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„Köszönünk mindent,
kapitány!”
Alig várjuk a jövő évi utazást!
Igazán kemény erőpróbákon
vagyunk túl.
Egy nap alatt három torna.
Nagyszerű fejlődési lehetőségek.
Megmutattuk, hogy mit
tanultunk az edzéseken.
Képes beszámolónk.
Felemás hónap.

A hónap képe

Kedves Olvasó!
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
legújabb UFC focilabda látható. A
korábbi nagy népszerűségnek örvendő
labdákhoz hasonlóan egyedi zöld-fehérfekete designnal készült és UFC címerrel
van ellátva. Nagyszerű ajándék a
gyerekek számára! Megvásárolható 5000
Ft-os áron az UFC shopban.

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
Első áprilisi mérkőzéseinket az Airnergy ellen vívtuk hazai környezetben. A
2000-esek számára hasonlóan alakult a mérkőzés, mint egy héttel korábban a
Siófok ellen: ellenfelünk masszív védekezésre épített, bár sikerült több
helyzetet is kialakítani, egészen a hajráig maradt a gólnélküli döntetlen, amikor
Tarkövi Ádi egy szerencsés és egy parádés góljával kialakította a 2-0-s
végeredményt.
Az idősebbek remekül kezdtek, Zeid góljával előnybe is kerültünk, ám ezt
követően védelmi hibáinkat ellenfelünk kihasználta és megfordította a mérkőzést.
A szünet után néhány perccel Noel egyenlített, majd jó második félidei
teljesítményünknek köszönhetően a hajrában Zlatzky Dani góljával
megérdemelten nyertünk meg a meccset (3-2).

Poolball-bajnoksággal
hangoltunk.
A húsvéti nemzetközi torna előtt Kelenvölgybe látogattunk, ahol a 2000-esek
gyenge első félidei játékot követően 1-1-re álltak, (bomba)gólunkat Kelemen
Zsombi szerezte.
A második félidőben Bacsek Bernát 9 perc alatt 4 gólt szerzett, majd Tarkövi Ádi
állította be a 6-1-es végeredményt.
Az idősebbek az első félidőben nagy labdabirtoklási fölényben játszottak, de nem
tudták levédekezni a vendéglátók kontráit, akik így kétgólos előnybe kerültek.
A második félidőben Kerezsi Doma fejesgóljával csak szépíteni tudtak, így 2-1-es
vereséget szenvedtünk.

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
A csehországi nemzetközi torna után a III. Kerület otthonába látogattunk.
Az idősebbek az első félidei kiegyenlített játékot követően ismét a második
félidőben múlték felül ellenfelüket, Katona Matyi és Bagyinszki Kris góljaira a
hosszabbításban válaszolt ellenfelünk (2-1).
A fiatalabbak az első félidőben játszottak jobban, ekkor egy öngóllal szereztek
megérdemelt vezetést, a második félidőben visszaesett a játék színvonala, így
maradt az egygólos előnyünk (1-0).
A hónap játékosa a nemzetközi tornán és a bajnoki mérkőzéseken is remek
teljesítményt nyújtó Katona Mátyás lett.

Csehországban jártunk.

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
A húsvéti hétvégén Prágában jártunk, ahol egy-két évvel idősebbek között a 20
csapatos mezőny 3. helyén végeztünk.
A csoportkörben négy mérkőzést játszottunk, ahol holland, olasz és német
ellenfeleinket is felülmúltuk.
Csoportmérkőzések:
UFC - Waalwijk (holland) 4-1 Gólszerzők: Bacsek B. 2, Görgényi B., Farkas S.
UFC - Schoonebeek (holland) 5-0 Gólszerzők: Bagyinszki K. 2, Katona M.,
Görgényi B., Muradin B.
UFC - ASD Valfoglia (olasz) 2-1 Muradin B., Bagyinszki K.
UFC - TSF Heuchelheim (német) 2-0 Bacsek B., Bagyinszki K.
A csoportban első helyen végezve az egyenes kieséses szakaszban folytattuk a
tornát.
Negyeddöntő:
UFC - ASD Armistizio Esedra Don Bosco (olasz) 3-0 Gólszerzők: Lénárd A.,
Görgényi B., Bagyinszki K.
Elődöntő:
UFC - FC Lisse (holland) 1-1 Gólszerző: Muradin B. Büntetőkkel 4-5
A tornát a holland csapat nyerte büntetőkkel a francia US Pringy ellen.
Vidéki Gábor értékelése: "A cseh torna összességében remekül sikerült
számunkra, jó minőségű füves pályákon egy kivételével kifejezetten jó iramú,
színvonalas mérkőzéseket vívtunk.
A körülmények és a szervezés is rendben voltak, egyetlen hiányérzetem a kisebb
sérülések miatt lehet. Mivel a tornát 1998/1999-es korosztálynak írták ki és 1997es túlkoros játékosokat is lehetett nevezni, ezért minden csapattal szemben
fizikálisan hátrányban voltunk.
Ezt jól kompenzáltuk, keményen, határozottan, agresszívan játszottunk az egykét évvel idősebbekkel szemben is. Csapatként és egyénenként is magas
színvonalon teljesítettünk, ezért dicséret illeti a játékosokat.
Külön örülök annak, hogy kifejezetten szép gólokat is szereztünk és annak is,
hogy a csapategység kiváló a fiataloknál.
Ezen a tornán búcsúztattuk Nagy Dániel csapatkapitányunkat, aki sérülése miatt
abbahagyja a labdarúgást. Köszönünk mindent, kapitány!"
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2001/2002-ben születettek
U15-ös csapatunk győzelemmel kezdte meg április hónapot. Komáromba
látogattunk először közösen a csapatbuszt használva. Egy nagyon izgalmas
mérkőzésen sikerült megszerezni a 3 pontot, ahol sokáig 1-1 volt az állás és csak
a végén sikerült eldönteni. A 3-1-es végeredményt Szabó Krisa duplája és
Görgényi találata állította be.
A rákövetkező hétvégén a KISE csapatát fogadtuk hazai pályán. Nagy mérkőzést
játszott a két csapat ősszel, most sem számíthattunk másra. Az első félidőben
Szabó Krisa duplájával sikerült magabiztos előnyre szert tenni, de a mérkőzés
csak az utolsó10 percben dőlt el, Görgényi találatára még tudott válaszolni
ellenfelünk, de Szabó megszerezte harmadik találatát is, ami a végeredményt
jelentette, 4-1.
Csapatunk utána Prágába utazott a 2001-esekkel kiegészülve és U17-es tornán
vett részt. A csoportban szoros mérkőzéseket sikerült játszani és a két vereség
mellé egy győzelmet is szerezni. Csoport harmadikként alsó ház elődöntőt
játszottunk, amit csapatunk megnyert, majd az alsó házi döntőben kikaptunk egy
dán csapattól.

Csapatunk

Prágában.
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2001/2002-ben születettek
Összességében egy nagyon jó bulin van túl csapatunk, alig várjuk a jövő évi
utazást.

A torna helyszínén.

Táplálkozás két meccs között.
A hónap utolsó fordulójában az RKSK-t fogadtuk hazai pályán. Az első félidő
második felére sikerült teljesen átvennünk a mérkőzés irányítását és helyzeteket
is kialakítani, de a vezető gól sehogy sem jött össze. A második félidőben is
maradt a hazai dominancia, de egy nagy hiba után a vendégeknek sikerült
megszerezni a vezetést. Csapatunk nem állt le, dolgozta ki a helyzeteket és végül
Szabó és Görgényi találataival sikerült is megfordítani a meccset, ahol több találat
nem született.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Legfiatalabb nagypályás csapatunk a szorgalmas edzésmunka mellett igazán
kemény erőpróbákon van túl, ahol a képességek legjavát kellett nyújtani a
számszerű sikeresség eléréséhez.
Az ősz folyamán a „nagy négyes” (Dunakanyar, Komárom, Pénzügyőr, KISE)
ellen mindössze 4 pontot szereztünk, ezt próbáltuk meg felülmúlni a tavasszal.
Március végén kezdődött a rangadók sora, a Pénzügyőr fogadott minket az
Elektromos sporttelep füves pályáján.
Az első félidőt kicsit ijedősen kezdtük, ellenfelünk vezetést is szerzett, amitől
furcsa módon megnyugodtunk és a félidő második fele kiegyenlítetté vált, ennek
eredményeképpen egy gyönyörű góllal egyenlítettünk is, Bajomi Máté beadását
Uracs Patrik lőtte kapásból a hálóba.
A második félidőben Hirose Toma emelésével a vezetést is megszereztük, amit
néhány perccel a vége előtt egyenlített ki a Pénzügyőr. A rendes játékidő utolsó
percében Viharos Balázs indítását Jancsó Lukács a hálóba lőtte, amivel 3-2-re
megnyertük a meccset!

Gyakorlás.
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2003/2004-ben születettek
A remek győzelemmel a hátunk mögött utaztunk első igazi vidéki túránkra
Komáromba. A korai kelés és a hosszú utazás bizony érződött a csapaton, mert
az első 25 percben a házigazda komáromiak lefutballoztak minket a pályáról és
örülhettünk, hogy „csak” egygólos hátrányba kerültünk.
A félidő végére felébredtünk, az egyenlítés is a meccsben volt, ehelyett váratlanul
még egy gólt kaptunk.
A második félidőben a játék közelített ahhoz, amit szeretnénk látni, azonban
támadó fellépésünket a Komárom gyors kontráival remekül kihasználta és újabb
gólokat szerzett, amikre mi Kelemen Csongi és Uracs Patrik góljaival tudtunk
válaszolni (5-2).
Kár, hogy az első félidőben nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit a
második félidőben, de ebből is tanulnunk kell.
A KISE ellen zárult a hármas rangadósorozat, a kőbányaiakat hazai pályán
fogadtuk. Az első félidőben jól játszottunk és Jancsó Luki góljával megszereztük a
vezetést is, azonban a félidő utolsó pillanatában egyenlített a sárga-fekete gárda.
A második félidőben meg tudtuk ismételni első félidőben nyújtott
teljesítményünket és három gólt lőttünk (Uracs Patrik, Bárczi Kristóf és Egyed
Tomi révén), amivel 4-1-es győzelmet arattunk erős ellenfelünk felett.
Ezzel a Dunakanyar elleni májusi meccs előtt teljesítettük tervünket és a „nagy
négyes” ellen máris hat pontot szereztünk az őszi néggyel szemben.

Szorgalmas
edzésmunka.
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2003/2004-ben születettek
Húsvétkor az UTE Kupán léptünk pályára, amelyről Rácz Roland edző számolt
be: „A tornára csapatunk a vártnál szűkebb kerettel érkezett, a hosszú hétvégére
sokan elutaztak és sajnos sérülések és betegségek is adódtak az utolsó
pillanatban a csapat életében. Ez természetesen nem szeghette kedvét a
csapatnak, amely első mérkőzésén a Csepellel csapott össze.
A mérkőzés összképét tekintve lehetett hiányérzetünk, hiszen sok helyzetet
alakítottunk ki, mégsem sikerült egyszer sem megzörgetnünk az ellenfél hálóját.
Ellenfelünk ennél ügyesebben sáfárkodott lehetőségeivel és egy szabadrúgás
után megszerezte a mérkőzést eldöntő találatot (0-1).
Csoportbéli második mérkőzésünket a palesztin Al Ahli Club korosztályos
csapata ellen játszottuk. Külföldi ellenfelünk erős, ügyes csapat benyomását
keltette, ennek megfelelően egy küzdős, harcos mérkőzést játszottunk ellenük,
de végül nem született a találkozón gól (0-0).
Harmadik mérkőzésünk a házigazda UTE "fehér" csapata ellen játszottuk, akik
ellen nagyon szerettük volna megszerezni első góljainkat és győzelmünket is. A
csapat igyekezett, de az erősebb, helyenként nagyobb csapat győzött
megérdemelten (0-3).
Negyedik, egyben utolsó csoportmérkőzésünket egy hosszú szünet előzte meg,
miután marosvásárhelyi ellenfelünk ellen már műfüvön, villanyfényben léptünk
pályára. A csapat második félidei harcos küzdelme ellenére nem tudta egalizálni
és megfordítani az MSE 2 gólos előnyét, így az első napot győzelem nélkül ugyan,
de sok tapasztalattal és tanulsággal zártuk (0-2).
Vasárnap korán reggel ismét korábbi csoportellenfelünkkel a Csepellel
játszottunk és sikerült egy, az elsőhöz kísértetiesen hasonló meccset játszani,
ugyan azzal az eredménnyel (0-1).
Vasárnapi második mérkőzésünkön nem lehetett más célunk, csak mindent
kiadni magunkból és egy győzelemmel zárni a napot, de a fizikai fölényben játszó
aradi Academia Brosovszky ellen is csak egy második félidei tisztes helytállásra
futotta a srácoktól (2-4).
A húsvéti meccsdömping remekül szolgálta a csapat felkészülését, sok új élmény
és tapasztalat érte a csapatot, amelyeket igyekszünk a magunk javára fordítani a
szezon hátra levő részében.”
A húsvéti hétvégét követően folytatódott a bajnokság, a Rákosmente gárdáját
fogadtuk a Kolozsvári Tamás utcában. Bár a nagy szél megnehezítette a
dolgunkat és a játékunk is akadozott, a kapu előtt hatékonyak voltunk, így a 6-1-es
félidőt követően 8-2-es győzelmet arattunk. Gólszerzőink: Kelemen Csongi 3,
Balog Márkó 2, Uracs Patrik, Margitics Máté és Kirády Marcell.
Az elmúlt hetekben a széleken történő támadásvezetéseket és a beadásokat,
valamint a beadásokra történő érkezéseket gyakoroltuk, amiket a mérkőzéseken
is nagy örömmel láttunk viszont. A hátralévő mérkőzéseken szeretnénk minél
több dolgot megvalósítani az edzéseken tanultakból és minél harcosabb
mentalitással küzdeni minden csapat ellen.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Az április hónap hagyományosan az előző, márciusi havi legjobbjaink
jutalmazásával indult.
A 2005-ös születésű játékosaink közül a hónap játékosa címet Bóday Benedek
nyerte a tornákon és mérkőzéseken nyújtott teljesítménye alapján, a hónap
legszorgalmasabb edzéslátogatója Magyar Bulcsú volt, míg a hónap
legemlékezetesebb jelenetének Borbás Buda KISE elleni szólógólja bizonyult.
A 2006-os születésű játékosaink közül újra Bene Attila lett a hónap játékosa a
tornákon nyújtott kiegyensúlyozott teljesítménye miatt. Solti Szabolcs az összes
márciusi edzésen ott volt. A hónap legemlékezetesebb jelenete pedig Szabó Ákos
biatorbágyi kapusparádéja volt.
Még egyszer gratulálunk a győzteseknek!
Április eddigi részében csak egy hétvégén vettünk részt tornán, de aznap mindjárt
hármon is.
Április 8-án, délelőtt Budafokon rendezték az V. Voyage Kupa nyolcas döntőjét.
Nem túl szerencsés időpontban, hiszen ilyenkor már mindenki a nagypályás
szezonra készül. Természetesen ettől függetlenül szívesen vettünk részt a
tornán, már csak azért is, mert a győztes csapat játékosai belépőt nyertek a
Bajnokok Ligája egyik elődöntőjére.
A csoportmérkőzések során jól küzdöttünk és minden csapatnak méltó ellenfelei
voltunk, de végül nem sikerült a bravúr, a négy közé kerülés.

V. Voyage Kupa nyolcas döntő.
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2005/2006-ban születettek
Az egyik csoportmeccsünket így is nagyon magabiztosan hoztuk, de elsősorban
nem ezért, hanem az egyik rúgott gólunk miatt marad örökké emlékezetes; egy
gyors és látványos Geiszter Barni - Makovinyi Marci összjáték után Szőke
Dezsőnek már „csak” az üres kapuba kellett gurítania a labdát. Ráadásul ezt a
kevesebbet használt jobb lábával tette, megmelengetve ezzel az edzői szíveket.
Összességében elégedettek lehettünk a szereplésünkkel, hasznos és kellemes
élményekkel, a hatodik helyen zártuk a tornát. Kis különbségek voltak a csapatok
között, az egyik csoporttársunk lett a kupagyőztes és nyerte a nagyon értékes
fődíjat.
Délután Biatorbágyon a második tavaszi Bozsik tornán vettünk részt mindkét
csapatunkkal.

Csapatkép.
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2005/2006-ban születettek
A 2006-os csapatunk mindhárom mérkőzését megnyerte. Méghozzá ragyogó
játékkal. Most a megszokott labdabirtoklási fölényünk kellő céltudatossággal és
helyzetkihasználással is párosult. A játékunk meccsről meccsre fokozatosan
javult és a három mérkőzésen kilenc gólt szereztünk. A csapat gerince: Bélai
Balázs, Bene Attila, Fehér Fülöp, Pados Marci, Wittmann Norbi és Zelenyánszky
Dávid is átlagon felüli teljesítményt nyújtott. Bene Attila, Fehér Fülöp és
Zelenyánszky Dávid kétszer-kétszer is betalált, de gólt szerzett Fazakas Csongi,
Krant Mark és Pados Marci is. Öröm volt látni, hogy küzdenek egymásért a
gyerekek, és ahogy a harmadik, legnehezebb mérkőzés után összeölelkeznek.
Legjobb játékosunk ezúttal Zelenyánszky Dávid lett, bátor játékáért.

Kispad.

A 2006-os
legjobbunk.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
A 2005-ös csapatunk harcos, küzdelmes mérkőzéseket játszott. Az első
mérkőzés "túl jól" sikerült, az utána következő két meccsen rosszul játszunk, a
negyedikre, talán a legerősebb ellenfél ellenire újra összeszedjük magunkat. A
négy, pihenő nélkül lejátszott mérkőzés a délelőtti teremtorna után túl fárasztónak
bizonyult. Bodai Attila és Magyar Bulcsú kétszer-kétszer, Bóday Benedek, Dajka
Bence és Szikorszky Dani egyszer talált a hálóba.

Tornazárás.
Legjobb játékosunk Molnár Márton lett. Szabó Ákos kapusunk parádésan védett.

A 2005-ös
legjobbunk.
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2007/2008-ban születettek
Mérkőzésekkel indult az április, U9-es csapatunk Bozsik-fesztiválon vett részt
Pátyon. Két csapattal tudtunk kiállni, összesen 12 mérkőzést játszottunk,
rengeteg gólt szereztünk és hatékonyan védekeztünk.
Ellenfeleink között fiatalabb gyermekek is szerepeltek, ezért néha könnyelműen
játszottunk, de összességében mindenki jól érezte magát.

Bemelegítés.
Április 8-án 2007-es csapatunk Nagykovácsiban játszott Bozsik-tornán. Ismét két
csapatot indítottunk, így mindenki sok játékpercet kapott.
A zöld csapatunk nagyszerűen felvette a versenyt a 2006-os gyermekekkel,
szoros mérkőzéseket játszottunk, míg a fehér csapatunknak még nagy kihívást
jelent a nagyobb és erősebb játékosok ellen a küzdelem.
Igaz, hogy ezen a 8 mérkőzésen kevesebb sikerélményünk volt, de
meggyőződésem, hogy szükségünk van ilyen összecsapásokra is, hogy
folyamatosan tudjunk fejlődni.
Természetesen csak úgy tudunk tovább gyarapodni, ha a játékosok folyamatosan
járnak edzésre.
Különdíjban részesült Borbély Mihály és Tőrös Márton.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Mindenki
jól érezte magát.

Április 9-re a 2008-as korosztálynak szerveztünk edzőmérkőzést a III. Kerületi
TVE csapata ellen. Két sorral vettük fel a harcot az ellenféllel, akik között voltak
2009-es fiúk is, nagyon kemény, rengeteg párharccal tarkított meccset
játszottunk. Jakab Attila kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
Április 10-én megtartottuk a balatongyöröki focitáborral kapcsolatos szülői
értekezletet. Örömteli, hogy már 18 gyermek jelentkezett, így az idén is
garantáltan izgalmas kalandban lesz részünk.
Ebben a hónapban Triz Bercel és Balogh Áron részt vesz egyesületünk Tehetség
Programjában, amelybe az edzők által javasolt legnagyobb tehetségek
kerülhetnek be.
Április 19-én csapatfotózást tartottunk, aznap a rossz idő miatt nem gyakoroltunk
a pályán, hanem az öltözőben elméleti foglalkozást tartottunk.
Két hét próbajáték után felvettük csapatunkba a Budenz iskolából Benedekfi
Botondot, akinek technikailag vannak lemaradásai, de úgy ítéltük meg, hogy
fejlődőképes és nagyon elszánt. A hónap második felében csatlakozott hozzánk
Csizmadia Milán, aki a III. Kerületi TVE csapatát erősítette. Nagyon jók az első
benyomásaink, felvételéről a hónap utolsó edzésén fogunk dönteni.
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2009/2010-ben születettek
Az április az első Bozsik fesztiválon ért bennünket Pátyon. Új helyszín, új
ellenfelek és új lebonyolítási rend várta csapatunkat. A 2010-es fiúk kezdték a
fesztivált reggel 9-kor.
Nem vegyes csapatok, hanem egyesületenkénti elosztás után jó kis meccsek és
gyakorlatok vártak ránk. Játékosaink sok gólt rúgtak, meg tudták mutatni, hogy
mit is tanulunk az edzéseken. Sajnos volt olyan ellenfelünk is, akik a labda helyett
inkább egymást kergették…

A legnépesebb csapat.

A 2009-es korosztályban 4 csapatot is ki tudtunk állítani. Sok jó meccset
játszottunk, szép győzelmeket arattunk.
Nagyon fontos az is, hogy több játékosunk most volt először Bozsik fesztiválon és
végre ők is belekóstolhattak ebbe.
Láttuk, hogy 6 meccset lejátszani egymás után csere nélkül, az nem is olyan
egyszerű dolog!
Április 8-án újra elmentünk Törökbálintra egy tornára.
A 2010-es csapatunk megmérkőzött többek közt a Fradival és a Honvéddal is.
Egyik csapat sem tudott legyőzni bennünket! 3 döntetlen és 3 győzelem a
mérlegünk.
Ebben a korosztályban a 2 törökbálinti tornán 11 meccset játszottunk és 8
győzelem mellett 3 döntetlen a ragyogó mérlegünk!
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2009/2010-ben születettek
I. törökbálinti torna.

Ugyanezen a tornán a 2009-es csapat is szép sikert ért el. Végre sikerült meccset
nyernünk 1-0-ra is! A csoportkör után a döntőbe jutásért játszottunk, ahol a
Kőbányáért Egyesület szoros meccsen és túlkoros játékos szerepeltetésével vert
meg 1 góllal bennünket. Így a harmadik helyért játszottunk, amit nagy
gólkülönbségű győzelmünkkel meg is szereztünk. Csapatunkból Amelie és Alex
kiemelkedőt nyújtott, de a többiek is remekül játszottak.

II. törökbálinti torna.
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2011/2012-ben születettek és Manó

Egy lövőcsel.

Csereklub.
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Lurkó
Lurkók
bajnok
csapata.

Kölyök
Kölyök
bajnokság

győztesei.
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Junior
Visszaállt a létszám a sátorbontás után
a Junioroknál.

Katica

A Katicák egyre többen vannak.
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Felnőtt
Felnőtt csapatunk a hónap első meccsén az FFC-t fogadta hazai pályán. Már a
második percben megvolt a vezető gól, és utána is folyamatos nyomás alatt
tudtuk tartani ellenfelünket, ami további gólokat eredményezett. A félidőbe 3-1-es
állással vonultak a felek.
A második félidőben további helyzetek adódtak, de a kegyelemdöfésre a végéig
kellett várni. Végeredmény 5-1. Gólszerzők: Tóth 2, Kölcze, Királyvölgyi,
Sztranyó.
Utána az Unione otthonában kezdődött rosszul számunkra a mérkőzés,
viszonylag gyorsan két gólos hátrányba került csapatunk. Tóth találatával a
félidőre közelebb tudtunk kerülni majd a második félidőben Tóth Zs. második
góljának és Királyvölgyi találatának köszönhetően a fordítás is sikerült.
Fordulatos mérkőzés volt, amit az Unione megint megfordított és végül
Királyvölgyi egyenlített. Végeredmény 4-4.
Az Újbuda ellen találkozónk igazi rémálom volt. Annak ellenére, hogy jól
játszottunk és rengeteg helyzetet alakítottunk ki ellenfelünk 2-0-s vezetéssel
vonulhatott szünetre. A második félidőben teljesen a kapujuk elé szorítottuk őket
és végül Tóth találatával megvolt a reményt jelentő találat, de rögtön utána
megkaptuk a harmadikat is, amit a negyedik és az ötödik követett.

Kézfogás.

CSAPATAINK

Felnőtt
Csapatunk eredményei:
BLSZ I. 21. forduló
II. Kerület UFC - Ferencvárosi FC 5-1 (3-1)
UFC: Kovács L. - Sztranyovszky G., Tóth Zs., Kovács M., Horváth G. - Jobbágy D.,
Királyvölgyi K., Tóth M., Szabó D. - Kölcze B., Maczinkó R.
Cserék: Németh D., Cserti B., Lotfi P., Skergula Zs., Ráskai-Kiss K., Libor G., Vida
G.
Gólszerzők: Tóth Zs. 2, Sztranyovszky G., Kölcze B., Királyvölgyi K.
BLSZ I. 22. forduló
Unione FC - II. Kerület UFC 4-4 (2-1)
UFC: Kovács L. - , Tóth Zs., Szabó D., Cseh P., Libor G. - Cseh P., Veégh Sz.,
Jobbágy D., Maczinkó R. - Kölcze B., Királyvölgyi K.
Cserék: Kovács M., Lakatos P., Székely Sz., Németh D., Skergula Zs,
Sztranyovszky G.
Gólszerzők: Tóth Zs. 2, Királyvölgyi K. 2
BLSZ I. 24. forduló
Új-Budai FC-Voyage - II. Kerület UFC 5-1 (2-0)
UFC: Kovács L. - Sztranyovszky G., Tóth Zs., Jobbágy D., Kovács M. - Horváth G.,
Királyvölgyi K., Kocsis M., Maczinkó R.. - Veégh Sz., Ráskai-Kiss K.
Cserék: Lotfi P., Libor G., Lakatos P., Cseh P., Cserti B., Skergula Zs.
Gólszerző: Tóth Zs.

