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Az elődöntőig jutottunk!
Hatalmas siker a kupában
Béke van
Matával készült interjú
Négyből négy
Már dobogós az U19!
Első vereség a bajnokságban
De így is őrzi első helyét az U17
El Húngaro
Fiam, maga kifogta DélAmerikát!

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
eredményei korosztályonként eltérően
jelennek meg. Kisebb korban
s z á m s z e r ű e r e d m é n ye k n é l k ü l
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
bajnokságban szereplő csapatainknál
(U19, U17, U15) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe a Kolozsvári Tamás utcában
készült új molinónkról.

Fotózd le magad Te is az UFC pályán!

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Sikeres volt az április ificsapatunk számára, hiszen négyből négy meccset
nyertünk meg. Az első ellenfelünk ebben a hónapban a szebb napokat is látott
Csepel volt a Kolozsvári Tamás utcában. Mindenképpen vissza szerettünk volna
vágni a Csepelnek az őszi vereségért, nagy rohamokkal kezdtük a meccset. A 10.
percben meg is lett az eredménye, Yann szerzett labdát és tálalt a középen érkező
Dolgener elé, aki kilőtte a sarkot (1-0). Ezt követően is támadásba maradtunk, de
egy szabadrúgás utáni hibának köszönhetően egyenlített ellenfelünk (1-1). A 35.
percben Juhász a sokadik helyzetét gólra tudta váltani (2-1). A második félidőt
emberhátrányban játszottuk végig Nagy Dávid sérülése miatt, ennek ellenére
Yann góljával növeltük előnyünket (3-1). A biztos vezetés tudatában picit
elkényelmesedtünk, az 56. percben szépített ellenfelünk (3-2). Szerencsére fel
tudtunk még pörögni, a 63. és a 70. percben ugyanaz volt a képlet: Somogyi Kevin
indította Yannt, aki mindkétszer a kapuba lőtt (5-2). A hajrában ellenfelünk
szépített, beállítva a végeredményt (5-3).
A hétközi meccs után egyből egy nagy feladat várt a csapatra: Dabasról kellett
elhozni a 3 pontot. Az első 30 percben életlenül játszottunk, ellenfelünk sokkal
jobban pörgött, így nem volt meglepő, hogy 2-0-s előnybe kerültek. A 40. percben
kezdett éledezni a társaság és szerencsénkre gyorsan meg is lett az eredménye,
a 44. percben Juhász Csongi szólójával szépítettünk (2-1). A szünet így is jól jött, a
második félidőre fegyelmezett csapat jött ki. Dolgener Fábi szerzett labdát és
passzolt Juhász elé, aki egyből a kapuba gurított (2-2). A 84. percben Marvin
remekül indított Juhászt, aki a kifutó kapus mellett ellőtte a labdát, ezzel
megszerezve önmaga 3. gólját (3-2). Az utolsó öt percben visszahúzódva,
fegyelmezetten védekeztünk, így megszerezve a fontos győzelmet. Az utolsó
hazai meccsünket a hónapban a nagyon masszív RKSK ellen vívtuk. Az első 20
percben vendégeink állták a rohamokat, utána viszont 14 perc alatt négyszer
sikerült a kapuba találni, négy hasonló támadást követően. Háromszor Dolgener
Fábi és egyszer Yann talált a kapuba. Sajnos a félidő végén Török Norbi súlyos
sérülést szenvedett, kificamodott a térde, váhatóan hat hetet kényszerül kihagyni.
A második félidő elején szépített ellenfelünk (4-1). Ez azonban nem zökkentett ki
minket, Juhász, Yann, Juhász sorrendben 10 perc alatt 3 gólt szereztünk, ezzel
bebiztosítva a vezetést (7-1). Az utolsó 15 percben mindkét csapat elfáradt és
„szétszakadt” a pálya, ekkor ellenfelünk kettő, mi egy góllal kozmetikáztunk az
eredményen, ezzel beállítva a meglepően magabiztos, 8-3-as győzelmet. Az
utolsó áprilisi hétvégére maradt az év utolsó Budapesten kívüli mérkőzése. A
veresegyháziak nekünk estek és meg is szerezték a vezetést a 14. percben (1-0).
Nagyon tompán játszottunk az egész félidőben, de a 17. percben Yann egyenlített,
majd a 24. percben egy szöglet utáni eltört lövésbe Juhász tette bele a lábát, a
labda meg a hálóban kötött ki (1-2)! A hátralévő bő 20 percben nagyjából egy tucat
gólhelyzetet hagytak ki a csapatok. Az 53. percben egy szabadrúgásból sikerült
egyenlíteniük (2-2). A 60. percre talált magára a társaság, ekkor ellenfelünk óriási
hibáját Yann használta ki (2-3). A 70. percben egy remek támadást követően
Juhász passzolt középre az érkező - debütáló - Varga Beni elé, aki az üres kapuba
lőtt ezzel kétgólosra hizlalva előnyünket (2-4). A 90. percben szépített a Veres' (34). Győzelmünk nagyban köszönhető remek formában védő kapusunknak,
Farkasch Jánosnak. Ezzel a győzelemmel őrizzük a 3. helyünket a tabellán.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A tavasz középső hava rengeteg mérkőzést tartogatott számunkra. Az országos
bajnokságban a Csepel ellen léptünk pályára a 19.fordulóban. Szép gólokat
szereztünk: az első félidőben két szép akció végén Bernát volt eredményes, majd
Tomi tekert remekül a léc alá. A második félidőben szép akciógóljaink közül
kiemelkedik Czipó Ádi távoli bombagólja. Végül 11-0-ás győzelmet arattunk.
Gólszerzőink: Bacsek B. 5, Tóbiás M. 2, Józsa T., Böszörményi Á., Katona M.,
Czipó Á.
Két nappal később a budapesti bajnokság éllovasával, a Levegő-Energia FC-vel
mérkőztünk meg idegenben. A 2.percben Uray Kris érintés nélkül becsavarta a
szögletet, majd a 9.percben Bacsek Bernát szögletét Vincze Gera klasszis
mozdulattal a léc alá fejelte (0-2). A félidő második felében teljesen beszorultunk
kapunk elé, a 25.percben szépített is a házigazda (1-2). A második 45 percet
megint jól kezdtük, többször is növelhettük volna előnyünket, ám legnagyobb
helyzeteink is kimaradtak. A játékrész második fele ezúttal is a hazaiaké volt, aki
ismét nagy fölényben játszottak és a 93.percben egy szöglet után ki is
egyenlítettek (2-2). Nagy csatában igazságos döntetlen született.
Az országos bajnokságban tavaszi második vidéki mérkőzésünk következett,
Dabasra utaztunk. Profi körülmények között, szép stadionban 8-0-ás győzelmet
arattunk, ismét több gyönyörű gólt szerezve. Az első félidőben Tóbiás Marci
kapásgólja, Bernát szólója és Gera fejesgólja is jól nézett ki, a második
felvonásban Bagyi és Ábel kapásgóljai is élményszámba mentek. Gólszerzőink:
Bacsek B. 2, Tóbiás M., Katona M., Vincze G., Mohamed Z., Bagyinszki K..
Szakács Á.
A fővárosi bajnokságban 8-2-re vertük a Pomázt, visszavágva ezzel az őszi 2-1es vereségért. Tarkövi Ádi két fejesgólja, Zsombi átemelős találata és Porst Beni
szólója is szemet gyönyörködtető megoldás volt. Gólszerzők: Tarkövi Á. 4, Porst
Be. 2, Kelemen Zs., Zlatzky D.
Április közepén elveszítettük veretlenségünket az országos bajnokságban: a
4.helyen álló RKSK taktikus, fegyelmezett játékkal 2-1-re legyőzött minket. Az
első félidőben Áron indítását követően Bernát találta a kapuba, ám Dani hibáját
követően egyenlítettek a vendégek. A második félidő elején Máté passzolt röviden
haza, amit ismét kihasznált a Rákosmente, így már előnyben voltak és hatalmas
helyzeteink ellenére az eredményen már nem tudtunk változtatni. Hasznos és
tanulságos összecsapás volt, rajtunk múlik, hogy tanulunk-e belőle.
Egy héttel később újabb vidéki fellépés következett, Veresegyházán álltunk
bosszút az előző heti vereségért: 12-1-re vertük meg vendéglátóinkat. Ismét több
tetszetős gólt szereztünk: Bernát szólója, Tóbi szabadrúgásgólja és Bagyi
kapásgólja is kiemelkedő volt. Gólszerzőink: Bacsek B. 5, Bagyinszki K. 4, Katona
M., Tóbiás M., Mohamed Z.
A hónapot a Hegyvidék elleni fővárosi meccsel zártuk, amit 9-0-ra megnyertünk a
9 játékossal kiálló vendégek ellen. Gólszerzőink:Kákosy M., Kelemen Zs., Zlatzky
D. 2-2, Nagy Dáv., Uray K., Dolgener F.
Áprilisban súlyos sérülést szenvedett Török Norbi, aki várhatóan 6 hetet
kényszerül kihagyni, jobbulást kívánunk neki!
A hónap játékosa Bacsek Bernát lett, gratulálunk!
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CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
U15-ös csapatunk 3 bajnoki mérkőzést játszott április hónapban. A sorban az első
az FFC elleni volt, melyen hazai pályán vívtunk a zöld-fehérek ellen. Annak
ellenére, hogy csapatunk az első perctől kezdve kapuja elé szorította ellenfelét, a
vendégeknek sikerült megszerezni a vezetést. Előnyüket 10 percig sikerült
tartaniuk, majd Rozsondai egyenlített, és utána Nagy meg is fordította az állást. A
vezető gól megszerzése után már feszültség nélkül tudtuk uralni a mérkőzést,
melynek végeredménye 6-1 lett. Csapatunk: Ormosy, Dér, Kiss, Váradi, Sándorfi
(Veres), Werner, Valkó, Görgényi (Herczenik), Rozsondai, Józsa, Nagy(Földes).
Gólszerzők: Nagy 3, Rozsondai 2, Földes.
Következő meccsünket az Újpesti Haladás ellen játszottuk, ami szintén sok
izgalmat hozott, mivel csapatunk szépen futballozott és helyzeteket is alakított ki
az ellenfelünknek sikerült megszereznie a vezetést, és azt sikerült is megtartania
az első félidőben. Valkó egyenlítő találatára az 55. percig kellett várni, utána
viszont a fiúk 10 perc alatt 5 gólt berámoltak, és utána sem álltak le. A
végeredmény 8-1 lett. Csapatunk: Wein, Dér, Szölgyémy, Váradi ( Kiss), Sándorfi
(Leskó), Werner, Valkó, Görgényi (Földes), Rozsondai, Józsa (Ormosy), Nagy
(Herczenik). Gólszerzők: Rozsondai 2, Dér 2, Földes 2, Valkó, Józsa.
A harmadik meccsünket újra hazai pályán játszottuk, a Budatétény csapatát
fogadtuk. Mindig nehéz mérkőzés a fegyelmezetten, saját kapuja elé
visszahúzódó csapat feltörése. Ebbe most is beletört a bicskánk, annak ellenére,
hogy több alkalommal is sikerült a védelmük mögé kerülni, a kapusuk eszén nem
tudtunk túl járni. A második félidőben amikor már mindent egy lapátra tettünk fel,
sikerült meglepniük minket egy kontrával és a vezető gólt is megszerezték, amit
azonban Rozsondai pár perccel később ki is egyenlített. A 3 pontot jelentő győztes
gólt további próbálkozásaink során sem sikerült megszerezni, így 1-1-es
döntetlen lett a találkozó vége. Így álltunk fel: Kiss, Dér, Szölgyémy, Váradi, Veres
(Leskó), Werner, Valkó (Rókusfalvy), Görgényi (Fouilleul), Rozsondai, Józsa,
Földes (Ormosy). Gólszerző: Rozsondai
U14-es csapatunk április havi első mérkőzését az ASI ellen játszotta, ami
izgalmas mérkőzést hozott. Csapatunk nagyon jól kezdett, és sok helyzetet
sikerült is kialakítania, és a sokadikból a vezetést is sikerült megszerezni.
Továbbra is jól ment a játék, de egy pontrúgás után a hazai csapatnak sikerült
kiegyenlíteni, ami kicsit megzavarta addig jól működő játékunkat. A második
félidőben újra magunkra találtunk és sikerült 3-1-re meglépni, amire még mindig
volt válasza az angyalföldieknek, de a 4. belőtt gólunkkal sikerült eldönteni a
mérkőzést. Gárdánk: Bori, Sándorfi, Váradi (Feiner), Veres, Rókusfalvy
(Hegedűs), Görgényi, Balás, Józsa, Földes. Gólszerzők: Görgényi, Földes,
Balás, Józsa.
REAC elleni mérkőzésünk végeredménye 2-2. UFC: Feiner, Sándorfi, Leskó,
Váradi(Kőszegi), Görgényi, Rókusfalvy, Józsa, Herczenik (Hegedűs), Földes.
Gólszerzők: Földes, Rókusfalvy

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Grund elleni mérkőzés végereménye: 6-2 az UFC-nek. Így álltunk fel: Bori, Dér,
Váradi (Veres), Leskó, Rókusfalvy, Herczenik, Hegedűs (Kőszegi), Józsa
(Szabó), Földes. Gólszerzők: Józsa 2, Rókusfalvy 2, Földes, Kőszegi.
A hónap utolsó mérkőzésén a Hegyvidék csapatát fogadtuk. A rossz idő ellenére
csapatunknak sikerült szép játékot bemutatnia és az elejétől a végéig kézben
tartania a meccset. A gólok gyors ütemben potyogtak egymásután, míg
ellenfelünknek egyszer sikerült Rubent megtornáztatnia, aki az egész meccses
ácsorgás ellenére nagy bravúrral tudott védeni. A végeredmény 10-0. Csapatunk:
Bori, Dér, Váradi, Kőszegi (Sándorfi), Herczenik, Rókusfalvy, Józsa, Hegedűs
(Szabó), Földes. Gólszerzők: Földes 6, Józsa 3, Rókusfalvy.

A Hegyvidék legyőzését követően

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
A Lelátó ezúttal Matolcsi Marcival készített interjút.
- Matolcsi Marci, Mata. Mióta focizol?
- Öt éve. Akkor még vidéken laktunk, és ott kezdtem el játszani.
- Pontosan hol?
- Szendehelyen, Nógrád megyében. Onnan költöztünk fel Budapestre.
- Mi a kedvenc posztod, az erősséged és a gyengéd a fociban?
- Jobb szélen szeretek játszani, gyors megindulásaim vannak, de
gondolkodásban, gyors döntésekben kell még sokat fejlődnöm.
- Kik a legjobb barátaid a csapatban?
- Luki és Misu.
- Velük kerültél be a Müllerezés örökös első osztályába, Luki szerint, te valami
különleges módon…
- Nem, Luki téved, én csak egyszerűen ott voltam az alakuláskor, és
beválasztottak.
- Tanulás hogy megy? Úgy tudom, jól beszélsz németül, mondj valamit az
olvasóknak.
- Grüβ Gott bei uns.
- Amikor készültem az interjúra, barátaid mondták nekem, hogy kérdezzek rá
néhány történetre. Mi volt a három Matolcsy esete?
- Az úgy volt, hogy én a Pitypang iskolába járok, ahol az igazgatónőt Matolcsy
Gabi néninek hívják. Néhány éve történt, hogy egyik nap, amikor az iskolai
büfében voltam a többiekkel, egyszer csak szólt Gabi néni, hogy menjek oda.
Ott volt egy férfi, akit szintén Matolcsynak hívtak. Gabi néni kérdezte, hogy
ismerem-e az illetőt. Mondtam, hogy igen, ő apukám unokatestvére.

Béke van

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
- Ők ismerték egymást?
- Igen, mert rokonok.
- De hát akkor te is rokona vagy az igazgatónőnek, nem?
- Igen, de csak távoli rokona.
- És mi történt?
- Semmi különös. Kérdezte, hogy milyen az iskola, mondtam, hogy jó.
- Margit és Luki mesélte, hogy állítólag azt mondta neked a férfi, hogy „Csá tesó
béke van!”
- Ez hülyeség, nem mondott ilyet. A beszélgetés után visszamentem a büfébe,
vettem egy Mentost, a többi gyerek meg azt hitte, hogy ő az apukám volt.
- És utána volt, hogy meghúztad az iskolai tűzharangot?
- Az nem akkor volt, hanem múlt pénteken…

Április eleéjén remek időben edzhettünk

Bozsik torna U13/1.kiemelt csoport

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A Lelátó ezúttal a külföldről hazatérő Makoviny Marcival készített interjút.
- Szüleid külföldi munkavállalása miatt egy teljes évet Dél-Amerikában töltöttél.
Kint is fociztál?
- Igen. Az első négy hónapot Argentínában, Buenos Airesben töltöttük. Egy
hónapig nem fociztam, de aztán a Circulo Trovador nevű utánpótlás-nevelő
egyesületbe jártam edzésre, hetente háromszor. Az edzések másfél órásak
voltak. 30-40 gyerekre 4 edző jutott. Általában nagypályán voltak a foglalkozások,
de néha kisebb pályán is edzettünk. Érdekes volt, hogy a posztokat nem a nevük
alapján, hanem számok alapján azonosították. Minden pozíciónak megvolt a
száma. Sok labdás foglalkozás volt. Akkor még nem nagyon értettem spanyolul,
de az edzők mindig megmutatták, hogy mit kell csinálni. Nagyon türelmesek
voltak. Mérkőzéseken is játszhattam. Az első meccsem nagy élmény volt, mert az
ellenfél vezetett 1-0-ra és az utolsóelőtti percben, egy 10 méteres, kapufás góllal
sikerült egyenlítenem. A gól után a társaim körülvettek és hangosan ünnepeltek.
Azt kiabálták, hogy: „El Húngaro”, azaz a magyar és a nevemet skandálták és
tapsoltak.
- Milyen egyéb focis élményeid voltak?
- A legnagyobb élmény a River Plate stadionjában (Estadio Antonio Vespucio
Liberti - a szerk.) megtekintett bajnoki mérkőzés volt. Nagyon alaposan
átvizsgáltak mindenkit, amikorra a stadionba léphetett. Legalább háromszor
ellenőrizték a jegyünket és a ruházatunkat is nagyon alaposan átvizsgálták,
mindenkit megmotoztak. Fantasztikus hangulat volt a mérkőzésen. A
törzsszurkolók már a meccs előtt bevonultak a zenekarukkal és a zászlóikkal. Már
ezzel megalapozták a hangulatot. Szinte végig énekeltek. Természetesen
mondtak csúnyákat is. A mérkőzéseken mindig telt ház van. Amikor mi voltunk,
akkor is közel 60 000 néző volt. Kint tartózkodásunk alatt tért vissza Európából (a
Juventusból - a szerk.) Carlos Tévez. Ő a Boca Juniorshoz igazolt és a stadionjuk
környéke tele volt plakátolva ezzel a hírrel. Az emberek hét közben is a kedvenc
csapatuk mezében járnak.
- Később átmentetek Uruguayba. Ott is jártál edzésre?
- Igen, de a nyári szünet miatt itt csak 2 és fél hónapig jártam edzésre. A csapat a
Danubio volt. Ez Uruguay egyik legerősebb utánpótlás-nevelő egyesülete (olyan
játékosok kerültek ki innen, mint Alvaro Recoba, Walter Gargano, Edinson Cavani
- a szerk.). Itt is hetente háromszor edzettünk. Két labdás és egy erőnléti edzés
volt minden héten. Sok technikai gyakorlatot kellett csinálni. Ennek az
egyesületnek a felnőttcsapata az első osztályban játszik. A Nacional elleni, hazai
bajnoki mérkőzés előtt bekísérhettem az egyik Danubio játékost a stadionba. Itt
több mérkőzésen is voltunk. Az Estadio Centenarioban van egy focimúzeum és
ott ki van állítva az a labda, amellyel 1954-ben a svájci világbajnokság
negyeddöntőjében Magyarország 4-2-re legyőzte Uruguay válogatottját. Nagy
élmény volt látni.
- Március közepén visszatértél hozzánk. Hogy fogadtak a srácok? Mennyire
változott meg a csapat?
- Mindenki nagyon barátságosan fogadott, de a csapatban sok az új játékos és
Zoli bácsi, az edzőm is új. A régi, legjobb barátaim szerencsére azért
megmaradtak: Szikorszky Dani, Herédi Kristóf és a Sas csapatból Dajka Bence
és Geiszter Barni. Már az új játékosok közül is van barátom: Magyar Bulcsú.
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2007/2008-ban születettek

Havi beszámolónk büszkesége, hogy csapatunk több játékosa a Budenz József
Iskola csapatában az első-másodikosok diákolimpiáján megnyerte a II.kerületi
versenyt, majd ezt követően a budapesti versenyen az előkelő 4.helyet szerezte
meg. Csapatunkból Jakab Attila, Bérczes Lajos, Kővári Olivér, Herczegh József és
Tőrös Marci vettek részt a kerületi selejtezőn. A budapesti döntőn Jakab Attila nem
tudott részt venni, mert elutaztak, ám a többiek akkor is a csapat oszlopos tagjai
voltak és kiegészültek Bodó Boldival, aki pedig a selejtezőn nem tudott részt venni.
A budapesti döntőn a csoportkörből, majd a negyeddöntőből is továbbjutottak a
srácok, végül az elődöntőben és a bronzmeccsen is kikaptak. A remek szerepléshez
Bérczes Lajos hatalmas védéseivel, Jakab Attila dinamikus játékával, Kővári Olivér
parádés lövéseivel, Herczegh Józsi hihetetlen küzdeni tudásával, Tőrös Marci
gyönyörű cseleivel és Bodó Boldi határozott védőmunkájával járult hozzá.
Gratulálunk!
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2009/2010-ben születettek
Ez elmúlt hónap nagy változásokat hozott csapatunk életében. Létszámunk
hirtelen a duplájára növekedett, mivel egyesületünk létrehozta a Manó csapatot
is. Ebbe a csapatba a 2009-2011 között született gyerekeket várjuk. Hála az
ovikban dolgozó edző kollégáknak, nagyon sok új és ügyes kisfiú érkezett
hozzánk. A megnövekedett létszám miatt az edzői stábot is megemeltük, Dani
bácsi és Norbi bácsi is edző lett a Manóknál. így aztán egy-egy edzésen 55-nél is
többen voltunk már! A régebb óta itt játszó fiúk közül sajnos elköszönt tőlünk
Majek Ábel, aki egyelőre a cselgáncsot választotta. Április 3-án és 17-én Bozsik
fesztiválon jártunk az ősszel már megismert III. kerületi pályán. Öröm volt
találkozni a többi egyesület játékosaival is, akik hozzánk hasonlóan szépen
fejlesztik labdarúgó tudásukat. Azt is jó volt látni, hogy továbbra is a legjobbak közt
vannak az UFC-s fiúk. Ezt az is bizonyítja, hogy egy másik csapathoz tartozó
apuka külön gratulált ahhoz a teljesítményhez, amit nyújtottunk a fesztiválon. Az
edzéseken egyre többet gyakoroljuk a párharcokat, igyekszünk minél több
meccset játszani, hogy a májusi fesztiválokon is felhívjuk magunkra a figyelmet. A
május 20-i családi focira is sok játékost és szülőt is várunk, annak ellenére is, hogy
nekünk aznap nincs edzésünk.

Hihetetlen népszerű a foci!
II. KERÜLET
94
UFC
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Hírek

Április elején megalakult az egyesület első önálló lány csoportja, Katica csapatunk.
A Katicák edzéseit Huczik Norbi bácsi tartja, volt olyan edzés, ahol 14 lány vett
részt!
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Lurkó
Izgalmas bajnokság volt

A győztesek
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Kölyök
“Bőrszalonna”

Fejelni tanulunk
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Junior
A 2:2 elleni bajnokság győztesei

Egy kis bemelegítés edzés előtt
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Felnőtt
Budapest Kupa 5.forduló (negyeddöntő)
II. Kerület UFC - Ferencvárosi FC 1-1 (0-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Veégh Sz., Vidéki G. - Padányi B., Sárosi M.,
Fabiny M., Kölcze B. - Ráskai-Kiss K., Királyvölgyi K.
Cserék: Kocsis M., Vida G., Jobbágy D., Horváth G.
Gólszerző: Miklósi G.
BLSZ II. 21.forduló
II. Kerület UFC - Rákosszentmihály 3-2 (2-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Veégh Sz., Vidéki G. - Vida G., Sárosi M.,
Tóth M., Székely Sz. - Ráskai-Kiss K., Királyvölgyi K.
Cserék: Jobbágy D., Fabiny M., Skergula Zs., Horváth G.
Gólszerzők: Tóth M. 2, Királyvölgyi K.
Budapest Kupa 6.forduló (elődöntő)
II. Kerület UFC - RAFC 2-3 (1-0)
UFC :Kovács L. - Miklósi G., Horváth G., Vidéki G., Jobbágy D. - Vida G., Fabiny M.,
Sárosi M., Tóth M. - Királyvölgyi K., Ráskai-Kiss K.
Cserék: Kocsis M., Veégh Sz., Skergula Zs., Molnár E.
Gólszerzők: Sárosi M., Tóth M.

Les miatt nem adták meg...
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Felnőtt
BLSZ II. 22.forduló
Közterület - II. Kerület UFC 0-1 (0-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Horváth G., Vidéki G. - Padányi B., Kocsis
M., Fabinyi M., Kölcze B. - Királyvölgyi K., Székely Sz.
Cserék: Skergula Zs., Jobbágy D., Lesti B., Vida G., Molnár E.
Gólszerzők: Vida G.
BLSZ II. 23.forduló
II. Kerület UFC - Csillaghegyi MTE 5-1 (4-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Horváth G., Vidéki G. - Padányi B., Kocsis
M., Tóth M., Molnár E. - Ráskai-Kiss K., Lesti B.
Cserék: Balázs D., Lakatos P., Jobbágy D., Skergula Zs., Székely Sz.
Gólszerző: Padányi B. 2, Ráskai-Kiss K., Miklósi G., Székely Sz.
BLSZ II. 24.forduló
Pénzügyőr SE II. - II. Kerület UFC 2-4 (2-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Horváth G., Vidéki G. - Padányi B., Kocsis
M., Fabiny M,, Lesti B. - Királyvölgyi K., Ráskai-Kiss K.
Cserék: Szabó D., Sárosi M., Vida G., Molnár E., Skergula Zs.
Gólszerzők: Padányi B. 2, Királyvölgyi K., Skergula Zs.

Kétes szituációból volt bőven

