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Utolsó bajnoki mérkőzések.
Bajnokok lehetünk!
Felemás hetek.
Ragyogó hónap!
Mindkét korosztályban
rengeteg mérkőzés.
Sok esemény csapatunk körül.
Képes beszámolónk.
Rengeteg sérült és eltiltott.

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 képe az UFC
Családi Foci Bulin készült, amelyet
egyesületünk minden évben
megszervez. Programok között szerepelt
szülő - gyermek focimeccs, büntetőrúgó
bajnokság, tombolasorsolás, lövés
erősség mérés és UFC Hűségérmek
átadása az öt, vagy több évet nálunk
sportolt gyerekek részére.

A hónap képe

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
Kettős győzelmet arattunk a Soroksár felett utolsó áprilisi mérkőzésünkön, ahol
mindkét korosztályban remek játékot mutattunk. Ötletes, kreatív, látványos
támadójátékunk 6-6 gólt eredményezett mindkét mérkőzésen.
A 2000-es bajnokságban Ormosy Matyi 2, Bacsek Bernát, Dolgener Flóri,
Sautner Józsi és Szijártó Andris rúgták góljainkat (6-1).
Az idősebbeknél Bagyinszki Kris mesterhármasa mellett Farkas Sebi, Kölcze
Balázs és Kerezsi Doma lőtték góljainkat (6-3).
A következő hétvégén a Mészöly Focisuli ellen csak a '99-esek léptek pályára, a
péntek esti mérkőzésen tragikus helyzetkihasználással a hősiesen küzdő
ellenféllel 3-3-as döntetlent játszottunk. Gólszerzők: Gerhát Dávid, Bagyinszki
Kris és Kerezsi Doma.
Az Újpest elleni U19-es derbire hétköznap került sor, ellenfelünk színeiben
korábbi kapitányunkkal, Hajnal Balázssal. A bajnokcsapat dolgát alaposan
megnehezítettük, de a hajrában kapott két góllal 2-0-s vereséget szenvedtünk,
pedig a döntetlent megérdemeltük volna hozzáállásunk és mutatott játékunk
alapján is.

Rangadó az Újpest ellen.

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
A következő hétvége már hiánytalannak bizonyult, hiszen a Budaörs ellen végre
mindkét csapatunk egymás után lépett pályára. A fiatalabbak gyenge játékkal 1-0s győzelmet arattak Kákosy Márk góljával.
Az idősebbek hiába játszottak jól, 4-1-es vereséget szenvedtek, mert ellenfelünk
soraiban egy kiemelkedő képességű támadó szerepelt, akivel nem tudtuk
felvenni a versenyt.
Tanulásnak, tapasztalatszerzésnek jó volt a mérkőzés, a második félidővel
mindenféle szempontból abszolút elégedettek lehettünk, csak a fránya
helyzetkihasználás… Gólunkat Lénárd Andris szerezte.
A fiatalabbak is egy keddi napon mérkőztek meg az ebben a korosztályban is
bajnok Újpesttel, akik a szezon során csak a mieink ellen veszítettek pontot.
A bravúr ezen a mérkőzésen is bennünk volt, védekezésünk szinte tökéletes volt,
de támadásban rengeteget hibáztunk. Ennek ellenére közelebb álltunk a
győzelemhez, de az első félidőben kapott góllal 1-0-s vereséget szenvedtünk.
A 26. játéknapon Rákospalotára utaztunk. A rengeteg hiányzót nélkülöző
idősebbek sima, 3-0-s vereséget szenvedtek, míg a fiatalabbak 3-3-as döntetlent
játszottak. Ez utóbbi mérkőzést borzasztóan kezdtük, de a második félidőben
remek játékot mutattunk. Góljainkat Bacsek Bernát, Kelemen Zsombi és Tóth
János szerezték.

Rákospalotán.
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1998/1999/2000-ben születettek
Az utolsó bajnoki héten, csütörtöki napon pótolták a 2000-esek a Mészöly Focisuli
elleni elmaradt mérkőzést. Az egész mérkőzésen fegyelmezetten és gólratörően
játszottunk, de a gólszerzéssel hadilábon álltunk. Végül a második félidőben két
pontrúgás után Porst Beni és Tarkövi Ádi góljaival 2-1-re nyertünk.
Május végén került sor utolsó bajnoki mérkőzéseinkre, ahol a Goldballal
mérkőztünk meg. A fiatalabbak borzasztó első félidő után szerencsés 0-0-ára
álltak, majd a második félidőben feljavuló játékkal 3-1-re nyertek a mesterhármast
szerző Tarkövi Ádi vezérletével. Az idősebbek szintén jól játszottak, de a Budaörs
elleni mérkőzéshez hasonlóan leckét kaptunk a felnőtt futballból: szintén
átlagosan egy évvel idősebb játékosokból álló ellenfelünk hatékonyan és
fegyelmezetten játszott, így hiába játszottunk mezőnyben jól, 6-3-ra kikaptunk.
Gólszerzőink: Bagyinszki Kris, Katona Matyi és Böszörményi Áron.

Utolsó bajnoki mérkőzés.
Valószínűleg ezen a mérkőzésen búcsúzott a csapattól az Újpestbe igazoló Kerezsi
Doma. Harcos balhátvédünknek sok sikert kívánunk, büszkék vagyunk rá!
Biztosan ezen a mérkőzésen játszott utoljára csapatunkban egyetlen '98-as
játékosunk, Bene Zoli, akire a nyártól a felnőtt csapatban várnak feladatok.
Májusban három játékosunk is bemutatkozott a budapesti I. osztályban: a
Hegyvidék ellen 4-2-re megnyert mérkőzésen Prizzia Tomi és Katona Matyi
kezdőként, míg Vincze Gera csereként lépett pályára és remek teljesítménnyel
hálálták meg Moldován Tibi bá bizalmát. Gratulálunk!
A hónap játékosa a hetek óta jól játszó és rengeteg gólt szerző Bagyinszki Kristóf lett.
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2001/2002-ben születettek
Május hónap nem alakult legfényesebben csapatunknak, de hétvégén egy
lehetséges győzelemmel így is bajnoki címet ünnepelhetne csapatunk.
Szentendre ellen játszottuk első meccsünket ami óriási rangadó. Nagyon pörgős
mérkőzés volt rengeteg mezőny munkával. Egy nagyon sajnálatos sérülést
szenvedett Görgényi, valamint Leskót is kiállították.
Hogy mi örülhessünk igazán az egy pontnak Ruben az utolsó percben büntetőt
védett, a vége 0-0.
Utána a középmezőnyben elhelyezkedő Pénzügyőr lepett meg minket
idegenben. Az első félidőt átaludtuk és habár Dér fejese még egyenlítést jelentett
hamar hátrányba kerültünk megint.
Hiába tettünk meg mindent a második félidőben, nem sikerült a pontszerzés, a
vége 2-1.
Csep-gól elleni rangadón mindenképp javítani akart csapatunk. Ki-ki mérkőzés
volt amin ellenfelünk jobb helyzetkihasználása döntött. Mindkét csapatnak voltak
helyzetei, de míg mienk kis százalékban voltak eredményesek addig a vendégek
nem tudtak hibázni. Végeredmény 2-5.

Kezdés előtt.
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2001/2002-ben születettek
Esztergomba utazott csapatunk egy masszív csapat vendégeként ahol már csak
a 3 pont felelt meg nekünk. Nagyon nagy iramú mérkőzés volt, a játékosok
mindent megtettek a 3 pont megszerzéséért.

Mérkőzés előtt.
Mérkőzés után.
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2001/2002-ben születettek
Első félidőben is volt 100%-os helyzetünk majd a másodikban is de sokáig nem
tudtunk mit kezdeni velük.
Az utolsó 10 percre maradt a döntés, Dér csapott le egy indításra és eltolta a
kapus mellett majd a hálóba lőtt.
Nem sokkal később Márkó indítását Krisa vette át és verte a kapuba majd egy
öngóllal lett végül 3-0 az eredmény.

3-0.

Felkészülés az utolsó
előtti bajnokira.
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2003/2004-ben születettek
Legfiatalabb nagypályás korosztályunk felemás heteken van túl. Szép győzelmek
mellett csúnya vereségek vannak a zsákban.
A Rákosmente gárdáját a Kolozsvári Tamás utcában 8-2-re vertük, góljainkat
Kelemen Csongi (3), Balog Márkó (2), Uracs Patya, Margitics Máté és Kirády
Marcell szerezték.
Ezen a meccsen a játékunk nem volt jó, de a hozzáállásunk remek volt, esélyt
sem adtunk ellenfelünknek.

Így kell győzni.

Ezzel a konklúzióval továbblépve nagyon meglepő volt, hogy a Hegyvidék elleni
idegenbeli mérkőzésen motiválatlan, akaratgyenge teljesítménnyel sima 4-1-es
vereséget szenvedtünk.
Gólunkat Margitics Máté szerezte. A csúnya vereséggel rosszul hangoltunk az
első helyezett Dunakanyar elleni meccsre.
A bajnokság legerősebb csapata ellen borzalmasan kezdtük a meccset, három
perc után kétgólos hátrányban voltunk, így félő volt, hogy súlyos vereséget
szenvedünk.
Ehhez képest óriási tartásról tanúbizonyságot téve Uracs Patya és Viharos
Balázs góljaival a félidő közepére egyenlítettünk és bizony érett a vezető gólunk.
Sajnos a 34. percben újabb gólt kaptunk, így a félidőre azzal a tudattal mehettünk,
hogy támadnunk kell.
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2003/2004-ben születettek
A második félidőben ellenfelünk rendkívül fegyelmezetten és tudatosan
védekezve semlegesítette támadásainkat és egyik hibánkat kihasználva 4-2-re
növelve előnyét megnyerte a meccset.
A vereség ellenére ez a mérkőzés megmutatta, hogy csapatként küzdve a sokkal
erősebb csapatok ellen is felvehetjük a versenyt.

Szöglet.

A hullámvasút a következő hétvégén Vecsésen folytatódott, ahol a sereghajtó,
pont nélkül szerénykedő Vecséstől 2-0-ra kikaptunk. Bár a mérkőzésnek
számtalan fordulópontja volt, melyek mindegyikéből a mieink jöttek ki rosszul, ez
nem mentség, mert a két csapat között akkora tudáskülönbség van a javunkra,
hogy mindig, minden körülmények között sok-sok góllal kellene nyernünk ezeket
az összecsapásokat. Ehhez képest motivált ellenfelünk legyőzött minket, így nem
maradt más, mint gratulálni nekik.
Az esztergomi, Húsvétról elhalasztott meccsen az érseki városban 3-1-es
vereséget szenvedtünk. Bár jól játszottunk, ellenfelünk megbüntette védelmi
hibáinkat, mi pedig a kapu előtt erőtlennek bizonyultunk.
Gólunkat Egyed Tomi szerezte, a vereség ellenére dicséretes teljesítményt
nyújtottunk.
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2003/2004-ben születettek
Alig két és fél nappal később a Csep-Gólt fogadtuk hazai pályán, ahol
kapitányunk, Uracs Patrik vezérletével – Patya öt gólt lőtt – 11-1-es győzelmet
arattunk (további gólok: Varga Áron 2, Kelemen Csongi, Pintér Krisz, Margitics
Máté, Puskás Beni). Örömfoci volt a javából, amihez jó mentalitás kellett.
Az utolsó előtti játéknapon a Grund otthonába látogattunk, akikkel az ősszel jó
meccset játszottunk. Ezúttal 6-2-es győzelmet arattunk Jancsó Luki
mesterhármasával, Kelemen Csongi duplájával és Radvánszki Ferkó góljával.
Az első félidőben jól játszottunk, kihasználtuk ellenfelünk gyengeségeit. A
második félidőben sérülések miatt ellenfelünk kettős létszámhátrányban
oroszlánként küzdött, mi pedig sokkal gyengébben játszottunk, mint az első 40
percben. A szezonból a várva várt bécsi nemzetközi torna és a Dorog elleni
bajnoki van hátra, melyre a fiúk lelkesen készülnek. A tornán az U15-ös
korosztályban indulunk, hogy készüljünk a jövő évre.

Edzőpáros.
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2005/2006-ban születettek
Májust a hagyományoknak megfelelően az előző havi, áprilisi legjobbjaink
jutalmazásával kezdtük. A 2005-ös születésű játékosaink közül a hónap játékosa
Makovinyi Marci lett, a tornákon és mérkőzéseken nyújtott teljesítménye alapján.
A hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói Dajka Bence, Geiszter Barni és
Szikorszky Dani voltak, míg a hónap legemlékezetesebb jelenetének Szőke
Dezső az V. Voyage Kupa döntőjében, a Lábatlan ESE elleni gólját és az azt
megelőző egész támadást választottuk.
A 2006-os születésű játékosaink közül újra Bene Attila lett a hónap játékosa a
tornákon nyújtott kimagasló teljesítménye miatt. Krant Mark minden áprilisi
edzésen részt vett. A hónap legemlékezetesebb jelenete pedig Wittmann Norbi a
Pátyi SE ellen szerzett bravúros, bődületes erejű szabadrúgás gólja volt. Még
egyszer gratulálunk a győzteseknek!
Május 5-én tartottuk az idei UFC Családi Foci Bulit, amin nagy örömünkre majdnem
minden játékosunk és sok-sok szülő is részt vett. A büntetőrúgó bajnokságot Magyar
Bulcsú nyerte. Az egyesületi tombolán Dajka Bence, Pados Marci és Petki Máté
nevét húzták ki, akik értékes Adidas vásárlási utalványt nyertek.
Az öt éve az Egyesület kötelékébe tartozó játékosaink: Bélai Balázs, Bélai
Bendegúz, Bóday Benedek, Molnár Márton, Pados Márton, Petki Máté, Zarándy
Sámuel és Zelenyánszky Dávid bronzfokozatú hűségérmet kaptak. A
győzteseknek és a díjazottaknak ezúton is gratulálunk! A gyerekeknek a
legnagyobb élményt persze az apukákkal közös foci jelentette. Köszönet az aktív
részvételt Bélai Balázs, Elek Máté, Geiszter György, Krant Mark, Magyar
Koppány, Molnár László, Pados Péter, Patkó Csaba, Radvánszki Ferenc, Rahóty
Pál, Solti Szabolcs, Szentgyörgyi József, Szikorszky Tamás, Valent Sándor,
Zarándy Pál és Zelenyánszky Dávid apukáknak!
Május 13-án Pátyon Bozsik tornán vettünk részt mindkét csapatunkkal. A 2005-ös
csapatunk harcos, küzdelmes mérkőzéseket játszott. A legjobb játékosnak járó
oklevelet ezúttal Makovinyi Marci kapta, okos játékáért.

U12: Csapatunk legjobbja.
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2005/2006-ban születettek
A 2006-os csapatunk helyenként jól is játszott. A megszokott labdabirtoklási
fölényünk mellett szép gólokat is szereztünk. Sokan: Bélai Balázs, Solti Szabi,
Wittmann Norbi és Zelenyánszky Dávid átlagon felüli teljesítményt nyújtott.
Góljainkat Bene Attila és Zelenyánszky Dávid 2-2, Bélai Balázs és Szentiványi
Dávid szerezték. Legjobb játékosunk Bélai Balázs volt, amit megalkuvást nem
tűrő játékával érdemelt ki.

Csapatkép.
A május 20-21-i hétvégén az V. Grund Focifesztiválon vettünk részt.
Szombaton az U11-es csapatunk szerepelt és nagyon hullámzó teljesítményt
nyújtott. Erre azóta is keressük a magyarázatot, talán a hirtelen jött nagy meleg és
a szokatlanul hosszú, 25 perces mérkőzésidő adhat magyarázatot.
Minden esetre ragyogó körülmények között szervezett torna volt, ami
összességében felejthetetlen élményt nyújtott a gyerekeknek. A
legkiegyensúlyozottabb teljesítményt Bene Attila, Bélai Balázs, Wittmann Norbi
és Zelenyánszky Dávid nyújtotta. Góljainkon Pados Marci és Zelenyánszky Dávid
3-3, Bélai Balázs 2, Bene Attila, Feczkó Illés, Nagy Levi és Wittmann Norbi
osztoztak.

Kapusbravúr.
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2005/2006-ban születettek
Vasárnap az U12-eseink „hullámvasutaztak” a kicsikhez hasonlóan. Két
mérkőzésen, erős ellenfelek ellen parádés teljesítményt nyújtottunk, máskor
nálunk gyengébbek ellen érthetetlenül visszaestünk. Valent Laci volt az egyetlen,
aki az egész tornán kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, amivel kiérdemelte a
pünkösdi, bécsi tornára szóló meghívót. Góljainkat Magyar Bulcsú 4, Geiszter
Barni és Makovinyi Marci 2-2, valamint Bodai Attila szerezték. Magyar Bulcsú a 4
góljával a torna gólkirálya lett.

Pihenés az árnyékban.

Szöglet.
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2005/2006-ban születettek
Május 27-én újra Pátyra mentünk Bozsik tornára. A 2005-ös csapatunk
fegyelmezett, egységes csapatjátékot bemutatva játszott. Az edzőtől kért, zárt
védekezést megvalósítva a négy mérkőzésből hármat kapott gól nélkül hozott le.
Dajka Bence, Magyar Bulcsú, Radvánszki Andris, Rahóty Márk, Szőke Dezső és
Valent Laci is jó teljesítményt nyújtott. Góljainkat Elek Jancsi, Geiszter Barni és
Magyar Bulcsú szerezték. A legjobb játékos címet Radvánszki Andris kapta,
alázatos játékáért.

Csokiosztás.
A 2006-os csapatunk parádézott. Mindhárom mérkőzésünket megnyerték, sorra
alakították ki a gólhelyzeteket. Az egész csapat: Bélai Balázs, Bene Attila, Feczkó
Illés, Krant Mark, Sohár Balázs, Solti Szabi, Wittmann Norbi és Zelenyánszky
Dávid is kiemelkedően jó teljesítményt nyújtott. Góljainkat Zelenyánszky Dávid 3,
Bene Attila és Feczkó Illés 2-2, Krant Mark és Sohár Balázs szerezték.
Csapatunkból kiemelkedett Feczkó Illés, ötletes, kiismerhetetlen játékával.

Győzelem.
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2007/2008-ban születettek
Április végén a 2007-es korosztály újabb Bozsik tornán vett részt Pilisvörösváron,
ahol 4 mérkőzést játszottunk. A tavaszi szezonban most sikerült a legjobb
teljesítményt nyújtanunk, minden játékosommal elégedett voltam. Különdíjat
kapott Jávor Máté, aki a bal oldalon mind védekezésben, mind támadásban
nagyon hasznosan játszott.

Solymáron.
Május 5-én megtartottuk az UFC Családi Foci Bulit, amelyen a gyermekek a
szüleikkel együtt játszottak. Nagy örömömre sokan eljöttek a rendezvényre, így
egy 8 csapatos tornát tudtunk szervezni. A meccsek után a fiúk bűntető rúgó
versenyen vettek részt, melyet Balázs Bálint nyert meg Ombódi Olivér és Borbély
Mihály előtt.
Május 6-án a 2008-as korosztály Perbálon szerepelt Bozsik fesztiválon. Két
csapattal tudtunk kiállni és ismét rengeteg gólt rúgtunk, a fiúk nagyon élvezték a
játékot és sok-sok sikerélménnyel gazdagodtak.
Május 13-án a IV. Bozsik tornán volt jelenésünk Solymáron az U10-es csapattal. Két
csoportban bonyolították le ezt a tornát, az elsőben 2006-os születésű gyermekek
ellen játszottunk felemás sikerrel, hiszen voltak eredményes és jó mérkőzéseink, de
olyanok is, ahol nem küzdöttünk eléggé. A második csoportban pedig 2007-es
gyermekekkel vettük fel a harcot nagyobb sikerrel, hiszen egy mérkőzést leszámítva
fölényes győzelmeket arattunk. Különdíjban részesült Triz Bercel és Zöld Zalán.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek

Perbálon.
Május 20-án U9-es csapatunk Pátyon részt vett az összevont Alközponti Bozsik
fesztiválon. Ismét sikerült két csapattal kiállnunk és egy meccs kivételével,
amelyen végig könnyelműen játszottunk, szép játékkal örvendeztettük meg a
szülőket.

Piliscsabán.
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2007/2008-ban születettek
Május 27-én U10-es csapatunk Piliscsabán vendégszerepelt az utolsó tavaszi
Bozsik tornán.
Az előző megmérettetéshez hasonlóan, most is két csoportban rendezték meg a
tornát. Mindkét csapatunk becsülettel helytállt.

Pilisvörösváron.

Május 29-én edzőmeccs keretében ellátogattunk Kelenföldre, ahol a Kelen SC jó
erőkből álló csapatával mérkőztünk.
Nagy örömömre majdnem mindenki eljött, akit behívtam a keretbe, így 18 játékos
nézhetett farkasszemet az ellenféllel.
Nagyjából nyolcvan percet játszottunk, a nagy meleg miatt több pihenővel.
Tulajdonképpen három sorral játszottunk, ami azért örömteli, mert már ennyi
játékosunk van, akik nagyjából fel tudják venni a versenyt egy erős ellenféllel.
Néhány 2008-as fiúnak is megadtam a bizonyítási lehetőséget, hiszen az elmúlt
hetekben nagyon jól dolgoztak az edzéseken, megérdemelték ezt a lehetőséget
és önmagukhoz képest jó teljesítményt nyújtottak.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
A mérkőzés folyamán leginkább az ellenfél dominált, több helyzetük volt és a
védekezésük is stabilabb volt, de különösen az első sorunknak voltak nagyon jó
időszakai, amikor játékban is, de különösen eredményességben az ellenfelünk
fölé kerekedtünk. Természetesen összességében a Kelen SC megérdemelten
nőtt fölénk, ismételten nagyon jól kijöttek a hibák, kirajzolódott, hogy miben van
lemaradásunk és miben kell sokat fejlődnünk.

Megállíthatatlan.

Pátyon.
Ebben a hónapban is jöttek hozzánk próbajátékosok, a Lauder iskolából Biczók
Ádám és Biczók Dávid, akik erősségei lesznek csapatunknak, illetve a Budenz
iskolából Pacskovszki Barnabás, akinek a szüleivel abban maradtunk, hogy
szeptemberben újra megpróbálják.
Előretekintve, a Pünkösdi hosszú hétvégén Bécsben veszünk részt az U10-es
csapattal egy nemzetközi tornán, amit az utazó 12 fiú és én is nagyon várunk.
Június 10-én az U9-es csapattal, másnap pedig az U10-es csapattal Vácdukán
részt veszünk a X. Duka Kupán. Újra izgalmas hónap elé nézünk!

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Májusban sok esemény történt csapatunk körül. A hagyományos UFC Családi
Focin nagy örömmel és szép számmal vettek részt csapatunk tagjai szüleikkel
együtt. 3 egymás mellett lévő pályán is mi játszottunk, a nap végén a tombolán
nyert díjakat örömmel vették át a játékosok.

Csapat választás.
Már másnap, május 6-án Bozsik fesztiválra mentünk. Új helyszínen, Perbálon
vártak bennünket az ellenfelek. Szokás szerint 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 megint volt olyan ellenfelünk
is, akik a labda helyett inkább egymást kergették…

Kevés a dolga
a kapusnak.

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
A 2009-es korosztályban több csapatot is ki tudtunk állítani. Sok jó meccset
játszottunk, szép győzelmeket arattunk.
Május 20-án is Bozsik fesztiválon voltunk. Ezúttal Pátyon rendezték meg a körzet
összevont tornáját. 15 egyesület csapataival léptünk együtt pályára. Sok
problémát okozott a szervezőknek és egyes edző kollégáknak az, hogy külön
szerepeltek a 2009-es és a 2008-as fiúk, többen ugyanis ezt nem tartották be.
A hónapot a III. Kerület TVE 2009-as csapata elleni edzőmeccsel zártuk. A saját
pályánkon láttuk őket vendégül május 26-án. Szoros meccsen végül 1 góllal
többet szereztünk az ellenfelünknél. Remek megmérettetés volt, hiszen tudtuk,
hogy erős ellenféllel találkozunk. A csapatból Gegi és Bende nyújtott kiemelkedő
teljesítményt, de mindenkivel elégedett voltam a pályára lépők közül.

A kapus.
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2011/2012-ben születettek és Manó

Mérkőzés jelenet.

A jó megoldások
után jár a dicséret.
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Lurkó
Gyorsaság fejlesztés.

Kölyök

Kölyök edzés távolról.

CSAPATAINK

Junior

Bedobás variáció következik.

Katica
Fekete
angyalok
a pályán.
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Felnőtt
Május hónapban ezidáig 3 mérkőzést játszott csapatunk. Az idény végére
rengeteg sérültünk és sajnos eltiltottjaink is vannak.
Pestszentimre ellen játszottunk első meccsünket a hónapban, talán az idény
legrosszabb teljesítménye volt. Sok problémánk volt a játék építésében egy
nálunk gyengébb csapat ellen. Helyzetet ellenfelünk így sem tudott kialakítani, de
egy véleményes büntetőből a vezetést sikerült megszerezniük. Mi is kaptunk
utána egy hasonló büntetőt,de az egyenlítés nem sikerült, végeredmény 1-0.
Következő mérkőzésünkön az Ikarust fogadtuk hazai pályán ahol folytatódott a
rémálom. Szedett-vedett brigádunk kapusát és csapatkapitányát is kiállították,
így hiába játszottunk jól ellenfelünk könnyedén kihasználta hibáinkat. Egyetlen
gólunkat Kölcze Balázs szerezte, a vége 4-1.
Hegyvidék ellen játszottunk fontos meccset ami egy nagyon jó iramú
összecsapást hozott. Mindkét csapat megtett mindent a 3 pontért, de a mieink
jöttek ki jobban a találkozóból. Rég játszott ennyire jól csapatunk mint ezen a
mérkőzésen. Királyvölgyi duplájával illetve Cseh és Lesti góljával lett 4-2.

A szabadrúgásokat
gyakoroljuk.
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Felnőtt
Csapatunk eredményei:
BLSZ I. 25. forduló
II. Kerület UFC - RAFC 1-1 (1-1)
UFC: Kovács L. - Sztranyovszky G., Tóth Zs., Kocsis M., Horváth G. - Jobbágy D.,
Királyvölgyi K., Tóth M., Cseh P. - Kölcze B., Maczinkó R.
Cserék: Németh D., Cserti B., Lotfi P., Skergula Zs., Libor G., Lesti B., Lakatos P.
Gólszerző: Tóth M.
BLSZ I. 26. forduló
Pestszentimrei SK - II. Kerület UFC 1-0 (0-0)
UFC: Kovács L. - Sztranyovszky G., Tóth Zs., Kocsis M., Horváth G. - Jobbágy D.,
Libor G., Lotfi P., Cseh P. - Kölcze B., Maczinkó R.
Cserék: Németh D., Cserti B., Skergula Zs.
BLSZ I. 27. forduló
II. Kerület UFC - Ikarus BSE 1-4 (0-2)
UFC: Kovács L. - Kovács M., Tóth Zs., Tóth M., Horváth G. - Jobbágy D., Libor G.,
Cserti B., Cseh P. - Kölcze B., Németh D.
Cserék: Sztranyovszky G., Lotfi P., Padányi B.
Gólszerző: Kölcze B.
BLSZ I. 28. forduló
Hegyvidék SE - II. Kerület UFC 2-4 (1-1)
UFC: Prizzia T. - Katona M., Tóth Zs., Kocsis M., Lesti B. - Jobbágy D., Libor G.,
Németh D., Cseh P. - Kölcze B., Királyvölgyi K.
Cserék: Lotfi P., Cserti B., Lakatos P., Vincze G.
Gólszerzők: Királyvölgyi K. 2, Cseh P., Lesti B.
BLSZ I. 29. forduló
43. Sz. Építők SK - II. Kerület UFC 7-0 (4-0)
UFC: Prizzia T. - Kovács M., Tóth Zs., Kocsis M., Tóth M. - Jobbágy D., Libor G.,
Németh D., Cseh P. - Kölcze B., Sztranyovszky G.

