 RSC
UFC 1:3 ISSIMO II.
BKV II. 6:3 UFC
BUDAPEST KUPA
UFC 1-2 43.SZ.ÉPÍTŐK SK

Életkép

Reggeli pálya

Szoros mérkőzésen maradtunk alul és estünk ki a kupasorozatból. A 89. percben
büntetőből kaptunk gólt, amire már nem tudtunk válaszolni. Lesz még egy
lehetőségünk azonban, ahol a legjobb 8 között kieső 4 csapatból még ketten
továbbjutnak a magyar kupa következő kiírásának a selejtezőjébe.
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Felnőtt
Sajnos mindkét bajnokságban sok sérült és hiányzó van, így nehéz volt
megfelelően kiállni az elmúlt hetekben. Ennek ellenére mindkét bajnokságban
dobogón van továbbra is a csapat. Rengeteg van még hátra, mindenképpen
javulnunk kell, hogy elérjük a céljainkat.
Március hónap játékosa: Porst Benedek

Meccsnap
Erdő-Lahner Tas

