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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 az edzők kiosztják a dicséreteket
és értékelik az U9-es Bozsik Fesztivált,
amelyen népes létszámban vett részt a
2009-es korosztály.

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
Nyártól a legidősebb utánpótlás csapatunk lett az 1998-as születésű játékosokkal
kiegészülő 1999/2000-es gárdánk. Az együttes motiváltan kezdte az új szezont,
július utolsó hetétől kezdve dolgoznak keményen a srácok az edzéseken. Belső
védőnk, Hajnal Balázs az Újpest FC-ben folytatja pályafutását, míg Benke András
a Vasas Akadémia hálóját őrzi a nyártól. Rajtuk kívül Cservenkai Donát és
Medgyesi Kornél abbahagyták a versenysportot, míg Uray Kristóf ideiglenesen
abbahagyta, ő várható télen újra csatlakozik hozzánk. A távozók mellett rengeteg
érkezőről is beszámolhatunk: Debre Dávid (Újpest FC), Varju Bálint (Pénzügyőr),
Nyitrai Tamás (Újpesti Haladás), Hortobágyi Balázs (BVSC) és Szijártó András
(Újpesti TE) is nálunk folytatja pályafutását. Visszatért a közösségbe egy év
kihagyás után Farkas Marco is. A nyáron kiöregedő 1997/1998-as korosztályunk
fiatalabbik feléből Farkasch János, Horváth Norbert és Bene Zoltán csatlakozott a
csapathoz, illetve nálunk folytatja a Junior csapatból kiöregedő Benkó Sándor is,
így összesen 44-en alkotják jelenleg az együttest.
A tanév kezdetét megelőző időszakban ismét heti 5 edzéssel készültünk a
szezonra és sor került az elmaradhatatlan balatonberényi edzőtáborra is, amelyen
29 játékos vett részt. Az edzőtáborban megválasztottuk a csapatkapitányokat, a
'99-eseknél Körtvélyessy Csanád nyert, helyettese Nagy Dániel lesz. A 2000eseknél Vincze Gera a kapitány, őt Görgényi Botond helyettesíti.

Hagyományos edzőtáborunk Balatonberényben.

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
Több edzőmeccset is vívtunk, játszottunk a Vác, az Ikarus, a Kelen és a III.
Kerületi TVE korosztályos gárdái mellett a Hegyvidék felnőtt csapatával is.
Sajnos a nyári felkészülésből teljesen kimaradt sérülés miatt Király Zsolt,
Kövessy Noel és Vincze Gera is, mellettük az edzőtáborban hosszabb távra
kidőlt Szijártó Andris, majd az utolsó edzőmeccsen Katona Matyi is. Hosszú
sérülés után tért vissza hozzánk Kovács Ata, aki várhatóan október elején léphet
pályára.
A nyári felkészülés összességében jól sikerült, ám a kép vegyes: a csapat
kétharmada végigdolgozta a nyarat és felkészült a szezonra, míg a nyáron
különböző okok miatt alig edző kb. 10-12 játékos komoly lemaradásban van a
többséghez képest, így ők a szeptemberi mérkőzéseken kevesebb lehetőséget
kaptak. A bajnokságra rátérve a tavalyi, Közép-Keleti csoportban szerzett bajnoki
cím után a legerősebb csoportba, a Közép A-ba nyertünk besorolást.
A versenyrendszer átalakítása folytán ez a harmadik osztály, hiszen az NB I-ben
8, az NB II-ben 16 csapat szerepel, utánuk következik az NB III, ahol idén
játszunk. A korosztályok besorolása szerint az 1998/1999-esek az U19-es, a
2000/2001-esek az U17-es bajnokságban vesznek részt, a sorsolás azonos, a
mérkőzések egymást követik. Az U19-es bajnokságban kevés '98-as születésű
játékosunk miatt az év során szinte végig idősebbek ellen játszunk majd, míg az
U17-eseknél hétről hétre több 2001-es játékos is szerepet kap majd.
Első mérkőzésünkön a Tatabányát fogadtuk hazai pályán. A 2000-esek 2001-es
játékosokkal kiegészülve 1-1-es döntetlent játszottak, gólunkat Kelemen
Zsombor szerezte. Az idősebbek mindössze két '98-as játékossal soraikban 2-1es vereséget szenvedtek, Böszörményi Áron szerezte gólunkat. Egy héttel
később Pestszentlőrincen a SZAC otthonában mindkét csapatunk 2-0-ás
vereséget szenvedett. A harmadik játéknapon a Monort fogadtuk és voltunk
„rossz vendéglátók”, hiszen a fiatalabbak 5-1-re nyertek (gólszerzőink: Tarkövi
Ádám 3, Kákosy Márk, Horváth Olivér), az idősebbek 3-0-ra győztek
(gólszerzőink: Tóbiás Marcell 2, Böszörményi Áron). Szeptember végén Siófokra
utaztunk, ahol U17-es gárdánk 2-1-re kikapott (Tarkövi Ádám rúgta gólunkat),
míg az U19 3-1-re nyert (Tóbiás Marcell két gólja mellett Böszörményi Áron talált
be ismét).
A hónap játékosa kiemelkedő edzéslátogatottságának és mérkőzéseken hétről
hétre nyújtott megbízható játékának köszönhetően Török Norbert lett.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Csapatunk idén kicsit megosztva készül, ugyanis a társaság 2002-es része van egy
bajnokságban, míg 2001-es játékosaink a 2000-ben született játékosokat
egészítik ki. Már többen is bemutatkoztak az egy évvel idősebbek között: Valkó
Bence, Werner András, Rozsondai Tamás, Wein Zádor, Szölgyémy Róbert, Sautner
József.
2002-esek 3 bajnoki mérkőzésen vannak túl, de az első fordulóban szerzett három
pont már nem szerepel a tabellán mivel a Szent Pál Akadémia visszalépett.
Második fordulóban a Dunaharaszti MTK látogatott a katlanba, ahol mieink
egyszerű mérkőzésen nyertek 14-1-re. Nagy volt a különbség a két csapat között,
ami már igen hamar kiütközött. Földes kezdte meg a gólgyártást és a 10. percre
már négynél tartott. A mérkőzést 9 találattal zárta, Görgényi segített be hárommal
és Szabó kettővel.
Következő fordulóban végre belekóstolhattunk az NB2 igazi nehézségeibe a
Csepel otthonában. A mérkőzés első fél órájában csapatunk látványos, szép
játékkal dominált, és Józsa illetve Földes góljaival 3 gólos különbségre sikerült
szert tenni. Utána egyéni és játékvezetési hibák következtek, amivel a hazai
brigád vissza tudott kapaszkodni a mérkőzésbe. A második félidőt megint jól
kezdtük, a negyedik gólt is sikerült megrúgni, ezután viszont újabb rövidzárlat
következett, egy perc alatt egyenlített ki a Csepel. Lélektani fölénybe került
ellenfelünk ellen nekünk sikerült megújulni, és utána már nem engedtük közel
magunkhoz őket. Végeredmény 7-5, négy Józsa és három Földes gól.

Strahov Cup 2016 - a győztes csapat
Egységben az erő, Csepelről is
elhoztuk a 3 pontot.
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2003/2004-ben születettek
U14-es csapatunk számára rengeteg változást hozott a nyár, hiszen a Bozsik tornákat
felváltotta a nagypályás bajnokság, amely a legnagyobb változás az utánpótlás
labdarúgásban. Félpálya helyett már egészpályán játszanak a srácok 11:11 ellen,
egyedül a játékidő tér még el a felnőttekétől, hiszen itt még csak 2*40 percet játszanak a
csapatok. Emellett edzőváltás is volt a csapatnál, a Huczik Norbert-Markóczy Csaba
párost a Vidéki Gábor-Rácz Roland edzőpáros váltotta.
Augusztus 1-től edz a csapat, a heti négy edzés mellett 5 napot Egyházaskozáron töltött
a gárda edzőtáborban. Baranya megye barátságos környezet volt az edzőtáborhoz, ami
jól sikerült, hiszen komoly sérülés nélkül edzhettünk naponta kettőt füves pályán. Az
edzőtáborban 27 játékos vett részt, többek között új játékosaink is részt vettek már az
összetartáson. A csapathoz a Vasas gárdájából csatlakozott Babik Bálint, Balog Márkó,
Hirose Toma, Mezey Máté, Uracs Patrik és Varga Áron. Mindannyian könnyen
beilleszkedtek a csapatba, ebben nagy szerepe volt a remek befogadó közösségnek.
Sajnos volt, aki
távozott a
csapattól: Berényi
B a r n i é k
Németországba,
Földi Andrisék
Máltára költöztek,
így ők már
nincsenek velünk,
Földi Domi pedig
a Fradiba igazolt.
Az edzőtábort
követően az Újpesti TE otthonában játszhattunk edzőmeccset, amely nagyon hasznos
volt a csapatnak. Szeptember elején lejátszottuk a csapat történetének első bajnoki
mérkőzését. Az országos bajnokságban a másodosztály Közép B csoportjába kerültünk
besorolásra. Első meccsünket a Szent Pál Akadémia ellen vívtuk és arattunk 13-2-es
győzelmet (gólszerzőink: Nagy-Kolozsvári Dani 4, Werner Bala 3, Varga Zsolt 2, Uracs
Patrik, Viharos Balázs, Babik Bálint, Jancsó Luki). Egy héttel később hazai pályán is
bemutatkoztunk a Dunaharaszti elleni 9-3-es győzelem alkalmával (gólszerzőink:
Berényi Barni, Jancsó Luki, Werner Bala 2-2, Margitics Máté, Nagy-Kolozsvári Dani,
Nagy Misu). Szeptember közepén a Csepel ellen eddigi legnehezebb meccsünket
vívtuk meg a jól felkészített szigetlakók ellen. Ezen a meccsen 8-2-es győzelmet arattunk
(gólszerzők: Uracs Patrik 3, Babik Bálint, Jancsó Luki 2-2, Bárczi Benő). A meccseken
minél több játékosnak adtunk játéklehetőséget, ám még így is van olyan játékos, aki nem
lépett pályára meccsen, ezért októbertől edzőmeccseket is fogunk játszani, hogy
mindenki megfelelő játéklehetőséghez juthasson.

Csepelen füves pályán játszhattunk.
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2005/2006-ban születettek
A hosszú nyári szünetet követően augusztus 22-26. között edzőtáborba invitáltuk
a gyerekeket. Az edzőtáborban csaknem a teljes 2015/16-os keret részt vett,
kiegészülve a nyári focitáborban megismert és onnan kiválasztott legügyesebb
gyerekekkel. Csepelényi Levente és Molnár Márton a III. Kerület TVE, Hatvany
Barna a Mészöly Focisuli, Sohár Balázs a Vasas Pasarét, Szalai Bernát a
Solymári SC és Szentgyörgyi Simon a Hidegkúti SC csapatából igazolt hozzánk.
Krant Márkot és Szentiványi Dávidot a Lurkó csapatunkból emeltük ki, míg Lekli
Lénárd, Takács Levente, Valent László és Wittmann Norbert új fiúként kezdte meg
pályafutását csapatunkban.
Az edzőtáborban napi három irányított focifoglalkozás mellett a gyerekeknek sok
szabadideje maradt, amit csocsózással, ping-pongozással, focikártya
cserélgetéssel tölthettek el. A csapategység megerősítését a mindennapi közös
étkezések és a mozilátogatás is segítette.
A gyerekeknek lehetőségük nyílt az új edző, Pintér Gábor megismerésére is, aki
régi motorosnak számít Egyesületünkben, már rengeteg óvodás és iskolás
gyerekkel ismertette- és szerettette meg a labdarúgást.

Taktikai értekezlet.
Az első őszi edzést augusztus 29-én tartottuk és azóta heti három alkalommal
találkozunk a gyerekekkel, a tavalyi hétfő, szerda, pénteki edzésidőpontban.
Az első hét után, szeptember első hétvégéjén már el is látogattunk a gödöllői
Tanévindító Focikupára, ahol 2005/06-os vegyes csapatunkkal öt mérkőzésen
szerepeltünk és álltunk helyt. A 2006-os születésű játékosaink közül Feczkó Illés
és Zelenyánszky Dávid is gólt szerzett, míg a védelemben Bélai Balázs
jeleskedett. Említést érdemel még Makovinyi Marcell két bombagólja és Geiszter
Barna kiélezett helyzetben, biztos lábbal értékesített büntetője is. Dajka Bence és
Szikorszky Dániel is csapatunk erősségei közé tartozott.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Szeptemberben mindkét korosztályos csapatunk két-két Bozsik tornára volt
hivatalos. Helyenként jól, szépen passzolgatva, az edzéseken gyakoroltakat
alkalmazva, de még idény eleji formában, sok hibával, rengeteg ziccert
kihagyva játszottunk, de góljaink nagyon emlékezetesre sikerültek.
Geiszter Barna szép kiugratás után, Bodai Attila szabadrúgásból, Bóday
Benedek kapásból lőtt gólt és egy felhőfejesből is eredményes volt.
A kisebbeknél Bene Attila, Csesznok András, Krant Mark, Nagy Levente, Sohár
Balázs, Szentiványi Dávid, Wittmann Norbert és Zelenyánszky Dávid is
betalált.
A tornákon Bene Attila, Bélai Balázs, Bóday Benedek és Molnár Márton lett
csapatunk legjobbja.
A két Bozsik torna közötti hétvégén Biatorbágyra, a Szeptemberi Tanévnyitó
Utánpótlás Tornára is meghívást kaptunk, ahol nagyon szép időben, nagyon jó
körülmények között, komoly csapatokkal mérkőzhettünk meg, többek között a
Ferencváros és az UTE ellen.
U12-es csapatunk ráadásul náluk egy évvel idősebbek ellen szerepelt és az
U11-es csapatunkhoz hasonlóan jól teljesített. Az új játékosaink közül Molnár
Márton, Szentgyörgyi Simon és Takács Levente is ezen a tornán mutatkozott be
csapatunkban.
Hajrá UFC!

Az első Bozsik tornán, Csepelen jártunk.
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2007/2008-ban születettek
Csapatunk az őszi szezont edzőtáborral kezdte, augusztus 22-26 között a Kolozsvári
Tamás utcai sporttelepünkön készültünk az új évadra. A 35 gyerekből többen
próbajátékon vettek részt és néhányan meg is feleltek az edzők által támasztott
feltételeknek. Örömünkre szolgál, hogy a kerethez csatlakozhatott Déri Benjámin,
Nagy Milán, Benedikti Benjámin, Valent András, Picciano Adalgiso, illetve a nyár egyik
legjobb hírét Virág Sebastian szolgáltatta, hiszen egy év kihagyás után visszatért
Kanadából egyesületünkbe.
Az edzőtáborban a délelőtti edzéseken a tavaly tanultakat ismételtük át, illetve
ismerkedtünk a megváltozott szabályokkal és pályaméretekkel, hiszen mostantól
6+1-es felállásban lép pályára a 2007-es korosztály nagyobb pályán, nagyobb
kapukra játszunk, illetve a les szabály is érvényes már. A nap második felében a
gyerekek versenyeken vehettek részt, ahol kidomboríthatták erősségeiket. Az egész
hét jól szolgálta a gyerekek fejlődését, a nap végére alaposan elfáradtak. A tábor
pontszerző versenyében nagyon szoros küzdelem zajlott a gyerekek között, végül
Jávor Máté egy ponttal előzte meg a többieket és szerezte meg a trófeát és az ezzel
járó dicsőséget.
Az első edzésünk augusztus 29-én volt, ahol újabb próbajátékosok bukkantak fel, akik
közül néhányan felvételt is nyertek, nevezetesen Völgyi Domonkos és Sótonyi
Levente. Az első héten tudtuk meg, és szomorúan vettük tudomásul, hogy Kővári
Olivér távozik csapatunktól és a Vasasban próbál szerencsét. A szeptemberi
edzéseken a hangsúly a cselezésen és az átadások-átvételek gyakorlásán volt, ezen
belül kiemelt figyelmet szenteltünk a labdakihozatalra, hiszen azon az állásponton
vagyunk, hogy az szolgálja a legjobban a gyerekek fejlődését, ha lapos, rövidpasszos
játékkal próbáljuk a támadásainkat felépíteni.
A 2007-es korosztály szeptember 11-én megmérette magát az idei első Bozsik Tornán
az RKSK pályáján, ahol összesen nyolc mérkőzést játszottunk 6+1-ben. Két csapatot
indítottunk, azzal a céllal, hogy minél több gyereknek megadjuk a játéklehetőséget.

Nagyszerű élménnyel gazdagodtunk.
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2007/2008-ban születettek
Nagyszerű élménynek és fejlődési lehetőségnek bizonyult az összes gyerek számára
a megmérettetés. Feltűnő volt, hogy egy az egy elleni játékban, elsősorban
cselezésben és labdaügyességben simán felvesszük a versenyt ellenfeleinkkel,
azonban összjátékban még lemaradásaink vannak. A szervezők minden csapatból az
edzők javaslata alapján kiemeltek egy-egy ügyes játékost és oklevéllel jutalmazták. A
mi csapatunkból Jávor Máté kapott dicséretet, aki nagyszerűen játszott a baloldali
védő posztján, átjátszhatatlan volt és a támadásokat is hatékonyan segítette, illetve
Triz Bercel, aki fantasztikus formában futballozott, rengetek ellenfelet kicselezett és
sok gólt szerzett.
A következő vasárnap a 2008-as korosztályon volt a sor, hogy bemutatkozzon az idei
Bozsik rendezvényen, ezt sikerrel meg is tette, hiszen néhány játékos kifejezetten jól
teljesített. Oklevelet Jakab Attila kapott, aki hátvédként rengeteg alkalommal cselezte
végig a pályát és fejezte be a támadásokat lövéssel, ráadásul a védekezésben is
jeleskedett, nem véletlen, hogy Ő a 2008-as csapatkapitány.

Tekintet a labdán.
Szeptember 25-én újabb Bozsik Torna várt a 2007-es korosztályra, ugyanott, de az
ellenfelek már jóval erősebb összeállítással léptek pályára. Az első mérkőzéseket
megilletődötten kezdtük, de fokozatosan sikerült felvenni a tempót és a rendezvény
második fele már elfogadhatóan sikerült. Tanulságként levonható, hogy az elejétől már
agresszívan és összpontosítva kell játszanunk és még rengeteget kell fejlődjünk a
labdakihozatalok során, hiszen a nagyobb és jobb ellenfelek ellen ez kevésbé sikerült,
így kevés támadást tudtunk vezetni és leginkább a mi kapunk előtt pattogott a labda.
Pozitívumként érdemes megemlíteni, hogy annak ellenére, hogy nagyon messze van
az RKSK pálya sok gyerek eljött. Különdíjat kapott Bérczes Lajos, aki óriási bravúrokat
mutatott be, illetve úgy ítéltük meg, hogy szükség van arra, hogy növeljük az
önbizalmát, ami utólag sikeres húzásnak bizonyult. A másik különdíjas Papp Benjámin
lett, aki már az első tornán jeleskedett a góllövésben és a szép játékban, mindezt
megismételte ezen a megmérettetésen is, így megérdemelte a jutalmat.
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2009/2010-ben születettek
Az őszi szezon már a nyár végén elkezdődött csapatunk számára, hiszen
augusztus 22-26-ig edzőtábort tartottunk. A remek hangulatú héten Csaba bácsi,
Norbi bácsi és Laci bácsi tartotta az edzéseket.
A foci mellett rengeteg klassz programunk volt, többek közt még erdei
kiránduláson is részt vettünk. Itt persze a labda is előkerült. Ez a tartalmas hét is
hozzájárult ahhoz, hogy még jobban összekovácsolódjon csapatunk.
Augusztus 29-én pedig elkezdődött hivatalosan is az őszi szezon. A csapat
tagjainak zöme már tavasszal is itt focizott, de jöttek új fiúk is, sőt Amelie
személyében lány is játszik nálunk.
Nagy újdonság a korosztályos csapat számára az, hogy a 2009-es fiúk már 2x3
méteres kapura, kispályára játszanak. Itt már kell kapus is a csapatba. Sokan ki is
próbálják magukat a gólvonalon. Nagyon jó teljesítményt nyújt egyelőre
kapusként Kirst Alex és Dechert Ábel is.
Szeptember 18-án már részt vettünk az első őszi Bozsik fesztiválon is a III.
Kerület TVE pályán. Csapatunkból 22-en jöttek el és mindannyian jól helytálltak
más egyesületek csapataival szemben.
Edzéseken a kispályás játékot gyakoroljuk sokat, nagy hangsúlyt helyezünk a
labda kihozatalára, a kapus feladataira és a góllövésre. Emellett az 1-1 és a 2-2
elleni játékot és a labdás ügyességet is fejlesztjük.

Az Árpád kilátónál is jártunk!
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Mi mind már az UFC-ben focizunk!
Óriási góóóól!
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Parádés Kovács Kristóf cselsorozat!
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Kölyök
Az argentinok nyerték a kispályás
focibajnokságot.

A brazilok nyerték a „ketrec focit”.
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Felnőtt
Felnőtt csapatunk újoncként a budapesti első osztályban felemásan szerepel, ami
nem rossz egy frissen feljutott csapatnál. Első fordulóban a tavalyi második Sashalom
ellen nem sikerült a bravúr, de sajnos az ellenfél védelmének feltörése sem. Korán
sikerült megszerezniük a vezetést, ami után a mi játékosaink nem megfelelően
reagáltak, egymást kezdték a pályán hibáztatni. A mérkőzés vége 4-0 lett, amit
súlyosbít, hogy egy szavunk nem lehetett volna, ha még nagyobb a különbség.
Hazai pályán már jobban sikerült a bemutatkozás. Egykori sztárunk, Gallatz, az
ellenfél edzőjeként tért vissza pályánkra. Kiegyenlített, jó mérkőzést hozott a
találkozó, amin a hazai brigád tudta inkább akaratát ráerőltetni a MAFC-ra.
Helyzetekig bár sokszor eljutottunk, gólt sokáig nem sikerült szerezni, viszont
ellenfelünk is kitudta néha használni védelmünk megingásait, de kapusunk eszén
már nem tudtak túl járni. Végül a 80. percben Sztranyónak sikerült megszüntetnie a
gólcsendet, hogy aztán Moldován biztosítsa be a három pont sorsát.
Az első 3 pontunk után újabb pofon következett, ezúttal a Testvériség otthonába
látogattunk. Hiába vártuk bizakodva a mérkőzést, egyetlen percre sem tudtunk
felpörögni, és ezt kihasználta ellenfelünk. Háromszor kellett a hálóba nyúlnunk a
labdáért, és ez az eredmény még ránk volt hízelgő.
Kelen ellen ismét hazai pályán ütközhettünk meg, és reménykedhettünk a
javításban. Jobban kezdett a vendég brigád, Kovácsnak kellett többször is szépen
védenie, de végül egy beadás után mégis sikerült megszerezniük a vezetést. A
bekapott góltól kicsit észhez tértünk és sikerült saját kézbe venni az irányítást,
amely Padányi góljában teljesedett ki. Egyenlítő gólunk után nem sokkal Horváth is
a hálóba bombázott, de az asszisztens intésére les miatt nem adta meg a
játékvezető a gólt. Második félidőben is tovább uraltuk a játékot, ami újabb
lehetőségekhez vezetett. Sztranyó lövését bevetődő védő kapusokat
megszégyenítő módon ütötte ki a labdát, de a játékvezető sípját nem hallhattuk. A
nyomás azonban meghozta gyümölcsét, Székely lépett ki ziccerbe és nyeste át a
kapuson a labdát. Vezető gólunk után újra a Kelen vette át az irányítást, és sajnos
nem sokkal a vége előtt a pontot érő gólt is sikerült megszerezniük.
FFC elleni idegenbeli találkozóra nagy reményekkel mentünk, hogy megszerezzük
első idegenbeli pontjainkat is. Első félidőben rengeteg helyzetet sikerült kialakítani,
de, nem sikerült megszerezni a gólt. A frusztráltságot ahogy teltek a percek egyre
jobban lehetett érezni a játékosokon, és ez a játékunkon is meglátszott.
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A második félidőben aztán egy hátsó szekciós hibát követően ellenfelünk kapott
büntetőt, amit eredményesítettek. Próbáltunk megújulni de nem igazán lehetett
érezni már bennünk az átütő erőt. Ám Tóth Zsombor úgy gondolta ha már
megszerzi első felnőtt UFC-s gólját, mért ne lőjön rögtön kettőt. Második gólunkra
ellenfelünk nem tudott reagálni, így megvan az első idegenbeli pont is, ráadásul egy
csomagban három.
Csapatunk eredményei:
Budapest Kupa 2. forduló
Rend-Őr 07 FC - II. Kerület UFC 1-6 (0-2)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Jobbágy D., Veégh Sz., Molnár E. - Libor B., Tóth Zs.,
Ahadi A., Padányi B. - Székely Sz., Skergula Zs.
Cserék: Lakatos P., Sztranyovszky G., Cserti B.
Gólszerzők: Sztranyovszky G. 2, Cserti B., Padányi B., Kovács L., Skergula Zs.
Magyar Kupa 1. forduló
BVSC -Zugló - II. Kerület UFC 2-1 (0-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Jobbágy D., Szabó D., Horváth G. - Cserti B., Lesti B.,
Sárosi M., Padányi B. - Székely Sz., Moldován K.
Cserék: Lakatos P., Molnár E., Lofti P., Kovács M., Skergula Zs.
Gólszerző: Székely Sz.

Magyar Kupa meccs a BVSC ellen.

CSAPATAINK

Felnőtt
Csapatunk eredményei:
BLSZ I. 2. forduló
THSE-Szabadkikötő - II. Kerület UFC 4-0 (3-0)
UFC: Kovács L. - Jobbágy D., Veégh Sz., Sárosi M., Horváth G. - Cserti B., Tóth Zs.,
Libor G., Cseh P. - Moldován K., Sztranyovszky G.
Cserék: Molnár E., Lofti P., Ráskai-Kiss K., Kocsis M., Baross T., Skergula Zs.
BLSZ I. 3. forduló
II. Kerület UFC - Műegyetemi FC 2-0 (0-0)
UFC: Kovács L. - Horváth G., Veégh Sz., Szabó D., Cseh P. - Tóth M., Tóth Zs.,
Sárosi M., Padányi B. - Lesti B., Sztranyovszky G.
Cserék: Kocsis A., Moldován K., Cserti B., Libor G., Kocsis M., Jobbágy D.,
Vida G.
Gólszerzők: Sztranyovszky G., Moldován K.
BLSZ I. 4. forduló
Testvériség SE - II. Kerület UFC 3-0 (2-0)
UFC: Farkasch J. - Miklósi G., Veégh Sz., Szabó D., Horváth G. - Tóth M., Tóth Zs.,
Kocsis M., Cserti B. - Lesti B., Sztranyovszky G.
Cserék: Kocsis A., Kovács M., Lofti P., Jobbágy D., Skergula Zs., Molnár E.
BLSZ I. 5. forduló
II. Kerület UFC - Kelen SC 2-2 (1-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Jobbágy D., Szabó D., Horváth G. - Libor G., Tóth Zs.,
Kocsis M., Padányi B. - Lesti B., Sztranyovszky G.
Cserék: Székey Sz., Kovács M., Lofti P., Lakatos P., Skergula Zs., Molnár E.
Gólszerzők: Padányi B., Székey Sz.
BLSZ I. 6. forduló
Ferencvárosi FC - II. Kerület UFC 1-2 (0-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Jobbágy D., Veégh Sz., Horváth G. - Cseh P., Tóth
Zs., Cserti B., Padányi B. - Székely Sz., Sztranyovszky G.
Cserék: Kocsis M., Kovács M., Libor G., Lakatos P., Skergula Zs., Molnár E.,
Ahadi A.
Gólszerzők: Tóth Zs. 2

