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A hónap képe

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
képén a 2005-2006-os korosztály
csapatfotója szerepel, amellyel objektív
értékelés alapján megnyerték a
csapatkép szépségversenyt.

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
Finoman szólva sem volt sikeres az októberi hónap legidősebb utánpótlás
gárdánk számára, hiszen továbbra is rengeteg sérülés nehezíti a munkát és ezzel
szoros összefüggésben a számszerű eredmények sem voltak megfelelőek. Ezzel
együtt az edzéslátogatottság rendben van, hiszen hétről-hétre, napról-napra 30 fő
fölötti létszámokkal tudunk edzeni és az edzéseken elvégzett munkára sem lehet
panasz. Sajnos azonban a gyenge helyzetkihasználás mellett mentálisan sincs
tökéletes állapotban a társaság, hiszen számtalan háromesélyes mérkőzésen
elmaradt a siker. A csapat azonban tisztességesen dolgozik és reményeink szerint
még az ősszel elkapja a fonalat, hogy a bajnokságban is előrébb tudjunk lépni a
minket megillető helyekre.
Havi mérkőzéseink sorában az elsők a Levegő-Energia elleni idegenbeli
összecsapások voltak. Az U17-es bajnokságban szemet gyönyörködtető gólokkal
2-0-s előnnyel mehettünk pihenni. Első gólunk igazi iskolajáték eredménye volt:
Erős Máté bedobását követően Bacsek Bernát fordult le védőjéről, majd indította a
jobboldalon meginduló Tarkövi Ádámot, aki élesen középre adott, a remek
ütemben érkező Kelemen Zsombi a védőt megelőzve kapásból, nehéz szögből a
rövid alsóba lőtt (0-1). A második találat szintén remekbe szabott egyéni
teljesítmények eredménye volt, hiszen Zsombi remekül verte meg védőjét egy az
egyben a balszélen, majd bal lábbal tökéletesen ívelt középre, a védőjét megelőző
Tarkövi Ádi kapásból a rövid alsóba bombázott (0-2). Sajnos a hajrában
kiegyenlített a házigazda, ám a hosszabbításban volt válaszunk, egy szöglet után
Padányi Domi kapásból a léc alá bombázott, ezzel megnyertük a meccset (2-3).
Kevésbé voltunk sikeresek az U19-es bajnokságban, bár Bagyinszki Kristóf
találatával előnybe kerültünk, még a szünet előtt fordítottak vendéglátóink, majd a
második félidőben ki is végeztek minket (5-1). Az eredménynél sokkal nagyobb
baj, hogy rengeteg kihagyott helyzet mellett is szétesően, lélektelenül játszottunk.

Meccs előtti utolsó edzés.
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1998/1999/2000-ben születettek
Egy hétre rá hazai pályán fogadtuk a Kelen SC-t. A fiatalabbak gyenge első
félidőt követően a második félidőben feljavuló játékkal bedarálták a
kelenvölgyieket, Tarkövi Ádi duplája mellett Kákosy Márk talált be (3-1).
Az idősebbek kissé váratlanul hátrányba kerültek, ám Tóbiás Marci remek
góljával a szünet előtt egyenlített gárdánk (1-1). A második félidőben a
vendégek két játékosát is kiállították, ám emberelőnyben is csak kapufákig
jutottunk (a vendégek kétszer, mi háromszor találtuk el a kapufát vagy a
keresztlécet), így döntetlennel zárult az összecsapás.
Október közepén érkeztünk el az ősz legkeményebb összecsapásához, hiszen
az Újpest vendégei voltunk. Az idősebbek 0-0-s félidőt követően 3-0-s vereséget
szenvedtek, bár – hiába a nagy újpesti mezőnyfölény – a helyzetek száma
alapján jóval szorosabb is lehetett volna a mérkőzés, a szerencse ezúttal
elpártolt becsületesen küzdő gárdánktól.
Nem úgy a fiatalabbaktól, akik 1-1-es döntetlent játszottak a lilák ellen. Itt talán
még nagyobb hazai mezőnyfölény mellett életveszélyes kontrákat vezettünk,
melyek egyikéből Tarkövi Ádám betalált, így egy ponttal térhettünk haza.
Nemzeti ünnepünk hétvégéjén a szomszédvár III. Kerület csapatait fogadtuk.
2000/2001-es gárdánk kőkemény, jó iramú mérkőzésen bedarálta ellenfelét:
Tarkövi Ádi, Kákosy Márk, Vincze Gera góljai után Bacsek Bernát
mesterhármast szerzett, míg ellenfelünk a hajrában találta meg góllövő cipőjét,
így végül 6-3-ra nyertünk.
Ezzel szemben U19-es csapatunk ismét csak kapufákig jutott, így lassan egész
októberre húzódik a nyeretlenségi szériánk. Az első félidőben egy szöglet után
szerzett vezetést a vendégcsapat, amit a második félidőben tovább növeltek,
miután kirúgásunkat a kezdőkörben megszerezték az óbudaiak és teljesen
zavartalanul vitték gólig a gyors támadást (0-2). Ezúttal is csak kapufákig
jutottunk (amiből a III. Kerületnek is volt egy), így ismét gól és pont nélkül
maradtunk.
Októberben a hónap játékosa Porst Benedek lett, aki szorgalmas
edzésmunkája mellett az U17-es bajnokságban kulcsszerepet játszik,
magabiztosan védekezik, amivel nagy szerepet vállal eredményes
szereplésünkben.
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2001/2002-ben születettek
Október hónapban csapatunk első bajnoki mérkőzését a Komárom ellen játszotta
hazai pályán, amely a tabella alapján nehéz küzdelemnek ígérkezett. Ennek
ellenére könnyen vette csapatunk az akadályt, persze ehhez kellett, hogy rögtön a
mérkőzés elején, már a 8. percben 3 gólnál tartottunk. A mérkőzést ez az első 10
perc meghatározta, így végül a végeredményben is nagy különbség alakult ki.
Földes 5 és Józsa 3 góljára végül az utolsó percben sikerült a vendégeknek is
meglőniük a szépítő gólt.
Utána a KISE otthonába látogatott brigádunk, ami egy kemény, izgalmas
mérkőzést hozott. Az első félidőben helyzetekig jutott mindkét csapat, de a vezetést
senkinek nem sikerült megszereznie. A második félidőben viszont felpörögtek az
események. A vezetést mieinknek sikerült megszereznie Földes által, de nem
sokkal később a hazaiaknak sikerült válaszolniuk, és újra a győzelemért játszhatott
mindkét csapat. Az utolsó 10 percben viszont a mieink bírták jobban, és Józsa még
kétszer, és Földes még egyszer villant így beállítva a 4-1-es végeredményt.
Győzelmi sorozatunkat végül Esztergomnak sikerült megszakítania. A mérkőzésen
egyik csapat sem találta igazán a formáját, így sok helyzet nem alakult ki,
elsősorban a középpályán ment a küzdelem a labdáért. Józsának sikerült
messziről egy jól eltalált lövéssel megszerezni a vezetést, de erre gyorsan
reagáltak a vendégek szintén egy átlövéssel. A mérkőzésen ez után kisebb
lehetőségeink még voltak, hogy megszerezzük a 3 pontot de végül maradt az
igazságos 1-1.
Rákosmente ellen játszottuk október havi utolsó mérkőzésünket, amely komoly
feladatnak bizonyult csapatunk részére, mivel a pálya alkalmatlansága végett nem
igazán tudtuk kispasszos játékunkat játszani, a játékvezető pedig nem engedte a
brusztolást. Hosszú mezőnyküzdelem után a második félidőben Földesnek sikerült
megszerezni a vezetést. A gól után ellenfelünk óriási nyomást alakított ki a kapunk
elé, amit sokáig jól kezeltünk, de elég volt egy hiba, hogy végül sikerüljön
megszereznie az egyenlítő gólt a házigazdának. Ám a feketeleves a végére
maradt, Józsát buktatták a 16-oson belül, majd a sértett értékesítette is a büntetőt,
végeredmény 2-1.

Itt készül valami...
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2003/2004-ben születettek
Októberben több kemény mérkőzés várt a csapatra, amiket a srácok már nagyon vártak
a szeptemberi győzelmek után. A csapat történetének negyedik bajnoki mérkőzésén a
Komárom gárdáját fogadtuk, akikkel szikrázóan kemény, jó iramú meccset játszottunk.
Az első félidőben Babik Bálint góljával szereztünk vezetést, amit a második félidő elején
egyenlítettek ki a vendégek és bár a mérkőzés egészét nézve talán közelebb álltunk a
győzelemhez, jogos döntetlen született (1-1). Tanulságokban gazdag meccs volt.
A tapasztalatokkal gazdagodva látogattunk a KISE otthonába, ahol az első félidőben
parádés támadásokat vezetve 4-0-s előnybe kerültünk (Kolozsvári Dani duplája mellett
Uracs Patrik és Werner Bala talált be). A második félidőben ellenfelünk kiegyenlített, ám
erre is volt válaszunk Babik Bálint révén (4-5), ezzel győztesen hagyhattuk el a pályát
egy rendkívül színvonalas meccs után.
Egy héttel később újra Komárom-Esztergom megyéből érkeztek vendégeink, ezúttal az
Esztergom gárdáját fogadtuk. Nem voltunk kedves vendéglátók, hiszen 3-0-s félidőt
követően megérdemelt 7-1-es győzelmet arattunk. Gólszerzőink: Uracs Patrik 3, Babik
Bálint 2, Kolozsvári Dani, Balog Márkó.
Nemzeti ünnepünk előtt egy nappal Rákosmentére látogattunk, ahol a borzasztó rossz
talajú pályán összeszedett, koncentrált játékkal 3-0-ra nyertünk. A körülmények
figyelembe vételével dicséret illeti a fiúkat, egyszer sem lehetett panaszkodást hallani a
pályára, mindenki próbálta legjobb tudása szerint tenni a dolgát. Az első félidő végén
Werner Bala szerzett vezetést nekünk, majd a mérkőzés hajrájában Jancsó Lukács és
Babik Bálint is betalált, ezzel beállítva a végeredményt (0-3).
A hónap záró mérkőzésén a szomszédból érkeztek vendégeink: a Hegyvidék UFC-t
fogadtuk. Az első félidőben összeszedett, jó játékkal, ám közepes helyzetkihasználással
3-0-s előnybe kerültünk Werner Bala, Kolozsvári Dani és Varga Zsolti góljaival. A
második félidőben teljesítményünk egyénileg és csapatszinten is visszaesett, ennek
ellenére nem volt benne a mérkőzésben, hogy a hajrában a vendégek 7 perc alatt
egyenlítenek, mégis ez történt sorozatos védelmi hibáink után (3-3). Ebből a
mérkőzésből is rengeteget lehetett tanulni és amennyiben tudjuk hasznosítani a
tapasztaltakat, akkor a jövőben nem fogják kiénekelni a sajtot a szánkból.

Három gól az
Esztergom ellen!

Szép volt Patrik!
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2005/2006-ban születettek
Szeptember végén elkészítettük a 2016/17-es idényre szóló csapatfotót,
ami legnagyobb örömünkre nagyon jól sikerült. Ezúton is szeretném
megköszönni Bodai Ati édesapjának a szakértő közreműködését és a
fényképezés során tanúsított türelmét.
Október elején a csapatunknál már hagyományosnak mondható hónap
legjobbjai díjakat osztottuk ki. A 2005-ös születésű játékosaink közül a
hónap játékosa Dajka Bence, a hónap legszorgalmasabb edzésre járója
pedig Makovinyi Marci lett. A hónap legemlékezetesebb jelenete Bóday
Benedek nevéhez fűződik, aki a Csepel FC Kft. ellen győztes gólt ért el egy
szenzációs felhőfejessel. A 2006-os születésű játékosaink közül Krant Mark
lett a hónap játékosa. Wittmann Norbi azért kapott elismerést, mert az
összes edzésen példamutató hozzáállással vett részt, míg ebben a
korosztályban a hónap legemlékezetesebb jelenete Nagy Levi Kelen SCnek lőtt bombagólja volt. Még egyszer gratulálunk a győzteseknek!
Az október 8-9-i hétvégén mindkét csapatunkkal Bozsik tornán
szerepeltünk. A 2005-ös csapatunk Csepelre utazott, ahol nagyon jó,
küzdelmes mérkőzéseket játszott. Kapusi Ábris és Hatvany Barna ezen a
tornán mutatkozott be a csapatunkban. A torna legjobb játékosa Herédi
Kristóf lett.

Bozsik Torna, U12, Csepel.
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2005/2006-ban születettek
A 2006-os csapat a Gloriett kitűnő minőségű füves pályáján játszhatott és ötletes,
sziporkázó játékkal kápráztatta el a minket elkísérő szülőket. A négy mérkőzésen
12 gólt szereztünk, Feczkó Illés, Krant Mark, Patkó Márk és Szentgyörgyi Simon
kétszer-kétszer volt eredményes, de betalált Csesznok Andris, Nagy Levi, Pados
Marci és Wittmann Norbi is. Jó volt látni, hogy a gyerekek mennyire örültek a
góloknak és a megnyert mérkőzéseknek. A torna legjobb játékosa Pados Marci
lett.
Október közepén a nagyon rangos V. Utánpótlás Futball Fesztiválra látogattunk
mindkét korosztályos csapatunkkal és olyan csapatokkal mérkőztünk meg, mint a
Főnix-Gold FC, a Honvéd, a Budafok és az FC Budapest.
A 2006-os csapatunkban hosszú idő után végre újra betalált Zelenyánszky Dávid
és ha már így alakult meg sem állt három szerzett gólig. További gólszerzőink
Fazakas Csongor, Lakli Lénárd, Pados Marci és Szalai Bernát voltak. 2005-ös
csapatunkban nagyon sok, jó egyéni teljesítmény akadt, Dajka Bence, Geiszter
Barni, Herédi Kristók, Kapusi Ábris és Makovinyi Marci is átlagon felüli
teljesítményt nyújtott. Mindkét csapatunk kupát nyert a tornán.
Október 22-én az előző napon esett sok eső miatt sajnos elmaradt a 2006-os
Bozsik torna, amit a hírek szerint a következő hétvégén pótolhatunk. A 2005ösökkel a változatosság kedvéért újra Csepelre mentünk és kimondottan jól
játszottunk. Makovinyi Marci távolról lőtt felsősarkos bombagólja sokáig
emlékezetes marad. Jó teljesítményt nyújtott Herédi Kristóf, Magyar Bulcsú,
Radvánszki Andris, Rahóty Márk és Valent Laci is és kiemelkedett Dajka Bence,
aki csapatunk legjobb játékosa lett.
Hajrá UFC!

V. Utánpótlás Futball Fesztivál.
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2007/2008-ban születettek
Örömhírrel kezdődött a hónap, hiszen sikerült megtalálni csapatunk másik
edzőjét Bozsik Bence személyében, aki nagy lelkesedéssel és fiatalos hévvel
vetette bele magát a munkába.
A hónap első napján máris Bozsik tornán voltunk hivatalosak a 2008-as csapattal,
ahol az előző tornához képest javuló játékot mutattunk, a gyerekek önmagukhoz
képest nagyszerű teljesítményt nyújtottak a három kiváló ellenfél ellen. Oklevelet
Kiss Tamás kapott, aki kiszámíthatatlan cseleivel és gólerős játékával
szomorította az ellenfeleket.
A következő hétvégén, a 2007-es korosztályon volt a sor, hogy részt vegyen a
harmadik Bozsik tornán, amelyre kevés játékossal tudtunk kiállni, mert sok
gyermek a II. kerületi Kaptatón vett részt, ezért a két kapusunk közül az egyik
mindig mezőnyben játszott. Ennek megfelelően kevés sikerélmény jutott
számunkra ezen a tornán. Különdíjat kapott Boros Ákos, aki rengeteg nagy
védést mutatott be, amikor a mezőnyben játszott, akkor a kritikus helyzeteket is jól
oldotta meg. A másik különdíjat Balázs Bálint érdemelte ki, szélsőként nagyon
sokszor megverte ellenfeleit gyönyörű cseleivel és agilis játékával, ennek
köszönhetően számtalanszor került gólhelyzetbe, de a lövései általában célt
tévesztettek vagy a kapusok védtek nagy bravúrral.

Berci a kapust is kicselezte.
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2007/2008-ban születettek
Október közepén az U9-es csapat újabb Bozsikon szerepelt. Az előző tornákhoz
képest, amikor egy csapattal neveztünk, most sikerült két brigádot kiállítani, így
összesen hat mérkőzésen néztünk farkasszemet az ellenfeleinkkel, nagy
sikerrel, hiszen mindenki kihozta magából a maximumot. A torna végén a két
legjobb játékos kiválasztása jelentős fejtörést okozott a szakmai stábnak, végül
Soós Barnabás kapott elismerést a fantasztikus cselsorozataiért, illetve Adalgiso
Picciano, aki mind támadásban, mind védekezésben kimagasló teljesítményt
nyújtott.
A kiváló játékunk eredményeként a Vasas pasaréti edzője felkért minket, hogy
játszunk ellenük barátságos mérkőzést, amelyre október 21-én sor is került hazai
környezetben. Támadásban ötletes megoldásokat láthattunk, azonban
védekezésben még nagyon sokat kell gyakoroljunk és fejlődjünk.
Október 22-én Csepelen vettünk részt a 2007-es korosztállyal a negyedik Bozsik
tornán. Kellemes időben a zöld csapatunk minden ellenfelével felvette a versenyt,
sok esetben dominálni is tudott, míg a fehér csapat elsősorban a védekezést
gyakorolhatta. Különdíjban részesült a zöld csapatból Bodó Boldizsár, aki
tanárian védekezett és labdával nagyszerű megindulásai voltak. A fehér
csapatból Zöld Zalán érdemelt oklevelet, mert óriási lelkesedéssel, nagy szívvel
játszott.
A hónap utolsó edzésén a Baráti Bőrlabdával mérkőztünk a 2008-as kerettel. Az
előző mérkőzéshez képest javultunk védekezésben, igaz az ellenfél is gyengébb
játékerőt képviselt, mint a Vasas. A meccs nagyon jól szolgálta a fejlődésünket,
mert az utóbbi időben gyakoroltakat, nevezetesen az átadásokat-átvételeket
élesben is használni tudtuk.

Térdre kényszerítve.
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2009/2010-ben születettek
Eseménydús október van a hátunk mögött, de még a szeptember kapcsán is van
mire visszautalni. Ugyanis már az első hónap megmutatta azt, hogy aktív, céltudatos
és focizni szerető játékosok alkotják csapatunkat. Ezt ékesen bizonyítja, hogy a
csapat edzéslátogatási átlaga 83%, 12 játékos nem hiányzott egyetlen edzésről sem!
Az októbert, rögtön a legelső napján egy Bozsik fesztiválon köszönthettük. Ide is 23
játékos jött el és szép eredményeket értünk el. A 2010-es játékosok is igen aktívak
voltak a csapataikban, a 2009-ek 2 csapatát pedig senki sem tudta legyőzni ezen a
napon. 3 szép győzelmet és 3 értékes döntetlent szereztünk ezen a napon. Legjobb
játékosaink Kassai Szabolcs és Dajka Mihály voltak.
Október 16-án már a 3. fesztiválon jártunk. Szerencsére egyre több játékosunknak
készül el a sportorvosija, így a 2009-ek már 3 csapattal indulhattak. Ismét szépen
helytálltunk, de az ellenfeleink is erősek voltak, mi sem maradtunk veretlenek. Az
igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy ellenfeleink közt bizony sok 2008-as fiú
is volt, ami azt mutatja, hogy más egyesületek fütyülnek a Bozsik fesztiválok
versenykiírására… Legjobbjaink e napon Dajka Mihály, Kirst Alex és Váradi Szabolcs
voltak.
Október 21-én ellátogatott hozzánk a Vasas Pasarét U8-as csapata, akikkel az esős
idő ellenére hasznos edzőmeccset vívtunk. Az ellenfél játékosai között sok kezdő
volt, ezt is figyelembe kell venni a nagyarányú győzelmünk értékelésekor. A 9-2-es
győzelem alkalmával kiemelkedett a csapatból Rahimkulov Megdet, aki remek
gólokat rúgott, és Ernődi Márk, aki kimagaslóan, szinte hiba nélkül védekezett.
A csapatból Szabó Marcell a Lurkó csapatba ment át, érkezett viszont Evetovits
Barna és Csák Domonkos.

Október 1-én veretlenek maradtunk!
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2011/2012-ben születettek és Manó
Ennyi éves vagyok és már itt focizok.

Mi mind már az UFC-ben focizunk!

Két meccs között jól esik a frissítő.
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Lurkó

Ferdinánd az
egyik legfiatalabb
a Lurkóban,
de már meglőtte első gólját!
Kölyök

A pénteki edzés bajnokai.
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Junior

Fantasztikus négyes.

Katica

Az eső esik, a lányok fociznak.
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Felnőtt
Csapatunknak nem jól indult az október hónap, az Unione csapata látogatott hozzánk, és
minimális célkitűzésünk a pontszerzés volt. Ehhez képest a mérkőzést igen gyorsan
billentette saját oldalára a vendég csapat, két hibánkat is gólra váltották. Hiába voltak meg
a helyzeteink a gólok előtt és után is, nem sikerült élni velük. A második félidőben végig
tudtuk dominálni a mérkőzést de igazi helyzeteket nem sikerült kialakítani. Az utolsó
percekben azonban Csertit buktatták a 16-oson belül, és Székely értékesítette a büntetőt.
Még a hosszabbításban is megvolt a lehetőség az egyenlítésre, de sajnos nem sikerült.
Újbuda elleni hazai meccsünk rémálomszerűen kezdődött, Veégh Szabit állították ki két
sárgával az első 10 perc után. Ennek ellenére a mérkőzés folyamán végig a mi akaratunk
érvényesült, leszámítva a második félidő első 5 percét, mikor is Kovács bravúrjaira volt
szükségünk. Nyomásunk végül Tóth Máté fejesével csúcsosodott ki, aki Mike beadását
gyönyörűen fejelte a hosszúba. Előnyünket nem sokkal később Szabó lövése duplázta
meg, majd Tóth még egyszer villant és átlövésével eldöntötte a 3 pont sorsát.
Jó lelki állapotban fogadtuk hétközi meccsünkön a Vízműveket, és folytatódott is stabil
játékunk, ennek eredményeképpen Lesti szerezte meg a vezetést már a 15. percben.
Sajnos azonban egy óriási hibát követően hamar jött az egyenlítés. Szerencsére
veszélyes kontratámadásaink után még az első félidőben sikerült vissza venni a vezetést,
Székely beadását Moldován vágta be.
A második félidő ott folytatódott ahol az első abba maradt. A Vízművek tartotta a labdát, mi
pedig veszélyes kontrákat vezettünk. Az egyik kiugratásnál Moldovánnak sikerült kilépnie,
és nem hibázott, 3-1. Onnantól már kedvünkre játszhattunk, és a végeredmény
beállításához Padányi és Líbor is hozzá járult, végeredmény 5-1.
A hónap utolsó mérkőzésén a RAFC vendégeként szerepeltünk, ami komoly feladatnak
bizonyult. Habár játékban voltunk ellenfelünkkel, tudhattuk, hogy egy jó csapat ellen a
hibák nem férnek bele és a helyzeteinkkel élnünk kell. Ez a két dolog egyáltalán nem
valósult meg, és bár hiába jutottunk el többször is az ellenfél kapujáig, nem tudtunk
hatékonyak lenni. Ezt tetézte, hogy védelmünk és középpályánk sokszor hibázott, amit a
hazaiak kegyetlenül kihasználtak. A félidő végére 3 gólos hátrányba kerültünk, és a
második félidő során is csak nőtt a különbség. Végeredmény 4-0.

Gólvágó
Padányi.
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Felnőtt
Csapatunk eredményei:
BLSZ I. 1. forduló
II. Kerület UFC - Főv. Vízművek SK 5-1 (2-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Szabó D., Kovács M., Jobbágy D. - Libor G., Horváth
G., Lesti B., Padányi B. - Székely Sz., Moldován K.
Cserék: Lakatos P., Tóth M., Vida G., Lofti P., Molnár E.
Gólszerzők: Moldován K. 2, Lesti B., Padányi B., Libor G.
BLSZ I. 7. forduló
II. Kerület UFC - Unione FC 1-2 (0-2)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Jobbágy D., Szabó D., Horváth G. - Cseh P., Tóth M.,
Tóth Zs., Libor G. - Lesti B., Sztranyovszky G.
Cserék: Lakatos P., Cserti B., Székely Sz., Kovács M., Skergula Zs.
Gólszerző: Székely Sz.
BLSZ I. 8. forduló
Inter CDF SE - II. Kerület UFC 2-1 (2-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Szabó D., Cseh P. - Horváth G., Tóth Zs.,
Cserti B., Padányi B. - Kocsis A., Sztranyovszky G.
Cserék: Libor G., Jobbágy D., Székely Sz., Lakatos P., Kovács M., Ahadi A., Molnár E.
Gólszerző: Tóth Zs.
BLSZ I. 9. forduló
II. Kerület UFC - Új Budai FC Voyage 3-0 (0-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Szabó D., Cseh P. - Horváth G., Tóth Zs.,
Kocsis A., Padányi B. - Lesti B., Sztranyovszky G.
Cserék: Lofti P., Moldován K., Tóth M., Libor G., Székely Sz., Jobbágy D.,
Lakatos P.
Gólszerzők: Tóth M. 2, Szabó D.
BLSZ I. 10. forduló
RAFC - II. Kerület UFC 4-0 (3-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Kovács M., Jobbágy D., Horváth G. - Székely Sz.,
Tóth Zs., Kocsis A., Sztranyovszky G. - Lesti B., Moldován K.
Cserék: Cseh P., Libor G., Kocsis A., Vida G., Emődi B., Lakatos P., Lofti P.

