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Egyesületünk  futballfilozófiájához, 

képzési és nevelési elveihez illeszkedve a 

mérkőzések,  tornák eredményei  

korosztályonként eltérően jelennek meg. 

Kisebb korban számszerű eredmények 

nélkül számolunk be a csapatokkal 

kapcsolatos történésekről, bajnokságban 

szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)  

m á r  m e g j e l e n n e k  a  s z á m s z e r ű  

eredmények is. A hónap képén az új, 17+1 

fős, légkondicionált, biztonsági övekkel 

felszerelt UFC buszunk látható, amely 

márciustól szállítja a gyermekeket az 

iskolából edzésre. Ez a lehetőség 

mentesíteni tudja a dolgozó szülőket a 

gyermekeik edzésre szállítása alól, 

másrészt pedig egy kényelmes és 

b iz tonságos  megoldást  k íná l  a  

sportolóink részére. 

A hónap képe



A tavaszi szezon Tatabányán kezdődött csapataink számára, ahol mindkét 
korosztályban kiélezett mérkőzésre számíthattunk. Az U19-es összecsapás 
megfelelt a várakozásoknak, az utolsó másodpercig izgalmas összecsapáson 1-
0-ra kikaptunk az első félidőben kapott potyagóllal. Játékunk nem volt jó, de így is 
legalább egy pontot kellett volna szereznünk a játék képe alapján. Az U17-es 
meccs jóval egyoldalúbb volt a vártnál, már az első félidőben eldöntöttük a 
mérkőzést, végül 6-1-re nyertünk Tarkövi Ádi 3, Bacsek Bernát 2 és Porst Beni egy 
góljával.

A következő fordulóban a SZAC ellen mindkét korosztály rangadóra készült, 
hiszen a pestszentlőrinciek a 2000-es bajnokságban mögöttünk voltak két ponttal, 
míg a '98/99-es bajnokságban három ponttal előttünk álltak a tabellán. A 2000-
esek kiemelkedő iramú meccset vívtak, amelyen remek játékunk ellenére az első 
félidőben kétgólos hátrányba kerültünk. A második félidőben játékunk már nem 
volt olyan jó, mint korábban, mégis egyenlítettünk. Sajnos a hajrában újabb gólt 
kaptunk, így 3-2-es vereséget szenvedtünk. Első félidei játékunk remek volt, ekkor 
meg kellett volna nyernünk a rangadót. Gólszerzőink: Porst Beni, Tarkövi Ádi. A 
'99-esek jól játszottak, de az első félidő elején hátrányba kerültek, amit nem 
sikerült lefaragni a 90 perc alatt, így újabb 1-0-s vereséget szenvedtünk.
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Tatabányán 
folytatódott a győzelmi szériánk.

Szoros meccsen vereség.



A SZAC elleni vereségek után Monoron próbáltunk javítani, mindkét meccs 
keménynek ígérkezett. Az idősebbek az első félidőben egy 11-esből kapott góllal 
hátrányba kerültek és hiába rúgtunk négy kapufát, ismét nem sikerült egyenlíteni, 
újabb 1-0-s vereséget szenvedtünk. 

Bár játékunk nem volt jó, ezen a mérkőzésen is rászolgáltunk volna legalább egy 
pontra, de sorozatban harmadszorra is egygólos vereséget szenvedtünk, rúgott 
gól nélkül pedig nem nyerhetünk meccset. 

A fiatalabbakon átrohant a roppant agilis Monor, szinte saját fegyverünkkel 
legyőzve minket. Több gyenge egyéni teljesítmény volt a csapatban, így a 
házigazdák 5-1-es sikere teljesen megérdemelt. Gólunkat Vincze Gera 
szerezte.

Március utolsó hétvégéjén igyekeztünk javítani nem túl sikeres tavaszi 
szereplésünkön a Kolozsvári Tamás utcában a Siófok ellen. 

A 2000-esek 90 percen keresztül fölényben játszottak, helyzeteket dolgoztak ki, 
kapufát lőttek, de támadóink nem voltak a topon, így gólnélküli döntetlennel zárult 
a meccs. Két pontot elveszítettünk, az egyetlen vigaszunk, hogy mezőnyben 
helyenként jól játszottunk. 

A '99-esek első pontjaik és góljaik megszerzésére törekedtek, ám szokásunkhoz 
híven ismét hátrányba kerültünk, a múlt héthez hasonlóan ezúttal is büntetőből. 
Erre a 40. percben válaszoltunk Tóbiás Marci remek átlövésével. A középkezdés 
után azonnal gólt kaptunk, de még a szünet előtt egyenlítettünk Bagyinszki Kris 
góljával.  A második félidőben ellenfelünk fölé kerekedtünk és a 78. percben 
Bagyinszki Kris második góljával a vezetést is megszereztük (3-2). A második 45 
perc alapján megérdemelt győzelmet arattunk.
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Középkezdés.



Vidéki Gábor edző értékelte az első 4 fordulót: 
„Egész márciusra rányomta a bélyegét a rengeteg sérülés, volt olyan hétvége, 
amikor kis túlzással a fél csapat nem tudott pályára lépni. 
A '99-esek a Siófok ellen elképesztő balszerencse-sorozat végére tettek pontot, 
az első három meccsen 1-0-s vereséget szenvedtünk. 

A játékunk a SZAC ellen jó volt, valamint a Siófok elleni második félidő is tetszett. 
Tatabányán és Monoron szenvedtünk, de ezen a két meccsen is több helyzetünk 
volt, a meccs képe alapján a döntetlenre mindháromszor rászolgáltunk volna. 

A helyzetkihasználásunk végig borzasztó volt, viszont az edzéseken rendesen 
dolgoznak a fiatalok. 

A 2000-esek Tatabányán könnyed győzelmet arattak, majd a SZAC elleni 
rangadón remek meccsen balszerencsés vereséget szenvedtek. Monoron 
gyengén játszottunk, a Siófok ellen már visszataláltunk a játékunkhoz, de a 
helyzetkihasználásunkkal náluk is elégedetlen vagyok. 

Az edzésmunka nem volt tökéletes az ő esetükben.”

A hónap játékosa Porst Benedek lett, aki az U17-es mérkőzéseken tartósan 
kiemelkedő teljesítményt nyújt. 
Gratulálunk!

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 1998/1999/2000-ben születettek

Újra a győzelem útján.



8-1-es győzelmet aratott Dunaharasztiban a serdülő csapatunk, Roller Dániel így 

értékelt: "Ellenfelünk sokkal gyengébb képességű csapat volt, a 12. percben 

tudtunk először a kapuba találni Szabó Kristóf büntetőjével. Rengeteg helyzetet 

alakítottunk ki szünetig, de csak kétszer tudtunk a kapuba találni Feiner Dani és 

Dér Barni révén. A második félidőben már a mi játékunk is lassult egy kicsit, de a 

negyedik góllal végleg elvettük ellenfelünk kedvét a mérkőzéstől. A második 

félidőben ötször sikerült a kapuba találni, míg ellenfelünk egyetlen védelmi 

megingásunkat kihasználva talált a kapunkba.”

Március 19-én Csepel csapatát fogadtuk, Roller Dánielt kérdeztük a mérkőzésről: 

„Tudtuk, hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint egy héttel korábban 

Dunaharasztiban. Hibáztathatnánk a rajtunk kívül álló - sárgába öltözött - 

körülményeket az 1-1-es döntetlen miatt, hiszen ellenfelünk helyzet nélkül, egy 

kétséges büntetőből egyenlített Dér Barni Maradonát idéző szólógólja után. Azonban 

inkább magunkban kell megkeresni a hibát és belátni, hogy ha tudunk ilyen fölényben 

játszani és helyzeteket is tudunk kialakítani, akkor azokat értékesíteni is kell. 

Gyengeségeinket próbáljuk kijavítani, mert továbbra is bajnokok szeretnénk lenni."

A BKV Előre ellen gólzáporos győzelmet aratott a csapat, erről Roller Dániel 

nyilatkozott: "Az első félidőben rengeteg helyzetet szórakoztunk el. A második 

félidőben már megvillantottunk valamit a játékunkból, Balás Ákos és Görgényi 

Zsombor 5-5 és Szabó Kristóf 3 góljával nyertünk. Ellenfelünk sportszerűen és 

kulturáltan viselkedett a mai nap folyamán."
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Pillanatkép az UTE elleni mérkőzésről.

Bemelegítés.
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Márciusban végre újra bajnoki meccsek vártak a csapatra, amely a télen 
jelentősen átalakult. 
Az első fordulóban nem léptünk pályára, mert a BKV Előre elhalasztotta a 
meccset, így csak a második játéknapon, Dunaharasztiban debütáltunk. Mindkét 
félidőben volt egy időszak, amikor olyan motivációval játszottunk, ami az elvárás, 
ugyanakkor volt egy-egy hosszabb szakasza mindkét félidőnek, amikor akarat, 
alázat és hit nélkül játszottunk, néhány játékost kivéve. Bár az első 40 perc után 1-
0-ra vezettünk, a játék képe alapján nem szolgáltunk rá az előnyre és a második 
félidőben a roppant szorgalmasan játszó Dunaharaszti megfordította a meccset 
(6-2). Góljainkat Uracs Patrik és Jancsó Lukács szerezték. A vereséget követően 
megbeszéltük az elvárásokat, az alapokat, amik hiányában nincs értelme kimenni 
a pályára.

A Csepel elleni összecsapáson látványos volt a változás, remek mentalitással, 
elveszett labdát nem ismerve átrohantunk a piros-kékeken. Játékunk nem volt 
még tökéletes, de ez a mentalitás a remek alap a fejlődésre. Végül 6-0-s 
győzelmet arattunk, gólszerzőink: Hirose Toma 2, Jancsó Luki, Kelemen Csongi, 
Egyed Tomi, Bajomi Máté.

Két nappal később pótoltuk a BKV Előre elleni elmaradt mérkőzést a 
közlekedésiek felújított műfüves pályáján. Az első félidőben kétgólos előnyre 
tettünk szert, három átlövésünkre egyszer válaszoltak a házigazdák. A második 
félidőben újabb gól nem esett, bár rengeteg lehetőségünk volt a gólszerzésre, 
ezek mind kimaradtak, így 3-1-es győzelmet arattunk. Gólszerzőink: Hirose 
Toma, Balog Márkó, Nagy Misu.

A Csepel elleni győzelem után érezhetően felszabadult a gárda, visszatért az 
önbizalom, ami nagyon jól és jókor jött. Az edzéseken jól dolgozik a csapat, így 
bizakodva várjuk az előttünk álló rangadókat a tabellán előttünk lévő csapatok ellen.

Önbizalom-növelő siker a Csepel ellen.
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A szokásoknak megfelelően a márciusi hónapot is az előző hónap legjobbjainak 
díjazásával kezdtük. 
A 2005-ös születésű játékosaink közül a hónap játékosa Molnár Márton lett a 
tornákon és mérkőzéseken nyújtott teljesítménye alapján, a hónap 
legszorgalmasabb edzéslátogatói pedig Naffa Keve, Németh Dávid és 
Szikorszky Dani voltak. A hónap legemlékezetesebb „jelenetének” Makovinyi 
Marci a saját rendezésű UFC Cup-on lőtt hat gólját választottuk. 

A 2006-os születésű játékosaink közül Bene Attila lett a hónap játékosa, 
kiegyensúlyozott teljesítménye miatt, ami közül kiemelkedett a Ferencváros elleni 
parádés játéka. Feczkó Illést azért díjaztuk, mert az összes februári edzésen 
részt vett. Ebben a korosztályban a hónap legemlékezetesebb jelenetét pedig 
Fehér Fülöp produkálta, aki az FC Dabas Téli Teremtornán hozta kihagyhatatlan 
helyzetbe csapattársát. Még egyszer gratulálunk a győzteseknek!

Március 5-én a hosszú fagyos tél után végre kimerészkedtünk a szabadba és újra 
nagypályán játszottunk egymás ellen, jó hangulatban mindkét korosztályos 
csapatunkkal. A gyerekek elszoktak a friss levegőtől és a nagyobb távolságoktól, 
ezért 60 percnyi játék után igencsak kipirosodva és bizony ziháló mellkassal 
rogytak le a kispadra. Aznap nem kellett altatni őket!

Március 6-án, edzésidőben gyakorló mérkőzést játszottunk a Budakalászi MSE 
U13-as csapata ellen. Helyenként meglepően jó játékkal rukkoltunk elő és három 
gólt is rúgtunk. Molnár Marci és Valent Laci jó teljesítményt nyújtott.

Március 10-én megkezdtük az új, Adidas felszerelések kiosztását, amit már nagyon 
vártak a gyerekek. A szülői visszajelzések alapján volt olyan játékosunk, aki otthon 
sem volt hajlandó levenni a szép új melegítőt vagy éppen mérkőzésszerelést.

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én Ercsibe látogattunk egy hétcsapatos 
teremtornára a 2006-os születésű játékosainkkal. 

Teremtornán Ercsiben.



A gyerekek hat mérkőzést játszhattak és ezeken összesen 11 gólt rúgtak már az 
új mezben. 
Bene Attila ás Wittmann Norbi négy-négy, Krant Mark kettő, míg Feczkó Illés egy 
gólt szerzett. 

Öröm volt látni, hogy a mérkőzéseken labdabirtoklási fölényt tudtunk kiharcolni az 
edzéseken tanultakat alkalmazva. Csapatunkból Bene Attila, Bélai Balázs és 
Wittmann Norbi is átlagon felüli teljesítményt nyújtott. Végül bronzérmet nyertünk.
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Éremosztás.



Március 20-án, szintén edzésidőben gyakorló mérkőzést játszottunk a KISE U12-
es csapata ellen. A második félidőre megtaláltuk a játékunkat és kilenc gólt is 
szereztünk. Bóday Benedek, Geiszter Barna és Magyar Bulcsú két-két gólt 
szerzett, bár igazán kimagasló teljesítmény ezúttal nem akadt.

Március 21-én jó hírt kaptunk, miszerint legjobb csoport-másodikként bejutottunk 
az V. Voyage Kupa április 8-i, budafoki döntőjébe.

Március 25-én végre megkezdődtek a tavaszi Bozsik tornák, így mindkét 
csapatunkkal Biatorbágyra utaztunk. Ragyogó napsütésben, nagyon jó 
körülmények között játszhattunk, igaz estére besötétedett és a hőmérséklet is 
lehűlt.
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Csapatkép.

Kispad.



A 2005-ös csapatunk harcos, küzdelmes mérkőzéseket játszott. Sajnos 
hadilábon álltunk a góllövéssel, még büntetőt is hibáztunk, bár mezőnyben jól 
járattuk a labdát. Legjobb játékosunk Makovinyi Marci volt.

A 2006-os csapat sajnos csak három mérkőzést játszhatott. Nagyon jól kezdtük a 
tornát és simán nyertük az első két mérkőzésünket. Az utolsó meccsen is nekünk 
állt a zászló, szemre is tetszetősen járattuk a labdát, de nem rúgtuk be a 
helyzeteinket, így szerényebb képességű ellenfelünk végül felénk kerekedett. 
Remélhetőleg tanulunk a hibáinkból! Pados Marci kétszer is betalált, de gólt 
szerzett Bélai Balázs, Bene Attila, Fehér Fülöp és Sohár Balázs is. Öröm volt látni 
a gyerekek boldogságát a gólok és a megnyert mérkőzések után. Legjobb 
játékosunk Bene Attila lett, csupa szív játékáért.
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A legjobbak.

Attila a csupa szív játékos.



Erősen kezdtük a hónapot, hiszen március 3-án az ASI Dinamo Star csapatát 

láttuk vendégül a Kolozsvári Tamás utcában. A közelmúltban már 

megmérkőztünk velük az UFC Cup-on, ahol ellenfelünk jobbnak bizonyult. Ez 

most sem volt másképp, hiszen a 80 perces mérkőzésen az ők akaratuk 

érvényesült és eredményesebben futballoztak nálunk. Ezen a mérkőzésen 

mindenkinek játéklehetőséget adtam, a 2007-es gyermekek mellett, a 2008-as 

korosztály is kipróbálhatta először élesben a 6+1-es felállást, a les szabályt, a 

nagyobb kapukat és pályát. Nagyon örültem ennek az összecsapásnak, néha 

szükség van ilyen erős visszajelzésre is, hiszen egy jó ellenfél ellen nagyszerűen 

kirajzolódik, hogy miben kell fejlődnünk egyénileg és csapatszinten is.

Március 5-én a 2008-as korosztály Dabason szerepelt egy kiváló szervezésű 12 

csapatos tornán. Két sorral tudtunk kiállni és összesen hat mérkőzést játszottunk.

Összességében voltak nagyszerű egyéni teljesítmények, de akadtak halványabb 

produkciók is. Egyéni akcióból és összjátékot követően is sikerült tetszetős 

gólokat szereznünk, de az igazság az, hogy a csapatjátékunk ezen a tornán 

eléggé akadozott, illetve hiányosságokat véltem felfedezni az erősebb 

ellenfeleink ellen a védekezés terén is, hiszen nem minden esetben sikerült 

megfelelően fognunk az ellenfeleinket. 
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Kispad.



Pozitívum volt a játékunkban, hogy nagyszerűen támadtuk le az ellenfeleinket, 

sikerült sokszor megszereznünk a labdát már az ellenfél térfelén és abból tudtunk 

gyors támadásokat vezetni. Továbbá védekezésben és támadásban is 

párharcerősek voltunk.

A következő héten kiosztottuk az új Adidas szereléseket, amelyeknek a 

gyermekek nagyon örültek, ezért úgy döntöttem, hogy a közeljövőben a fehér 

edzőpóló helyett a játékosok gyakorolhatnak az új mezeikben.

Március 12-én U10-es tornán vettünk részt Törökbálinton, a fiúk már az új 

szerelésben pompáztak. Örömteli számomra, hogy az új igazolásunk Nguyen 

Minh Kien is be tudott mutatkozni, valamint először állt a kapuban egy tornán 

Sótonyi Levente, mindketten nagyszerűen helytálltak és értékes 

csapatembereknek bizonyultak. 

A négy csoportmeccset követően még két helyosztó mérkőzést játszhattunk. 
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Letámadás után, 
labdaszerzés.



Nagyon izgalmas mérkőzéseket vívtunk ellenfeleinkkel. Ezen a tornán a legtöbb 

mérkőzésen tudtunk dominálni, azonban néhányszor nem sikerült elég 

intenzíven letámadnunk, így többször sikerült az ellenfeleinknek kijönni a 

szorításból. 

Örömteli volt számomra, hogy elsősorban a támadóktól már viszontláttunk 

tudatos labda nélküli mozgásokat. Külön szeretném kiemelni Tőrös Marcit, aki 

nagyszerűen lát a pályán és kiváló passzokkal szolgálta ki a társait, illetve Balázs 

Bálintot, aki elképesztően agilisan játszott labdával és labda nélkül is, ráadásul 

hatékonyan fejezte be a támadásokat. Ugyancsak Bálinthoz fűződött és nagy 

büszkeséggel töltött el, hogy az elődöntőben kihagyta az egyik bűntetőt, de 

bátran elvállalta a következőt, amelyet értékesített is. 

Az utolsó mérkőzés után volt bennem egy kis hiányérzet, hiszen a meccs elején 

felhívtam a gyermekek figyelmét, hogy ne elégedjenek meg a már elért 

eredménnyel, hanem tegyenek meg mindent az utolsó összecsapáson is. Úgy 

éreztem, hogy ezt nem sikerült megvalósítani, ilyen szempontból jó tapasztalattal 

gyarapodtunk, hiszen érdemes megtanulnunk, hogy sosem szabad 

megelégedni, mindig mindent meg kell tenni ami tőlünk telik, így válhatunk 

győztessé a pályán és az életben is.

2007/2008-ban születettek
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Izgalmas mérkőzéseket játszottunk.



Március 26-án Solymáron megtartották az első tavaszi Bozsik-tornát az U11-es 

korosztálynak, amelyen két csapattal vettünk részt és összesen nyolc mérkőzést 

játszottunk. 

A fehér csapatunk 2006-os csapatok ellen játszott változó sikerrel, 

tulajdonképpen egy mérkőzést kivéve, elégedett voltam a harcmodorral. 

Pilisvörösvár ellen úgy éreztem, hogy bátortalanul léptünk pályára és már az 

elején elkönyveltük a vereséget. Technikailag felvettük a versenyt, azonban 

fizikailag nem. Ezek a mérkőzések arra jók, hogy nagyobb és fizikailag erősebb 

gyermekek ellen is próbáljuk végrehajtani az edzéseken tanultakat. 

A zöld csapat nagyobb sikerrel vette fel a versenyt a 2007-es játékosok ellen, 

külön öröm számomra, hogy Geresdi-Horváth Csanád személyében egy új 

igazolás is bemutatkozhatott csapatunkban. 

Különdíjban részesült Herczeg József, aki fantasztikus védőmunkát végzett, 

senkitől nem ijedt meg, testi épségét sem kímélve vette fel a párharcot az 

ellenfeleivel, illetve Remete Zalán, aki több gólpasszt is kiosztott társainak, remek 

beadásaival és lövéseivel veszélyeztette az ellenfél kapuját.

2007/2008-ban születettek
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Mérkőzés utáni 
megbeszélés.



A márciusi edzéseken a párharcokat és a kapura lövéseket gyakoroltuk 
kiemelten. Emellett a gyorsaság fejlesztésére helyeztünk még hangsúlyt. 

Felköszöntöttünk több szülinapos játékost is, de a legnagyobb örömöt az okozta, 
hogy megérkezett a megrendelt Adidas felszerelések első adagja. Mindenki nagy 
örömmel hordja az új felszerelést.

Március 11-én Törökbálintra mentünk mindkét csapattal egy tornára, amin szép 
sikereket értünk el. 

A 2010-es fiúk minden meccsüket megnyerték, sok-sok gólt rúgtak és csak 
hármat kaptak. 

A 2009-es fiúk a Mészöly Focisulival és a Dunakeszivel játszottak oda-
vissza, a négy meccsből kettőt elveszítettek, egyen döntetlent értek el, 
egyen pedig győztek. Így másodikak lettünk a csoportban, ezzel az 5-8. 
helyen végeztünk.

Április 1-én indulnak a Bozsik fesztiválok, Pátyra és Telkibe megyünk mindkét 
korosztállyal.

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 2009/2010-ben születettek

Szülinapi torta.
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K 2011/2012-ben születettek és Manó

Imádunk ide járni.

Már a kicsik is 
      az új mezben.
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Kölyök

Miku a kvíz játék első fődíjasa.

Tege és 
Ferdi a 
két gólvágó.



C
S
A
P
A
T
A
IN

K Junior

Katica

A tavasz meghozta 

          a Juniorok kedvét az edzéshez.

Már ilyen sokan vagyunk.



Felnőttjeink a sereghajtó MAFC-hoz látogattak a hétvégi fordulóban. Kiélezett 

mérkőzésen 2-1-re nyertünk, Roller Dániel értékelte az összecsapást: "Jól kezdtük 

a mérkőzést. Több helyzetet is kialakítottunk, de ezek rendre kimaradtak. 20 perc 

után viszont kezdtünk kicsit belealudni a mérkőzésbe, így nagyobb területe nyílt 

ellenfelünknek. 

Ellenfelünk játékosa állva hagyta a védelmünket, csak szabálytalanul tudtunk 

megállítani, a büntetőt gólra váltotta ellenfelünk. A gól még jobban felpörgette 

ellenfelünket és a félidő végén meg is duplázhatták volna előnyüket, ha Kovács 

Lehel nem véd hatalmas bravúrral. A szünetben rendeztük a sorokat, keményebb, 

sokkal támadóbb felfogású csapat ment vissza a pályára. Több lehetőségünk 

adódott, de egy kontra után ellenfelünk eldönthette volna a mérkőzést, akkor Lehel 

ismét óriási bravúrral védett. A 69. percben tört meg a jég, egy indítást követően 

Királyvölgyi rázta le az emberét és passzolt középre, ahol Tóth Zsombi érkezett és 

passzolt a kapuba. Ez még nagyobb lendületet adott a csapatnak, a 75. percben 

egy szabadrúgást Kölcze tekert a kapu elé, amire Tóth Zsombi érkezett a legjobban 

és talált a kapuba. Ezt követően többször is lezárhattuk volna a mérkőzést, de nem 

sikerült, így izgalmas 2-1-es végeredménnyel ért véget a találkozó."
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Mérkőzés előtti megbeszélés.



A következő fordulóban 3-1-es félidőt követően gólgazdag, 3-3-as döntetlent 

játszottunk a Testvériséggel. Moldován Tibor így látta a mérkőzést: "Ősszel nagy 

volt a két csapat között a különbség, így kemény összecsapásra számíthattunk. 

Nem is okozott meglepetést ellenfelünk támadó felfogású játéka, amit gyors 

indításainkkal sokszor sikerült megkontrázni és ezzel az első félidő végére két 

gólos előnyre szert tenni. A második félidő elején a Testvériség visszatért a 

mérkőzésbe gyors góljával. Utána megvoltak még a lehetőségeink, hogy 

eldöntsük a mérkőzést, ez azonban nem sikerült és ahogyan az lenni szokott az 

utolsó perc után megtalálták az egyenlítő gólt is. „

A szintén első osztályú Ikarust fogadtuk a Budapest Kupa nyolcaddöntőjében. 

Moldován Tibor együttese nagy bravúrt végrehajtva 2-0-ra megverte a Kolozsvári 

Tamás utcában a papírforma szerint esélyesebb mátyásföldieket. Edzőnk így látta a 

bravúrt: "Nagyon jó csapat ellen játszottunk izgalmas meccset, melyen elsősorban 

zárt védekezésre és gyors kontratámadásokra építettünk. Már az első félidőben is 

megvoltak a lehetőségeink, háromszor is sikerült helyzetbe kerülnünk, ám ezekkel 

nem tudtunk élni. A második félidőben azonban már kétszer is sikerült feltörni az 

ellenfél védelmét, aminek köszönhetően a legjobb 8 között vagyunk a kupában."
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A hónap házi 

gólkirálya.



Kelen otthonában játszottunk bajnoki mérkőzést, melyen 0-0ás félidő után a 

második félidőben kijött a két csapat közötti különbség. Az első játékrészben is 

megvoltak a lehetőség, és után is sok helyzete volt csapatunknak ám az utolsó 

pillanatig kellett várni a döntő találatra. Az ellenfél védelmét Tóth Zsombornak 

sikerült kétszer feltörnie, melynek köszönhetően 2-0ás végeredménnyel újabb 3 

ponttal gazdagodtunk, ezzel folytatva jó sorozatunkat. 

 

Felnőtt
C
S
A
P
A
T
A
IN

K

Kocsis Máté, 

a nagy igazolás.
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Csapatunk eredményei:

BLSZ I. 16. forduló 

Főv. Vízművek SK - II. Kerület UFC 4-3 (3-1)

UFC: Kovács L. - Sztranyovszky G., Tóth Zs., Kovács M., Horváth G.  - Jobbágy D., 

Matus L., Cserti B., Veégh Sz. - Kölcze B., Maczinkó R.

Cserék: Kovács M., Cseh P., Lotfi P., Skergula Zs.

Gólszerzők: Sztranyovszky G. 2, Kölcze B.

BLSZ I. 17. forduló 

II. Kerület UFC - THSE Szabadkikötő 0-0 (0-0)

UFC: Kovács L. - Sztranyovszky G., Tóth Zs., Kovács M., Horváth G.  - Cseh P., 

Tóth M., Jobbágy D.,  Kocsis M. - Kölcze B., Moldován K.

Cserék: Lakatos P., Cserti B., Székely Sz., Lotfi P., Skergula Zs, Maczinkó R.

BLSZ I. 18. forduló

Műegyetemi FC  - II. Kerület UFC 1-2 (1-0)

UFC: Kovács L. - Sztranyovszky G., Tóth Zs., Jobbágy D., Cseh P. - Horváth G., 

Királyvölgyi K., Lesti B., Szabó D. - Veégh Sz., Kölcze B.

Cserék: Lotfi P., Németh D., Lakatos P., Kovács M., Maczinkó R.

Gólszerző: Tóth Zs. 2

BLSZ I. 19. forduló

II. Kerület UFC - Testvériség SE 3-3 (3-1)

UFC: Kovács L. - Sztranyovszky G., Tóth Zs., Jobbágy D., Cseh P. - Horváth G., 

Királyvölgyi K., Tóth M., Szabó D. - Veégh Sz., Maczinkó R.

Cserék: Kovács M., Székely Sz., Vida G., Libor G., Lotfi P., Skergula Zs.

Gólszerzők: Tóth M. 2, Tóth Zs. 

BLSZ I. 20. forduló

Kelen SC - II. Kerület UFC 0-2 (0-0)

UFC: Kovács L. - Sztranyovszky G., Tóth Zs., Jobbágy D., Cseh P. - Horváth G., 

Királyvölgyi K., Kocsis M., Szabó D. - Veégh Sz., Kölcze B.

Cserék: Kovács M., Vida G., Libor G., Lotfi P., Skergula Zs., Maczinkó R.

Gólszerző: Tóth Zs. 2
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