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Három hét alatt hét mérkőzés.

Nagyon fontos győzelem.

Két-két bajnoki.

Lejátszottuk életünk első 

nagypályás gyakorló mérkőzését.

A gyermekek jól szórakoztak.

Jól kezdődött a hónap.

Az edzéseken a fordulásokat 

gyakoroltuk.

Képes beszámolónk.

Felemás eredmények.

Kedves Olvasó!

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 képe: Az I. UFC 

PlayStation FIFA18 Bajnokok Ligája 

győztese Porst Benedek (U19)! 

A döntőben tizenegyesekkel nyert Tímár 

Bálint (U15) ellen. A bronzmeccsen Tóth 

Ábra (U17) 3-2-re legyőzte Halász Gábort 

(Junior). Mindenkinek gratulálunk!

 

A hónap képe



A szeszélyes időjárás miatt jócskán elcsúszott a bajnoki rajt, ráadásul több 
ellenfelünk is halasztást kért, így márciusban szűk három hét alatt hét mérkőzést 
kellett lejátszanunk. Ami az eredményeket illeti, nincs miért szégyenkeznünk, de 
nem is lehetünk maximálisan elégedettek. Azonban játékban az esetek 
többségében elmaradtunk valós tudásunktól.

A mögöttünk hagyott hónap legemlékezetesebb pillanatai közé tartozik, hogy 

téli szerzeményeink (Bosnyák Berci, Dudás András, Gazdik Balázs és Nagy 

Karesz) jól mutatkoztak be, ráadásul Dudás András és Gazdik Balázs egyaránt 

góllal debütált klubunkban. 

Sporttörténelmi pillanat volt, amikor Smeló István – aki 2016 ősze óta erősít 

minket – a Szent Pál Akadémia ellen megszerezte első gólját az UFC-ben egy 

gyönyörű szabadrúgásból.

Március legjobb játékosa: SMELÓ ISTVÁN
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Bivalyerős kispad
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Horváth Olivér téázik 
a hideg edzés után



Márciusi mérkőzéseink:

· MLSZ U19, Közép A-csoport:

II. Kerület UFC–Goldball 4–0 (2–0)

UFC: Prizzia – Horváth, Szekeres (Porst Be., a szünetben), Török, Porst Bá. – 

Smeló – Kövessy (Padányi, 60.), Gazdik, Bosnyák (Dudás, 60.), Szijártó – 

Dolgener Fl. (Farkas M., 66.)

Gól: Dolgener Fl. (16., 30.), Kövessy (54.), Szijártó (56.)

Gólpassz: Kövessy, Szijártó

Budaörs–II. Kerület UFC 4–0 (3–0)

UFC: Prizzia – Török (Uray, 58.), Szekeres, Porst Be., Porst Bá. – Smeló – 

Kövessy, Lénárd, Gazdik, Szijártó (Bosnyák, a szünetben) – Dudás

II. Kerület UFC–Hegyvidék 1–1 (0–0)

UFC: Prizzia – Kövessy (Horváth, a szünetben), Szekeres, Porst Be., Porst Bá. 

– Smeló (Kákosy, a szünetben) – Szakács, Lénárd, Bosnyák (Gazdik, 58.), 

Szijártó (Farkas S., 78.) – Dudás (Padányi, 69.)

Gól: Szakács (67. – 11-esből)
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Magabiztos győzelem a Goldball ellen



· BLSZ U19:

Hidegkút–II. Kerület UFC 0–8 (0–2)

UFC: Wein – Padányi (Horváth, 61.), Szekeres (Kákosy, a szünetben), Farkas 

M., Farkas S. – Bene – Szakács (Lénárd, a szünetben), Czipó, Smeló (Gazdik, 

a szünetben), Dudás – Dolgener Fl. (Szijártó, a szünetben)

Gól: Szakács (32.), Dolgener Fl. (42.), Lénárd (47.), Szijártó (52.), Farkas M. 

(60.), Kákosy (73.), Gazdik (75.), Dudás (86.)

Gólpassz: Gazdik 3, Dudás 2, Horváth, Lénárd, Smeló

Szent Pál Akadémia–II. Kerület UFC 0–5 (0–2)

UFC: Prizzia – Horváth (Dolgener Fá., 56.), Nagy K. (Farkas M., a szünetben), 

Szekeres, Farkas S. – Smeló – Szakács, Czipó, Bosnyák, Nyitrai – Dolgener 

Fl.

Gól: Czipó (34.), Szakács (39.), Nyitrai (54.), Smeló (67.), Szekeres (86.)

Gólpassz: Dolgener Fl., Czipó, Farkas S., Smeló
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Akció közben



Kőbányáért–II. Kerület UFC 3–5 (0–2)

UFC: Wein – Horváth, Török, Bene, Smeló (Nagy K., a szünetben) – Czipó – 

Nyitrai, Gazdik (Dudás, a szünetben), Uray, Dolgener Fá. – Dolgener Fl.

Gól: Dolgener Fl. (12.), Nyitrai (45+1.), öngól (73.), Dudás (82.), Dolgener Fá. 

(87.)

Gólpassz: Horváth 2, Czipó, Smeló, Uray

II. Kerület UFC–Műegyetem FC 21–0 (21–0) – a félidőben félbeszakadt

UFC: Wein – Horváth, Nagy K., Smeló, Farkas S. – Czipó – Nyitrai, Uray, 

Gazdik, Dolgener Fá. – Muradin.

A kispadon maradt: Dudás, Nagy D., Tóth, Török

Gól: Muradin 5, Gazdik 4, Dolgener Fá. 3, Uray 3, Horváth 2, Nyitrai, 2, Czipó, 

öngól

Gólpassz: Muradin 5, Uray 4, Gazdik 3, Horváth 2, Czipó, Nyitrai, Smeló
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Szijártó András
hangol a meccsre



Március 4-én Hudacsek Barni és Tóth Ábra képviselte csapatunkat a II. Kerület 
UFC FIFA 2018 Playstation Champions League döntőjében. Négyes csoportjából 
mindkét játékosunk továbbjutott a legjobb nyolc közé. A legjobb négy közé már 
csak Ábrának sikerült bekerülnie. Az elődöntőben sajnos alulmaradt, de a 
bronzmeccset megnyerve végül az előkelő, nagyon értékes harmadik helyen 
végzett. Szép volt Ábra!

Március 5-én értékeltük a februári teljesítményeket. A hónap játékosa címet Veres 
Boti nyerte, a legszorgalmasabb edzéslátogató Herczenik Ádi volt, a hónap 
legemlékezetesebb jelenetének pedig Pamuk Anti Esztergom ellen szerzett gólja, 
és az azt megelőző támadás bizonyult.

Március 10-én a Goldball ellen, hazai pályán kezdtük a tavaszi bajnoki szezont. 
Rossz előjelekkel kezdődött a mérkőzés, a tervezett kezdőcsapatunkat két 
helyen is meg kellett változtatnunk.
Hegedüs Oli késve érkezett, Gyimesi Petit pedig a játékvezető nem engedte 
játszani, mert nem volt megfelelő sportorvosi engedélye. Így két 2003-as játékos, 
Pap Krisz és Nagy Misu került a kezdőcsapatba. 
Ellenfelünk már a mérkőzés elejétől kezdeményezőbb volt nálunk, amin sajnos az 
egész mérkőzésen nem tudtunk változtatni. 
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A Bajnokok Ligájában



A középső védőink, Váradi Zalán és Feiner Dani nem merték felvállalni a játékot, 
céltalanul előreívelgették a labdát. A védekező középpályásaink, különösen 
Hudacsek Barni bár sok párharcot nyertek, rendre elveszítették a megszerzett 
labdákat. A szélsőink, Sautner Józsi és Nagy Misu ritkán tudtak játékba avatkozni, 
irányítónk és a centerünk, Herczenik Ádi és Balás Ákos nem kapott megfelelő 
támogatást. 
Ezért fél óra elteltével kisebb átszervezést hajtottunk végre, de igazság szerint a 
játékunk ettől sem javult. Ennek ellenére a 35. percben Sautner Józsi egyéni 
villanásából, váratlanul megszereztük a vezetést. 
Sajnos azonban ellenfelünk, kihasználva középső védőink rossz helyezkedését, 
egy a pálya tengelyében előre ívelt labdából, 4 percen belül, még a félidő előtt 
egyenlített.

A szünetben le kellett cserélnünk a két 2003-as játékosunkat, hogy a másnapi 
U15-ös mérkőzést végigjátszhassák, helyükre Hegedüs Olivér és Somogyi 
Martin álltak be. 
A játék a második játékrészben is az első félidőben látottakhoz hasonlóan 
folydogált, de az 53. percben Sautner Józsi újra megvillant és megszerezte 
második gólunkat is. Az utolsó 20 percben nagy nyomás nehezedett a 
védelmünkre, de valahogy kibírtuk azt és végül megnyertük a mérkőzést. 
Az igazság az, hogy több ízben is szerencsénk volt; ellenfelünk kétszer is a 
kapufát találta el és két tizenegyes gyanús helyzet is adódott, sőt a játékvezető les 
címén ellenfelünk egy gólját is érvénytelenítette. 
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Labdabirtoklás



A mérkőzésnek ebben a szakaszában ellenfelünk mindent egy lapra feltéve 
rohamozott, így már nekünk is voltak szögleteink, szabadrúgásaink, ígéretes, de 
elrontott támadásaink, sőt két gólhelyzetünk is. 

A meccs képe alapján ellenfelünk nem érdemelt vereséget, de persze ettől 
függetlenül nagyon örültünk ennek a nagyon fontos győzelemnek. Jók: Sautner 
Józsi, Tóth Ábra, Veres Boti.

Március 17-én Budaörsre utaztunk a tisztes helytállás reményében. A négynapos 
hétvége miatt sokan elutaztak, így 10 emberrel kellett végigjátszanunk a 
mérkőzést. 

A nálunk jobb erőkből álló ellenfelünk így gyakorlatilag az egész mérkőzésen 
egykapuzhatott. A Budaörs a mezőnyben jól járatta a labdát, de igazi gólveszély 
nem volt a játékában, mert átlövésekkel egyáltalán nem próbálkozott és a 
beadásokat sem az alapvonal közeléből, hanem már a térfelünk közepéről 
belövöldözték a kapunk elé, amit a szemben álló védőink jobbára 
hatástalanítottak. 
Ennek ellenére viszonylag korán vezetést szereztek, mert egy az ötösön pattogó 
labdát képtelen volt elrúgni a kapunk elől, az ellenfél gólzsákja pedig az ötösről a 
kapunkba emelt. 
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Párharc



A második gólt is ő szerezte, miután három játékosunkat is kicselezte. 
Fokozatosan felőrölték az amúgy sem kérlelhetetlen ellenállásunkat és a 
második félidőben két átlövéssel és egy végletekig kijátszott akcióval újabb 
gólokat szereztek. Természetesen győzelmük teljesen megérdemelt. 
Csapatunkból Feiner Dani átlag felett teljesített és Dér Barni, Somogyi Martin és 
Tóth Ábra is hozta az elvárhatót.

Március 25-én a Hegyvidéket fogadtuk bízva abban, hogy feledtetni tudjuk a múlt 
heti fiaskót. Nagyon rosszul kezdtük azonban az összecsapást és egy jó fél órán 
át kishitűen, ijedten játszottunk. Ellenfelünk kihasználta a megilletődésünket és a 
33. percben megszerezte a vezetést. A félidőig hátralévő időben már el-
eljutottunk a kapujukig és gólszerzési lehetőségeink is adódtak. A második félidőt 
is mi kezdtük jobban, de a helyzeteinket nem tudtuk gólra váltani és ellenfelünk 
egy indokolatlanul eladott labdánkból megkontrázott bennünket és régi 
játékosunk, Rozsondai Tomi révén megduplázta az előnyét. A hátralévő időben 
ugyan még próbálkoztunk, de már nem volt megfelelő hit és erő bennünk még a 
szépítéshez sem. Csapatunk legjobbja ezúttal is Feiner Dani volt.
Hajrá UFC!
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Területszűkítés

Kontra
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Sajnos a tavaszi szezon nagyon nehezen indult, hiszen az Újbuda ellen egyik 

gárdánk sem tudott játszani, az Esztergom ellen hosszas egyeztetés után 

vasárnap este Tokodon léphettünk pályára, majd a Hegyvidékkel sem tudtunk 

játszani a tél visszatérte miatt. Így március végén mindössze két-két bajnokival a 

hátunk mögött várjuk a meccsekkel zsúfolt áprilist.

Az Esztergom vendégeként az U15-ös bajnokságban nehéz mérkőzésre 

számíthattunk, hiszen ellenfelünk veretlenül vezeti a bajnokságot. Ősszel szoros 

mérkőzésen szenvedtünk 3-1-es vereséget, ezért abszolút nem esélytelenként 

utaztunk Komárom-Esztergom megyébe. 

A meccset eredmény szempontjából borzalmasan kezdtük, egyéni hibánkat 

rögtön góllal büntette a házigazda, majd ziccert hagytunk ki és következő nagy 

hibánkra ismét góllal válaszoltak a pirosak (2-0). Ez érezhetően megfogta a 

társaságot, szűk 10 perc alatt elveszni látszott a meccs. Alig telt el negyed óra a 

találkozóból, már három gól volt közte, pedig gólhelyzeteket a mieink is ki tudtak 

dolgozni, csak befejezni nem (3-0). 

Húsz perc után átszerveztük a csapatot és a félidő második felében remek 

futballal csökkentettük a különbséget. Kelemen Csongi szögletét Puskás Beni 

fejelte kapura, a kapus előtt Jancsó Luki belepiszkált a labdába, ezzel a hálóba 

segítve a játékszert (3-1). A szünet előtt néhány perccel Werner Bala indította 

remekül Kelemen Csongit, aki balról erősen középre játszott, a hosszún érkező 

Kasztner Tomi átvette a labdát, majd a hálóba passzolt (3-2). Ez a 20 perc 

abszolút rólunk szólt és az egyenlítés is benne volt a játékban. 

A második játékrész elején több veszélyes és ígéretes kontrát is vezettünk, de a 

16-oshoz érve rossz megoldásokat választottunk. Néhány perc után 

vendéglátónk változtatott, innentől kezdve már nem voltunk gólveszélyesek, 

házigazdánk tartotta a labdát. Az utolsó 10 percben fejetlenül próbáltunk 

egyenlíteni, mindkét gárda előtt adódott lehetőség, a pirosak átlövésekkel, mi egy 

szabadrúgás utáni fejessel találtunk kaput, de a 3-2-es eredmény már nem 

változott.

A 2004-eseknek az őszi, számunkra első nagypályás mérkőzésen elszenvedett 

6-2-es vereségért kellett visszavágniuk Tokodon, ami remek játékkal sikerült. A 

mérkőzést végig mi irányítottuk, minden csapatrészben jó egyéni 

teljesítményeket láthattunk. Az első félidőben Tóth Ábris szabadrúgásgóljával 

szereztünk vezetést (0-1). 



A második 40 percben előbb Bajomi Máté remek beadása után Geiszter Barna 

lövését ütötte ki a kapus, amit a hosszú oldalon érkező Deák Nonó lőtt  be, majd 

Puskás Samu nagy erejű bombáját ismét oldalra ütötte a kapus, amire ismét Nonó 

érkezett, ezzel a két góllal eldöntve a találkozót (0-3). A folytatásban tovább 

növelhettük volna előnyünket, de ziccert hagytunk ki, két kapufát lőttünk, majd a 

lefújás előtt egyetlen perccel vendéglátónk szépített (1-3).

Második mérkőzésünket a REAC vendégeként játszottuk. A 2003-asoknak volt 

miért visszavágni, ősszel hazai pályán gyenge teljesítménnyel 3-2-es vereséget 

szenvedtünk. 

Ezúttal az első 40 percben kiemelkedő teljesítményt nyújtottunk, ezalatt eldöntve 

a találkozót. A 6. percben Jancsó - Uracs - Nagy volt a labda útja, remek ütemben 

érkezett Misu beadása jobbról, Luki bedobta magát és 6 méterről a kapuba lőtt (0-

1). Még 10 perc sem telt el a meccsből, amikor Jancsó Luki indította Kelemen 

Csongit, aki balról remekül tette középre a labdát, Misu pedig kapásból nagy 

erővel a felső sarokba lőtte azt (0-2). 

A félidő második felében jártunk, amikor Boér Zoltán szerzett labdát a 

jobboldalon, egyből Nagy Misut játszotta meg, ő ismét remekül centerezett, Csé 

kicselezte a védőt, majd a kifutó kapus mellett a hálóba passzolt, ezzel háromra 

növelve a különbséget. 

Nem sokkal a szünetet jelző sípszó előtt Csé szerzett labdát harcosan, balról 

középre játszott, a védő lyukat rúgott az érkező Jancsó Lukács előtt, aki 

belebökött a labdába, ami a hosszú alsó sarokba csorgott (0-4). 
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Győzelem Rákospalotán



A második félidő elején újabb találattal növeltük a különbséget, Kasztner Tomi 

ugratta ki Csét, aki szép egyéni teljesítménnyel legyűrte a védőt, majd a kifutó 

kapus mellett a hálóba helyezett (0-5). A 64. percben szépített a Rákospalota, az 

eredmény a továbbiakban nem változott, első félidei remek teljesítményünkkel 

megérdemelt győzelmet arattunk.

Az egy évvel fiatalabbak a szeptemberi, hazai pályán aratott győzelem után 

nehezebb feladat előtt álltak, mert a rákospalotaiak csapata teljesen kicserélődött 

a tavaszra. Az első félidő egyenlő erők küzdelmét hozta, mindkét csapat csak 

helyzetecskék jutott, amiből talán nekünk volt több, ám a 38. percben nagy 

hibánkat szép kontrával büntették meg a sárga-kékek (1-0). A második félidőben 

igyekeztünk javítani, voltak nagy helyzeteink is, de az 56. percben újabb kontrát 

vittek szépen végig, ezzel már kettő volt közte (2-0). Hiába igyekeztünk, nagy 

lehetőségeink kimaradtak, a 68. percben a REAC eldöntötte a mérkőzést egy 

szép átlövéssel (3-0). Öt perccel a hármas sípszó előtt végre megtörtük a jeget, 

Tóth Ábris beadását Egyed Tomi passzolta a kapuba (3-1). Néhány perc volt hátra 

és volt még nagy gólszerzési lehetőségünk is, de ezen a napon tompák voltunk, 

így nem érdemeltünk pontszerzést. A hónap játékosa márciusban Deák Valentin 

lett, aki az edzéseken és a mérkőzéseken is remek mentalitással és tartósan 

magas színvonalon dolgozik.
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Kazahsztán ellen



Március 4-e mozgalmas nap volt csapatunk életében. Reggel a Budafoki LC 
meghívására lejátszottuk életünk első nagypályás gyakorló mérkőzését. Néhány 
alapemberünket nélkülözve, négy U12-es játékossal felállva időszakonként jól 
helyt álltunk a nálunk fizikailag sokkal erősebb és gyakorlottabb ellenfelünkkel 
szemben. 
Négy gólt is szereztünk a mérkőzésen, bár a játékosaink közötti nagyobb 
távolságok miatt - érthető okokból - sok hibával játszottunk. Védekezésben és 
támadásban is van javítanivalónk, de valamikor el kell kezdeni a felkészülést a 
jövő évi bajnoki szezonra. Hasznos volt a találkozó nem csak a 
tapasztalatszerzés miatt, hanem mert rávilágított a legégetőbb problémákra. 
A játékosaink között szinte nincs kommunikáció, kevés a labda nélküli mozgás és 
nem elég határozottak és pontosak a passzaink. Gólszerzőink: Bóday Benedek, 
Dajka Bence, Sámson Ábris és Zarándy Sámuel. Jók: Kodó Benjámin, Magyar 
Bulcsú és Petki Máté.

Ugyanezen a napon délelőtt U12-eseink a I. Tavaszváró Utánpótlás Futball 
Tornán szerepeltek. Hagyományos szerencsétlenségünkre a torna magasan 
legjobb, későbbi győztes csapata ellen játszottuk az első csoportmérkőzésünket 
és rögtön beleszaladtunk egy csúnya vereségbe. 
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Budafok ellen



Ezután azonban a szokásos elkedvetlenedés helyett megráztuk magunkat és a 
két további csoportellenfelünket legyőzve, csoport másodikként a legjobb négy 
közé verekedtük magunkat és az elődöntőt is megnyerve a döntőbe jutottunk, 
ahol újra az Aranylábú SE ellen kellett játszanunk. Végül az előkelő második 
helyet szereztük meg a tornán, többek között az UTE csapatát megelőzve. 
Gólszerzőink: Bene Attila 2, Kühne Bendegúz 2, Pados Marci és Sohár Balázs 2. 
Jók: Bene Attila és Serafinovics Valters.
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I. Tavaszváró Utánpótlás Futball Torna

Ezüstérmes
csapat



Kora délután volt a II. Kerület UFC FIFA 2018 Playstation Champions League 
döntője. Csapatunkat Rahóty Márk és Krant Mark képviselte. Rahóty Márk 
bejutott a legjobb nyolc közé, de a negyeddöntőben végül búcsúra kényszerült. 
Krant Marknak sajnos nem sikerült továbbjutnia a négyes csoportjából. Szép volt 
Márkok!

Március 12-én edzésidőben fogadtuk a Budakalász U13/14-es vegyes csapatát 
gyakorló mérkőzésen. Ellenfelünk nagy fizikai fölényét gyors labdajáratással és 
széleken vezetett támadásokkal igyekeztünk ellensúlyozni és ez a meccs 
bizonyos szakaszaiban olyan jól sikerült, hogy két harmadot is sikerült 
megnyernünk. 
Gólszerzőink: Dajka Bence és Szikorszky Dani 2. Jók: Borbás Buda, Csukárdi 
Barna, Kovács Bence, Petki Máté, Rahóty Márk és Szikorszky Dani.

A februári hónap értékelését csak március 14-én tartottuk meg. A 2006-os 
születésű játékosaink közül Kühne Bendegúz nyerte a hónap játékosa címet. 

A hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói Bene Attila, Kühne Bendegúz és Solti 
Szabi voltak, a hónap legszebb jelenetének pedig Sohár Balázs gólja a KISE ellen 
szerzett szólógólja bizonyult. 

A 2005-ben született játékosaink közül Bélai Bendegúz kapta a hónap játékosa 
címet, a hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói Magyar Bulcsú, Szikorszky 
Dani és Szőke Dezső volt, míg a hónap legemlékezetesebb jelenete Magyar 
Bulcsú gólja (és az azt megelőző támadás) volt a Testvériség ellen.
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Március 23-án és 27 én az MLSZ-től kapott tiszteletjegyekkel kilátogattunk a 
magyar labdarúgó válogatott Kazahsztán és Skócia elleni felkészülési 
mérkőzéseire a Groupama Aréna Gyermekszektorába, ami a vereségek ellenére 
nagy élményt jelentett a gyerekek számára.

Hajrá UFC! 
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Nagy élmény



Március közel sem volt annyira eseménydús, mint február, a hónap elején 
meghirdettük a nyári balatoni táborunkat és nagy örömünkre már 24 fiú 
jelentkezett. 

Újabb állomásához érkezett a Tehetséggondozó programunk, amelyben 4 fiú 
vesz részt: Balázs Bálint, Balogh Áron, Soós Barnabás és Triz Bercel. Nyolc 
alkalommal a hétfői és szerdai edzéseink előtt egy-egy órát foglalkozik a 
játékosokkal Csaba bácsi. 

Ellátogatunk a két válogatott mérkőzésre, Kazahsztán ellen 24 fiú szurkolt, míg 
Skócia ellen 20-an izgulták végig a mérkőzést. A fiúknak nagyszerű élmény volt, 
élvezték a stadion-hangulatot, jól érezték magukat. 

Sajnos a március 24-i Bozsik torna elmaradt, ehelyett házi bajnokságot 
szerveztünk, melyre 27 fiú jött el. Mindenkinek hoznia kellett egy kis szelet csokit. 
A négy csapat körmérkőzést játszott egymással, majd az elődöntők és a 
helyosztók következtek. A bajnokcsapat tagjai a torna végén elosztották egymás 
között a sok csokit. Mindenki nagyon motiváltan játszott, izgalmas torna volt, a 
gyermekek jól szórakoztak. 
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Válogatott meccsen



Áprilisban folytatjuk az ősszel elkezdett házi bajnokságunkat néhány 
változtatással. Tavasszal 4 csapat helyett 3 lesz, az őszi negyedik helyezett 
csapat játékosaiból választhat a többi csapat. 8+1-ben játsszuk az összes 
meccset, ezzel is próbálunk felkészülni már a következő szezonra, ahol már 9 
játékos fog szerepelni a találkozókon. A 4 játéknap hétfőnként lesz az edzésünk 
utolsó fél órájában, illetve a 05/06-os csapattól kaptunk egy fél pályát egy fél 
órára, így minden játéknapon három 20 perces mérkőzés lesz. 
Előretekintve április elején lesz egy Bozsik tornánk, majd április 13-án részt 
veszünk két csapattal a Savio Kupán, illetve az április 14-15-i hétvégén 
edzőmeccset játszunk a Baráti Bőrlabda csapata ellen.

Berci és Áron UFC stadiont készített Minecraftban.
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Jól kezdődött a tavasz első hónapja csapatunk számára, hiszen remek tornán 
vettünk részt mindkét korosztállyal március 3-án. A Vasas Fáy utcai műfüves 
pályáin szerepeltünk az I.T.T. Kupán. 
Délelőtt a 2009-es fiúk kezdték meg a mérkőzéssorozatot a Dunakanyar csapata 
ellen. A remek ellenfél ellen kétszer is hátrányban voltunk, de a végén mi győztünk 
4:3-ra! Már ekkor láttuk, hogy tényleg értékes a győzelem, hiszen erős csapatot 
győztünk le, amihez a szerencse is mellénk állt. De tényleg igaz, hogy jó 
csapatnak van szerencséje, mert a következő meccseinket is sorra nyertük és 
egészen a döntőig meneteltünk! Legyőztük szépen egymás után a Budafok, a 
Dunakeszi, a Sárbogárd és a Csepel csapatát is. A döntőben újra a Dunakanyar 
következett, sajnos másodszor már nem mi diadalmaskodtunk, hanem az 
ellenfél. Így ezüstérmet nyertünk és egy szép serleggel gyarapítottuk az UFC 
trófeagyűjteményét! Külön öröm még számunkra, hogy a torna legjobb 
játékosának Dechert Ábelt, csapatunk kapusát választották meg!
Délután a 2010-es fiúk meccsei következtek. Itt nagyobb volt a mezőny, 16 csapat 
között kellett helytállnunk. Az első meccsen egy utolsó percben kapott góllal 
döntetleneztünk a Soroksár csapatával, így hiába győztük le a Budatétényt, mert 
a Debreceni Olasz Focisuli elleni vereséggel alsó ágra kerültünk. Itt legyőztük 
viszont a Vasas-Gerzzo és a Fradi csapatát is, de a Debreceni Focisuli második 
csapata ismét jobb volt nálunk. Így a 11. helyen végeztünk. A játékosokkal 
közösen megállapítottuk, hogy a csapatból nagyon hiányzott Lehőcz Bálint, aki 
betegség miatt nem tudott eljönni.
Tornával kezdtük és tornával is zárjuk a márciust, hiszen 29-én megyünk az első 
tavaszi Bozsik-fesztiválra, amit már nagyon vár a csapat!
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Csak egy hétre bújt elő a napocska, így szerencsés volt legkisebb csapatunk, 
hogy még a sátor védelmét élvezhette a visszatérő tél elől. Ebben a hónapban 
sokan síelni voltak, ezért volt egy kicsit hullámzó a létszám. Ettől a hónaptól 
csatlakozik csapatunkhoz Kovács Kristóf a Szemlőhegy oviból.

 
Az edzéseken a fordulásokat gyakoroltuk és sok olyan játék volt, ahol a fiúknak 
gondolkodniuk kellett. A sportorvosi kártyák is szépen lassan elkészülnek és 
minden gyerek nagyon izgatottan várja a tavaszi madárcsicsergés mellett az első 
Bozsik fesztivált, amiről majd a következő számunkban számolunk be.
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Edzőmeccs az U9-es csapat ellen
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Berényi Viktor 
már 260-at tud 
dekázni
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Katica

Búcsút vettünk idén a sátortól 
egy fárasztó bajnoksággal

Újra sokan vannak a lányok



A tavaszi második fordulóban a SZAC műfüves pályáján mérkőztünk meg a 

Pestszentimre gárdájával, akik a tabella 12. helyét foglalták el 16 ponttal. Az őszi 

mérkőzésen 2-0-s győzelmet arattak a Kolozsvári Tamás utcában, míg a tavaszt 

az Unione elleni 2-1-es vereséggel indították.

 A házigazda az első percektől kezdve teljesen meddő mezőnyfölényben játszott, 

bár a középső harmadot uralták, hátsó négyesünk stabilan állt a lábán és az 

egész mérkőzésre igaz, hogy csak komoly egyéni hibáinkat követően tudtak 

helyzeteket kialakítani. 

Sajnos középpályánk gyámoltalansága miatt nagyon keveset birtokoltuk a labdát, 

támadásaink elsősorban a baloldalunkon voltak életképesek, ugyanis Bacsek 

Bernát előtt nagy terület volt, ahol többször eljutottunk beadásig is. Egy ilyen 

szituációból a 34. percben szabadrúgáshoz jutottunk a balon, az alapvonal 

közelében, amit Kocsis Máté kapura tekert, korábbi kapusunk, Graeser Krisztián 

a keresztlécre tolta a labdát, a kipattanót Bagyinszki Kristóf fejelte néhány 

lépésről a kapuba (0-1). A 41. percben végre a jobboldalon is életjelet adtunk 

magunkról, Kelemen Zsombi remek csele után Miklósi Geri veszélyesen lőtt a 

hosszú sarok felé, ám a labda elsuhant a kapufa előtt. 

A 45. percben a félpályán szereztünk labdát, amiből Miklósi remekül indította 

Bagyinszkit, támadónk megforgatta a védőjét, aki a 16-oson belül felrúgta, 

büntető. A jogos büntetőt Moldován Tibi lőtte a kapuba (0-2). 

Forrás: Pestszentimrei SK weboldal
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A második félidőt nagy elánnal kezdte a PSK, igyekeztek teljesen a kapunkhoz 

szögezni minket. Az 55. percben az ellenfél első olyan lehetőségét jegyezhettük 

fel, ami nem egyéni hibánkból keletkezett, amikor egy felívelt labdánál a remek 

ütemben kimozduló Horváth Bendegúzban akadt el a kapura tartó fejes. 

A 62. percben még nagyobb lehetőség alakult ki a kapunk előtt, a ziccert azonban 

hárította kapusunk. A 65. percben egy lecsúszott baloldali beadás a keresztlécről 

kifelé pattant. A 67. percben mérkőzéslabdánk volt, Horváth hosszú kirúgásával 

Bacsek indult meg, a szerencsétlenkedő védő elvétette a labdát, Bernát betört a 

védők közé, majd két jó csel után a 16-oson belülre érve a középen üresen érkező 

Keve helyett kivárt, majd túl későn akart passzolni, amit lefülelt az ellenfél 

centerhalfja, így odalett a helyzet. 

A 73. percben a saját térfelünkön veszítettünk labdát, amivel az ellenfél megindult, 

a pestszentimrei játékos jobbról középre játszott – a párharc közben Kocsis Máté 

csapatkapitányunk megsérült -, amit érkező társa középről, 10 méterről a hálóba 

továbbított (1-2). 

A hátralévő időben amekkora mezőnyfölényben volt az ellenfél, annyira nem 

tudott igazán nagy helyzetet kialakítani, mindössze egy a kapunk előtt össze-

vissza pattogó labdánál volt gólveszély. Szívvel-lélekkel kitartottunk, mindig előbb 

értünk a beadásokhoz, a lövésekbe belelépett egy blokkoló láb vagy éppen fej és 

a védelem mögött ott volt magabiztos hálóőrünk is.

Forrás: Pestszentimrei SK weboldal
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Vidéki Gábor értékelt: "Tudtuk, hogy ellenfelünk gyors és kiváló erőnlétű társaság, 

nyíltsisakos támadójátékkal nem győzhetjük le őket. A defenzív stílusunkkal 

nehezen tudtak mit kezdeni, viszont a mi csapatunkban sajnos voltak gyenge 

egyéni teljesítmények, az ellenfél lehetőségei minden esetben a durva egyéni 

hibáinkból keletkeztek, amiből szerencsére kevés volt. Két kontránk is - közvetve 

ugyan, de - góllal végződött, illetve ezúttal a szerencse is mellénk állt. Nagyon 

kellett ez a győzelem, melyből önbizalmat és hitet kell merítenünk a folytatásra. A 

jövő héten jobb egyéni teljesítményeket várok. Gratulálok mindkét csapatnak és 

Molnár Zoli kollégámnak sok sikert kívánok!”

Második tavaszi hazai mérkőzésünkön a Budafok II. csapatát láttuk vendégül, 

akik ősszel a Promontor utcában 3-2-re legyőztek minket, azonban a bajnokság 

további részében nem brillíroztak, így a mezőny hátsó felében foglaltak helyet. 

A tavaszt jól kezdték, két meccsen négy pontot szereztek, ezzel együtt nekünk 

csak a három pont volt elfogadható. 

Az első 45 percet jól kezdtük, a Budafok kezdeti mezőnyfölénye hamar eltűnt, 

kiegyenlített játék mellett mi többször eljutottunk beadásokig, amelyek sajnos 

veszélytelenek voltak. 

A 20. percig ellenfelünk egyáltalán nem volt veszélyes a kapunkra, ekkor is a mi 

butaságunkból fakadt a lehetőségük, egy elrontott labdajáratást a vendégek 

bedobása követett a félpályáról, viszont védelmünk még a hiba „elemzésével” volt 

elfoglalva, ahelyett, hogy időben behátrált volna. Így a bedobást könnyen dobták 

mögénk és visszafutó védőnknek már fordulást követően, a saját kapunk felé 

futva kellett szögletre tisztázni. 

A szögletnél megelőztek minket és a rövid oldalról néhány centivel a hosszú 

kapufa mellé fejelt a piros-feketék játékosa. 

A 24. percben Miklósi „Mike” ismét remekül lépett fel a támadással és jól adott 

középre, ahol az érkező Bagyinszki lövését szögletre mentették. 

A 25. percben ezúttal a baloldalon vezettünk támadást, Kelemen Zsombi 

kicselezett két védőt, betört a 16-oson belülre, ahol a második budafoki 

visszarántotta, büntető. A megítélt 11-est Moldován Tibi magabiztosan belőtte (1-

0). A látottak alapján alapvetően nem volt érdemtelen az előnyünk. 

A 28. percben egy hulló falevélszerű fejesnél Horváth „Gekkó” biztosra ment és a 

keresztlécet érintő labdát inkább kipaskolta. 

A 32. percben újabb szögletet végezhetett el a Budafok, 5 méterről szép 

mozdulattal fejelt a vendégek játékosa a kapufa számára jó oldalára (1-1). A 

vendégek egyenlítése kissé váratlan volt, de a baj nem járt egyedül, a 38. percben 

Moldován Tibi megsérült, így kényszerű csere után folytattuk.
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A második felvonást borzasztóan kezdtük, a baloldalunkon rengeteg támadást 

vezetett ellenfelünk, sorra jöttek a veszélyes centerezések, melyek után három 

alkalommal is a Budafok játékosaink múlt, hogy nem szereztek vezetést. 

A helyzetek mellett óriási problémánk volt, hogy elől egyetlen labdát sem tudtunk 

megtartani, mert egyszerűen nem nyertünk párharcot. 

Az 56. percben egy 25 méteres szabadrúgás a keresztlécet leborotválva hagyta el 

a játékteret. 

A 63. percben teljesen jogosan góllá érett a vendégek fölénye, amikor az ellenfél 

játékosa 24 méterről remekül csavart a kapunk bal felső sarkába (1-2). A gólt 

követően sikerült váltanunk, megszűnt az ellenfél gólveszélyes játéka, ugyan 

nem voltak nagy gólhelyzeteink, de lövésig, illetve beadásig, szabadrúgásig 

többször eljutottunk. 

A 80. percben szerencsés góllá érett az igyekezetünk, Mucsi Kori indította Tóth 

Mátét, aki példás mentalitással támadta a számára kicsit hosszú labdát, a 

visszazáró védő és a kifutó kapus egymásra vártak, talán kissé meg is ijedtek 

Mátétól, a kapus 18 méterre a kaputól elrúgott a labda mellett, Totya pedig 

higgadtan az üresen maradt kapuba gurított (2-2). 

A hátralévő bő 10 percben mindkét csapat ész nélkül igyekezett eldönteni a három 

pont sorsát, helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki, egészen a 89. percig, amikor 

jobboldali beadás után röviden mentettünk, a lecsorgó labdára nem értünk oda és 

a budafoki játékos 10 méterről a kapunk jobb alsó sarkába lőtt (2-3).

Edzőnk így nyilatkozott a mérkőzést követően: "Az első félidőben Moldován Tibi 

sérüléséig rendben voltunk, bár a támadóink ma gyengén játszottak. Utána már 

az első félidőben voltak gondjaink, de a második félidőt egyenesen 

katasztrofálisan kezdtük, védekezésünk szétesett, párharcot elvétve nyertünk, 

sorra jöttek a Budafok helyzetei. A kapott gólt követően magunkhoz tértünk, 

kiegyenlített lett a meccs, bár játékról nem beszélhetünk, mindkét csapat 

vagdalkozott. Szerencsésen egyenlítettünk, majd az utolsó percben a vendégek 

szintén váratlanul megszerezték a győztes gólt. Összességében a vendégek 

megérdemelten nyertek, gratulálok a győzelmükhöz.”

A tavaszi negyedik játéknapon a forduló előtt mindössze egy ponttal előttünk álló 

TFSE gárdájával mérhettük össze erőnket. Ellenfelünk kellemes gondokkal 

küzdött, hiszen több új játékos is pályára lépett a soraikban, a nagyjából 500 NB I-

es bajnokin védő Szűcs Lajos állt a kapujukban, még a mezőnyjátékot erősítette a 

korábban a Sopronban a másodosztályban játszó Tóth János is, így soha nem 

látott erősségű TF-fel néztünk szembe.
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A mérkőzést jól kezdtük, a csúszós talajon a TF nem tudott fogást találni rajtunk, 

indításaik mind hosszúak vagy rövidek voltak, miközben középpályán sokszor 

szereztünk labdát, de az ellenfél harmadába mi sem tudtunk bejutni, így a játék a 

középpályán zajlott. 

A 11. percben a mérkőzés első helyzete a mienk volt, Mohamed Zeid kerülhetett 

volna ziccerbe, ám az utolsó pillanatban szögletre mentett a védő. Szögletünket 

követően alakult ki kavarodás az ellenfél kapuja előtt, végül Bagyinszki 18 

méteres lövését az önfeláldozóan menteni igyekvő védő blokkolta, a labda a 

balösszekötő helyén ziccerbe kerülő Bacsek Bernát elé pattant, aki 12 méterről a 

kifutó Szűcs Lajosba lőtt. 

A 26. percben teljesen váratlanul előnybe került a kékmezes brigád, egy indítást 

Szabó Dávid keresztezett le remekül, de hazapasszolt labdája a kimozduló 

Gekkó mellett az üresen maradt kapuba gurult (1-0). A gól teljesen demoralizált 

minket, érezhetően összeestünk. 

A 32. percben Homonyik távoli bombája a keresztlécről kifelé pattant. A 36. 

percben baloldali szögletet követően Csiszár fejelt a hosszú sarokba (2-0). 

A szünetre egyértelmű lélektani hátrányban mentünk.

A második félidőt érezhetően nagyobb elánnal kezdtük, az első percekben rendre 

sikerült megzavarni a TF labdakihozatalait, az előrevágott labdákat begyűjtöttük, 

de az ellenfél harmadában beadásokig és átlövésekig jutottunk csak. 

Az 52. percben Zeid lövését fogta Szűcs. A 60. percben a TF első épkézláb 

kontrája góllal végződött, Szűcs bombázta előre a labdát, amit a center 

lekészített, az üresen érkező Csiszár pedig 18 méterről kilőtte a hosszú sarkot (3-

0). A meccs eldőlt, de egyáltalán nem adtuk fel, továbbra is nyomás alatt tartottuk 

a vendégeket, de hiába szereztünk rengeteg labdát, a 16-os előtt elfogyott a 

tudomány sajnos. Pontrúgásaink borzasztóak voltak, alig jött be jól labda. 
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A 70. percben újabb kontra, újabb lövés a jobbösszekötő helyéről, ezúttal Gekkó 

bravúrral szögletre ütött a bombát. A 85. percben ellenfelünk szép kontratámadást 

vezetett jobboldalunkon, a középre tett labdát az érkező Czagány a hálóba lőtte 

(4-0), ezzel beállítva a végeredményt.

Vidéki Gábor értékelte a súlyos vereséget:  "Buta hibákat követtünk el az első 

félidőben, ahonnan nagyon nehezen lehetett volna visszajönni. A második 

félidőben nagyon igyekeztünk, de nem volt bennünk átütőerő, míg a TF kevés 

helyzetét remekül kihasználva tovább növelte előnyét. A TF volt a jobb és a 

szerencsésebb csapat is, megérdemelt győzelmet arattak, gratulálok nekik.”

A Budapest Kupában a 4. játéknapon ismét másodosztályú ellenféllel küzdöttünk 

meg, a MUN SE vendégei voltunk Budafokon. A házigazdák a 11. helyen állnak a 

bajnokságban, a kupában a harmadik fordulóban a szintén másodosztályú MAFC 

gárdáját 3-1-es győzelemmel búcsúztatták, míg a mieink a Törökbálint 

otthonában 4-2-es sikert arattak.

A mérkőzésen a papírformának megfelelően zöldmezes gárdánk irányította a 

játékot, nagy labdabirtoklási fölényünk mellett a piros-fehér mezben pályára lépő 

házigazdák kontrákra rendezkedtek be. A 9. percben ellenfelünk szabadrúgását 

követően a berobbanó támadó 10 méterről a léc fölé bólintott. A 11. percben 

Miklósi Geri ballábas beadását Tóth Máté bólintotta a rövid felső sarokba, ám a 

játékvezető les miatt nem adta meg a találatot. A 20. percben Tóbiás Marci 

életerős lövését ütötte ki a MUN kapusa, Koller Tamás. A 26. percben Tóth - 

Bacsek - Moldován - Bacsek volt a labda útja, utóbbi nagy helyzetben leadott 

lövését a védő blokkolta, a kipattanót Kelemen Zsombi 12 méterről a hosszú 

alsóba lőtte (0-1). A 28. percben Miklósi remek beadását Kelemen kapásból, 

erőből a léc alá lőtte (0-2). 
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Két perccel később fura góllal szépített a MUN, Burián adott középre jobbról, ám a 

beadás pillanatában a labda egy méterrel az alapvonal mögött volt már, így 

kirúgásnak kellett volna következnie, mindkét csapat megállt, ám a sípszó 

elmaradt, a meglepett Jakab Benjamin pedig 16 méterről a kapu bal alsó sarkába 

lőtt (1-2).

A második játékrészt nagy rohamokkal kezdtük, a 47. percben Bacsek beadását 

Ráskai-Kiss Keve szúrta kapura, ám a kapus bravúrral hárított. Szűk három 

perccel később ismét Bacsek adott középre balról, Ráskai-Kiss ezúttal fejjel 

próbálkozott, ám Koller jó reflexszel a keresztlécre ütötte a labdát. Az 53. percben 

Moldován lövését ütötte a rövid felső sarok elől szögletre a kapus. Az 55. percben 

Ráskait rántották le a 16-oson belül, büntető. Moldován lövését a hálóőr lábbal 

hárította! A 62. percben a csereként beálló Prizzia védett nagyot egy közeli lövést 

követően. A 68. percben Bacsek lépett ki nagy helyzetben, ám a kapust találta el. A 

72. percben ismét meccslabdánk volt, Bacsek indította Ráskait, aki közelről a 

kapusba lőtt. 

A hajrához érkezve előbb Moldován nagy erejű lövését ütötte szögletre a kapus, 

majd Bacsek 15 méteres kísérleténél is hasonló volt a képlet, Koller hárított. Az 

utolsó 20 percre sérülés miatt 10 játékossal maradtunk a pályán, mert már minden 

cserelehetőségünket kihasználtuk, ám Moldován Tibi megsérült. Teltek-múltak a 

percek, két érvénytelenített gólt is szereztünk, előbb Ráskai indította Bacsekot, 

aki kicselezte a kapust és az üres kapuba helyezett, majd szabadrúgásunkat 

követően Tóth Matyi lőtt közelről a hálóba, mindkettőt les miatt nem adta meg a 

játékvezető. A 89. percben szögletünket követően a gólba tartó labda Lénárd 

Andrisról pattant rossz helyre, ezzel megvédve ellenfelünket a harmadik góltól. A 

93. percben ellenfelünk közel állt a továbbjutáshoz, ám a szöglet után a hosszú 

oldalról kapu elé ívelt labdát a pirosak játékosa 7 méterről a keresztléc fölé fejelte. 

A 94. percben Miklósi ziccerét a kapus kiütötte, ezt követően a játékvezető lefújta 

az eseményekben gazdag találkozót.

Vidéki Gábor edző: "Igazi kupameccs volt, annak minden izgalmával. Saját 

magunknak tettük nehézzé a mérkőzést a rettenetes helyzetkihasználásunkkal, 

illetve a figyelmetlen védekezésünkkel az ellenfél pontrúgásainál. Ezzel együtt 

abszolút megérdemelten jutottunk tovább, gratulálok a csapatnak.”

A 20. fordulóban a 8. helyen álló újpesti gárdát fogadtuk a Kolozsvári Tamás 

utcában, nem titkoltan a győzelem reményében a hozzánk hasonlóan fiatal 

gárdával szemben.
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Az első félidőben az öltözőben megbeszéltek szerint visszaálltunk saját 

térfelünkre és kontránkra rendezkedtünk be. Minden az elképzeléseink szerint 

alakult, ellenfelünknek nem sikerült ziccert kialakítani, mindössze beadásokig, 

illetve távoli átlövésig és veszélytelen fejesig jutottak. Ezzel szemben mi a félidő 

második felében gólveszélyesek voltunk. 

A 28. percben Moldován Tibit rúgták fel a Vízművek térfelének közepén. Ő 

végezte el a szabadrúgást, a beadást az érkező Totya 12 méterről a léc alá fejelte 

(1-0). A 34. percben majdnem kettő volt közte, ám az asszisztens intésére elvették 

Király Marci gólját, amit egy szabadrúgást követően a lepattanóból szerzett – csak 

Isten tudja, hogy jól döntött-e a játékvezető. 

A 37. percben Zeid indította remek labdával Zsombit, aki a jobbösszekötő 

helyéről, 15 méterről lőtt, a kapus bravúrral védte a hosszú sarok felé tartó labdát, 

a kipattanót az érkező Tibi 16 méterről kapásból rálőtte, ám a gólba tartó labdát a 

védő önfeláldozóan blokkolta. 

Az első félidőben a mi akaratunk érvényesült az ellenfél labdabirtoklási fölénye 

ellenére, megérdemelten vezettünk és a helyzetek alapján közelebb voltunk a 2-

0-hoz, mint az 1-1-hez.

A második félidőre a vendégek változtattak felállásukon, amivel az első 

percekben gondot okoztak nekünk, aztán Bernát mélyebben visszahúzódott, 

ezzel megoldva a jobboldalt vonalszélsőt játszó játékos okozta gondot. Addigra 

már láthattuk a szezon alighanem legnagyobb bravúrját, amit Gekkó mutatott be. 

A 47. percben egy átlövés úgy nézett ki, hogy nem okoz gondot neki, de a labda 

kipattant, már elkönyveltük az egyenlítést, ám a néhány lépésről leadott lövésbe 

kapusunk elképesztő bravúrral belevetette magát! 

A 62. percben ismét minden figyelmünkre szükség volt, hogy megmaradjon 

előnyünk, a jobboldali akció végén előbb a beadást követően a fejest Gekkó védte 

szépen, majd a kipattanónál Bacsek mentett nagyot az érkező csatár elől, ám a 

labda ismét a vendéghez került, az újabb beadást követően a valószínűleg gólba 

tartó labdát Dave remek helyezkedéssel semlegesítette. Ezalatt mi egy Bacsek-

lövést tudtunk felmutatni, mert hiába kínált ideális terepet a kontrázásra a 

Vízművek, nem tudtunk jó döntéseket hozni. 

Az utolsó 20 percben a vendégek elkeseredetten rohamoztak, de minden 

alkalommal odaért valaki, aki mentett, blokkolt vagy szerelt, így Gekkónak már 

nem kellett bravúrt vagy akár csak nagyobb védést bemutatni. 

Ezzel szemben a 88. percben centiken múlt a második találatunk, amikor Tóbiás 

Marci labdaszerzése után Zeid emelt 45 méterről kapura, ám a remek 

helyzetfelismerésről tanúskodó lövés néhány centivel a felső sarok mellett hagyta 

el a játékteret.
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Vidéki Gábor edző:” Az első félidőben a megbeszélteket maradéktalanul 

megvalósítottuk, jó teljesítményt nyújtottunk. A második félidőben ellenfelünk 

változtatott, amihez eleinte védekezésben nehezen alkalmazkodtunk, így voltak 

gondjaink. A mindent egy lapra feltéve támadó ellenféllel szemben okosabb 

kontrajátékkal lett volna keresnivalónk, ám ekkor rossz döntéseket hoztunk az 

ellenfél térfelén. A második félidőt jó mentalitásunknak köszönhetően húztuk ki. 

Gratulálok a csapatnak, nagyon szép és fontos győzelem volt!”
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Csapatunk eredményei:

BLSZ I. 17. forduló 

Pestszentimrei SK - II. Kerület UFC 1-2 (0-2)

Gólszerzők: Bagyinszky K., Moldován T.

BLSZ I. 18. forduló 

II. Kerület UFC - BMTE II. 2-3 (1-1)

Gólszerzők: Moldován T., Tóth M.

BLSZ I. 19. forduló 

TF SE - II. Kerület UFC 4-0 (2-0)

BLSZ I. 20. forduló 

II. Kerület UFC - Főv. Vízművek SK 1-0(1-0)

Gólszerzők: Tóth M.

Budapest Kupa 4. forduló

MUN SE - II. Kerület UFC 1-2 (1-2)

Gólszerzők: Kelemen Zs. 2

Budapest Kupa 5. forduló

Csep-Gól FC SE - II. Kerület UFC 2-0 (0-0)

Forrás: Pestszentimrei SK weboldal
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