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A hónap képe



A hónap játékosai - Február



A januári létszámot edzéseinken továbbra is a keddi és csütörtöki napon tartjuk. 
Februárban az alapozást folytatva elkezdődtek a mindenki által várt 
edzőmérkőzések. 
Az első két hétben még saját pályánkon fogadtuk az MLTC és a KISE U19-es 
csapatát. 
Az MLTC csapata ellen még kicsit érződött az, hogy két hónapja nem játszottunk 
mérkőzést. Ennek ellenére sikerült 5 gólt szerezni, és megnyerni a mérkőzést. 
Nagy pozitívum, hogy ha ugyan csak edzőmérkőzésen, de bemutatkozhattak új 
igazolásaink, Novák Tomi, Valek Bence és Koreny Kristóf is. 
Az ellenfél jó fizikális állapotban érkezett, illetve korosztályát tekintve a budapesti 
bajnokság megengedi, hogy 1999-es születésű játékosok is szerepeljenek, így 
néhány játékosunknál akadtak akár 3 évvel idősebbek is az ellenfél soraiban.  
Ennek ellenére felvettük a kesztyűt, és jó játékkal megnyertük a mérkőzést. 

Ezt követő hétvégén az országos bajnokságban szereplő KISE U19-es csapatát 
fogadtuk. Szerencsére most is jó létszámban, 6 cserével vágtunk neki ennek a 
mérkőzésnek. A játék elejétől fogva magunkhoz vettük az irányítást, nagy 
önbizalommal és szép támadásokkal igyekeztünk kihasználni ellenfelünk hibáit. 
Úgy gondolom, ez nagyrészt sikerült is, hiszen az előző hét után ismét 5 gólt 
tudtunk szerezni, 1 kapott gól ellenében, így magabiztosnak mondható győzelmet 
arattunk. 
Február közepétől ideiglenes helyen folytattuk az edzéseket, a Népfürdő utcai 
ELMŰ sportpályán. Átlagosan 16-18 játékossal folytak az edzések, amivel 
elégedettek lehetünk. Következő edzőmérkőzésünk, ami egyébként majd az 
ideiglenes hazai bajnoki mérkőzéseink helyszíne lesz, Hidegkúton játszottuk, a 
HSC U19-es csapatával. Nem kezdtük jól a mérkőzést, kellett 15-20 perc, mire 
mindenki felvette a mérkőzés ritmusát, és elkezdtünk dominálni. Ennek 
eredményeképpen érkeztek is a gólok, számszerűen 3, az első 45 percet kapott 
gól nélkül zártuk. A második félidőben még 2 gólt tudtunk szerezni, ezzel végleg 
eldöntve a találkozót, de egy sajnálatos, hogy első számú góllövőnk, Sautner 
Józsi térdsérülése miatt előbb kellett befejezni a mérkőzést, ezúton is mielőbbi 
felépülést kívánunk csapatkapitányunknak! Összességében jól sikerült a február, 
reméljük ez a lendület a bajnoki mérkőzéseken is kitart majd. Február hónap 
játékosa Feiner Dani lett. 
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Elkezdtük az edzéseket az Elmű pályán
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A februári hónapban a főszerep mindkét (2003 – 2004) korosztályunk számára a 

futsalnak jutott. A nagyobbak Dunakeszi – Budakalász – Göd útvonalon 

közlekedtek, no persze hétvégenként csak egyik helyszínen. 

Igen, eredményeinknek köszönhetően ez már a felsőházi rájátszás volt, melyben 

velünk együtt nyolc csapat képviseltette magát. 

Ezt a szakaszt összességében négy győzelemmel és három vereséggel zártuk, 

így a tisztes 4. helyezettként futottunk be a végén. 

A februári négy találkozónkat, ahogy mondani szokták „hoztuk”, így az utolsó 

fordulóban – a szűkebb januári eredmények után – még a dobogó is elérhetőnek 

tűnt, de a Gödöllő jobb gólkülönbségével előttünk hajózott célba. És nyilván nem 

egy emberes sportág, de Werner Balázs statisztikája minimum említést érdemel, 

természetesen nem kisebbítve csapattársai érdemeit sem, de a 7 meccsen az 

alapszakaszban elért 19 gól után, a felsőházban 7 meccsen 16 gólt jegyezni nem 

rossz mutató. 

Külön öröm, hogy a térdével egy kicsit bajlódó Kelemen Csongor az utolsó 

fordulóban azért parkettra lépett, sőt rúgott is egy szenzációs nagy gólt ballal, 

csak úgy porzott a háló. De Tímár Bálint mezőnymunkája is megér két szót, 

állandó kapusunk összesen négy gólig jutott a felsőházi csapatok ellen, úgy hogy 

nem mindig állhatott ki a kapuból. 

Csel



Szóval, eredményes és jó móka volt a már decemberben elkezdődött sorozat, 

kicsit jobban megismertük a sportági sajátosságokat, cseppet  utazgattunk, 

rúgtunk temérdek gólt, na jó néha a mi hálónk is megrezdült, de a srácok 

mindvégig motiváltak voltak, hiszen játék szeretete a kisebb pályán, nehezebb 

labdával is ugyan olyan, és a változatos mérkőzések állítom, hogy sok élménnyel 

gazdagították a fiatalokat. 

Eredmények:

II. Kerület – Kistarcsa 8:5

II. Kerület – SZEFI 8:1

II. Kerület – Gödöllő 6:5

II. Kerület – Pilisvörösvár 7:5

A Testvériség elleni hazai edzőmeccsel (4-1) vette kezdetét nagypályás 

„bemutatkozásunk”, itt egy jó iramú mérkőzésen a jobb technikával bíró 

csapat nyert, Jancsó Lukács kiváló gól jaival és egy parádés 

kapusteljesítménynek köszönhetően. 

Itt már a tavasszal a korosztálynak megálmodott 3-5-2 es felállási formában 

játszott a csapat, nyilvánvalóan meg kell szokni, meg kell tanulni a más 

elrendeződés sajátosságait, de a stílusnak maradnia kell, így maga a 

csapatjáték a védekezési és támadási alapvetések nem változnak. 

.
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Kapus mezőnyben



Az ASI elleni hidegkúti meccs a társaság egy felének (nagyjából a 2003- 

masoknak), a későbbi kezdés és a futsal közelsége miatt elmaradt (pedig 

délelőtt még alig fértünk el az öltözőben, aztán úgy alakult, hogy mindenkinek 

dupla helye lehetett..), 

2004-eseinken pedig erőben átrobogott a fizikálisan ezen a napon 

tarthatatlan ellenfél. Aztán Rákospalotán a Testvériség elleni 4-7 egy kicsit 

(még ha egy két gólt Ákos bácsi les címén annullálhatott volna is) el lett mérve, 

sajnos hozzáállásban és fizikálisan felülmúlt minket az ellenfél.

2004-es csapatunk futsal tekintetében megnyerte a BLSZ futsal U15”D” 

csoportját, februárban a Sport 11-ben való fellépésünk sikeres volt, és itt sem 

találtunk legyőzőre, március első hétvégéjén pedig „rájátszunk” az eddigiekre. 

Bajomi Máté 16, illetve Tóth I. Ábris 15 találata nem rossz statisztika. Külön öröm, 

hogy az őszi szerzeményünk Benke Péter, már hivatalos mérkőzésen (ha még 

csak futsal is.) is szerepelt a csapatban, nagy szükség lesz rá nagypályán. 

S ha már a nagyobb pálya, akkor említsük meg, hogy U15 számára február végén 

elindult a bajnokság. Az első ellenfelünk az Újbuda volt, mely némileg fizikálisan 

fölényben volt. 4-1-4-1 es felállás mellett döntöttünk, tehát itt még egy kicsit 

késleltetjük a három védős felállást. 

2003/2004-ben születettek
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Bemelegítés



Csapatunkban Taraczky Olivér és Fodor Kornél személyében újonc mutatkozott 

be, Matolcsi Marci visszatért és teljesítményükkel őszintén elégedettek lehetünk, 

mint ahogy a csapat is maximálisan koncentrált volt a hidegkúti félhomályban 

lejátszott mérkőzés folyamán. 

Egy-két jobb képességű vendégjátékos villanása döntötte el a végül az Újbuda 

sikerével zárult mérkőzést, de a tabellán elfoglalt helyezések alapján is 

mondható, hogy a játék és a csapat képe több volt, mint biztató!

2003/2004-ben születettek
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Fejes



Eredmények:

II.Kerület – Csep-Gól FC 5:5

II. Kerület – Grund 9:1

Február közepén csapataink megkezdték vendégeskedésüket az Elektromos 

pályán, hiszen a Kolozsvári Tamás utcában az önkormányzat és a szövetségnek 

köszönhetően pályafelújítási munkálatok kezdődtek. 

Az új edzéshelyszínen, az Árpád híd túloldalán az angyalföldi lakótelep és a Duna 

között megbújó sporttelep igazi jó helyszín, élőfüves pályával, lelátó alatti 

öltözővel, konditeremmel. Igazi kis stadionban érezhetik magukat a fiatalok, A 

vendéglátóink pedig nagyon készségesek velünk. A mérkőzések addig is 

Hidegkúton lesznek a HSC sporttelepén, ez nem különben kiváló helyszín a 

második kerületben, így nem is kell annyira szűkölködnünk mire másfél hónap 

múlva visszatérünk a saját megszokott, de immár felújított sporttelepünkre!

2003/2004-ben születettek
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Félidő



Februárban az edzéseken és a mérkőzéseken létszámunk messze elmaradt az 

ideálisnak nevezhetőtől. Bár az időjárás kegyes volt hozzánk, sok játékosunk 

betegség miatt kénytelen volt otthon maradni, s persze többen elutazás, síelés 

miatt hiányoztak. 

A hónap közepén elindult a felújítás az UFC-pályán, így Hidegkútra és az ELMŰ-

sporttelepre költöztünk vendégségbe. A környezetváltozás nem okozott nagy 

nehézségeket, remek pályákon edzhetünk így is. A szülők és a gyerekek 

közösségének köszönhetően az új edzéshelyszínek ellenére minden játékosunk 

edzésre járása megoldott, amit ezúton is köszönünk.

A hónap elején került megrendezésre csapatunkban az UFC FIFA19 Playstation 

bajnokság. Remek hangulatban és jó létszámban zajlott az esemény, amelyen 

izgalmas, fordulatos összecsapásokat láthattunk. A döntőben egy szenzációs 

meccsen Szikorszky Dani tizenegyesekkel győzte le Psarogiannis Michalist, a 

bronzmérkőzésen pedig Lekli Lénó bizonyult jobbnak Szabó Márknál.

A bajnokság kezdete előtt jó néhány nagypályás edzőmérkőzést játszottunk. 

Szerencsére erős csapatok ellen gyakorolhattunk, bízunk benne, ez jót tett a 

fejlődésünknek. A 2005-ösöknek volt még egy futsalfordulójuk, végül a csoport 

negyedik helyén végeztek. Az utolsó hétvégén az Újbuda ellen léptünk pályára a 

naptári év első bajnoki meccsén, ám sajnos pocsék mentalitással futballoztunk, 

messze elmaradtunk legjobb tudásunktól.

2005/2006-ban születettek
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Nagy izgalmakat hozott a FIFA-bajnokság



Februári mérkőzéseink:

BLSZ futsal U15, E-csoport:

3. forduló:

UFC: Bélai Ba., Bélai Be., Csukárdi, Fodor, Kovács, Magyar, Szikorszky, 

Szőke

II. Kerület UFC–Mészöly Focisuli V 20–1 (11–1)

Gól: Csukárdi 6, Magyar 5, Bélai Ba., Fodor, Szikorszky, Szőke 2-2, öngól

Gólpassz: Magyar 9, Csukárdi, Bélai Be., Szikorszky 2-2, Bélai Ba., Fodor, Szőke 

1-1

II. Kerület UFC–Soroksár SC II 1–4 (0–2)

Gól: Csukárdi (22.)

Gólpassz: Kovács (22.)

UFC-helyezés: IV.

2005/2006-ban születettek
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A FIFA-bajnokság legjobbjai - Márk, Lénó, 
Michalis, Sziki



MLSZ U15, Közép B-csoport:

23. forduló

II. Kerület UFC–Újbuda FC 2–3 (2–2)

UFC: Fodor (Kovács, a szünetben) – Krant (Makovinyi, a szünetben), Wittmann, 

Szőke (Psarogiannis, 55.), Keleti D. – Bene, Pados, Fehér (Kodó, 60.) – Csukárdi, 

Magyar, Kühne (Borbás, 55.)

Gól: Magyar (16.), Pados (39.)

Gólpassz: Pados (16.)

Sárga lap: Fehér (30.), Pados (45.)

Edzőmeccsek:

II. Kerület UFC–Újpesti Haladás

UFC: Fodor (Kovács, a szünetben) – Keleti D. (Makovinyi, a szünetben), 

Wittmann, Serafinovics, Bélai Be. (Krant, 50.) – Bene, Pados, Bélai Ba. – Geiszter 

(Szikorszky, 50.) – Magyar, Borbás (Fehér, a szünetben)

II. Kerület UFC–Kelen SC

UFC: Solti (Szabó Á., a szünetben) – Lekli, Psarogiannis, Szabó M. – Kováts 

(Petki, 50.), Kodó M., Petki (Tőrös, a szünetben), Triz – Szentiványi

2005/2006-ban születettek
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Gyönyörű környezetben edzünk 
a pályafelújítás alatt



II. Kerület UFC–Testvériség SE

UFC: Fodor (Solti, 50.) – Bélai Be., Pados, Szőke (Lekli, a szünetben), Makovinyi 

– Szikorszky (Petki, a szünetben), Bélai Ba., Kodó M. (Kühne, a szünetben) – 

Magyar – Szentiványi, Csukárdi (Fazakas, 50.)

2005/2006-ban születettek
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Bevonulás
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A csapat mókamestere, Barni sérülten sem 
hiányozhat az öltözőből



Februárban is sok mérkőzést vívtunk mindkét korosztályban. Február 2-án 

második alkalommal rendeztük meg a FIFA PlayStation bajnokságot, amelyen 18 

versenyző mérette meg magát. Az első négy helyezett bejutott a nagy döntőbe, 

nevezetesen Triz Bercel, Soós Barnabás, Papp Benjámin és Nguyen Minh Kien.

Másnap a 2007-es korosztály Soós Barnival kiegészülve Vecsésen 

vendégszerepelt egy 5 csapatos tornán, amelyet veretlenül sikerült megnyerni. 

A játékunkban voltak bosszantó hibák, különösen a támadások építése terén, de 

védekezésben stabilak voltunk és a helyzetkihasználásunk is jó volt a torna 

során. A megmérettetés legjobb játékosa Geresdi-Horváth Csanád lett.

Február 9-én zárult a budapesti futsal bajnokság H csoportja, amelyen kevés 

játékossal tudtunk kiállni, de a jelen levő fiúk helytálltak. 

Következő nap rendezték a téli Bozsik torna utolsó fordulóját a Fáy utcában, ahol 

ugyancsak kevés fiú jelent meg a sok betegség és síelés miatt. Egymás után 

kellett lejátszani három 20 perces mérkőzést erős ellenfelek ellen. 

2007/2008-ban születettek
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Fifa bajnokság



Nagyon sok energiát kivett a fiúkból, de szoros meccseket játszottak, 

egyértelműen helytálltak ők is. Különdíjban részesült Triz Bercel. 

A következő hétvégén a 2008-as korosztály záró fordulóját rendezték futsalban, 

amelyen két mérkőzést játszott csapatunk, illetve aznap bonyolították le az U13-

as futsal bajnokság harmadik fordulóját, ahol két szoros mérkőzést vívtunk 

felemás sikerrel. 

Mindkét eseményen az volt az érzésem, hogy több párharcot veszítettünk el, így 

következő héten ezen a téren fejlesztettük a játékosok képességeit. 

Februárt a mérkőzések tekintetében az U11-es korosztály zárta egy nagyon jó 

szervezésű tornával. Hat mérkőzésen léptünk pályára, csak az FTC tudott fölénk 

kerekedni, de azon a meccsen is játékban egyenlő ellenfelei voltunk a zöld-

fehéreknek. Az utóbbi időben ez a korosztály is nagyon sok tornán szerepelt, de 

ez volt az első, amelyen majdnem maradéktalanul elégedett voltam a 

társasággal, látványos támadásokat vezettünk, kiváló volt a helyzet-

kihasználásunk, sok szép cselt is bemutattunk, védekezésben párharcerősek 

voltunk és fegyelmezettek, ráadásul fejben is erősek voltunk. 

2007/2008-ban születettek
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Utolsó téli Bozsik torna
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Berci



A torna gólkirálya a 2009-es születésű Balogh Áron lett. Köszönjük a Szent István 

SE-nek a nagyszerű szervezést! 

Nagy örömünkre visszatért a Vasas Kubala Akadémiától Lepp Olivér, biztos 

vagyok benne, hogy erőssége lesz csapatunknak. 

Ebben a hónapban várt rám az a nehéz feladat, hogy eldöntsem, hogy ki az a 

három fiú, akik még csatlakoznak a már kijelölt tíz játékos mellé, akikkel 

Wolfsbergben képviseljük nemzetközi tornán egyesületünket. A kollégáimmal is 

konzultálva a választásom Cseh Domokosra, Valent Andrásra és Völgyi 

Domonkosra esett. 

A pályafelújítás miatt hétfőn Hidegkúton, szerdán és pénteken az Elektromos 

pályán tartjuk az edzéseinket, sajnos emiatt eléggé megcsappant az 

edzéslétszám, mert többen nem tudják megoldani a fiúk szállítását, illetve az 

Elmű pályán később is kezdődnek az edzések egy fél órával a megszokottnál, így 

sokaknak ez már nagyon késői időpont lenne, amíg nem térünk vissza a 

Kolozsvári Tamás utcai sporttelepünkre, addig szüneteltetik a labdarúgást nagy 

szomorúságunkra. 

2007/2008-ban születettek
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Taktika

II. Patonyi László Emléktorna
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Vecsésen

Öröm



Az év legrövidebb hónapjában továbbra is a mozgáskoordináció fejlesztésével 

foglalkoztunk. Számos labda nélküli, illetve labdás feladatot végeztünk e 

témakörben. Cél a természetes mozgások megfelelő koordináltságának elérése, 

majd ezek kontextuális mezőben (változó körülmények között) történő 

alkalmazása és a sportági irányú továbbfejlődés, valamint az új készségek 

tanulásának lehetősége.

Edzőmérkőzéseken mindkét korosztályban az ellenféltől való elszakadást 

labdakihozatalkor, és a játékosok közötti kommunikációt kértük kiemelten.

Február hónap játékosa: 

Falvay Pál, a Téli Bozsik tornán és az egész hónapban mutatott lelkes és 

eredményes védőjátékáért.
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Kelen SC elleni meccs 



Mérkőzések:

U9, Kelen SC edzőmérkőzés 2019.01.30.

Keret: 

Martin Hajdu Péter, Tóth Márton, Balassa Zsiga, Lombard-Eszes Benedek, Kapa 

Hunor, Lehőcz Bálint, Kézdi Kovács Boldizsár, Kovács Márton Bendegúz, Tomaj 

Dániel

U9, Ikarus BSE eleni edzőmérkőzés 2019.02.06.

Keret: 

Martin Hajdu Péter, Lendvai Bátor, Onodi Mirkó, Tóth Marcell, Szőllősi Máté, 

Kézdi Kovács Boldizsár, Pados Máté, Kecskés Ádám, Kovács Márton Bendegúz, 

Tomaj Dani
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K 2009/2010-ben születettek

Ikarus 
elleni edzőmeccs



U10, Téli Bozsik torna 2019.02.10.

Keret: 

Ferenczi András, Falvay Pál, Kirst Alexander, Mitropoulos Konstantinos, 

Brückner Bertalan, Samu-Nagy Ábrahám, Szabóki Bende, Váradi Szabolcs, 

Vörös Ciprián, Walton Júlia

U10, Kelen SC elleni edzőmérkőzés 2019.02.13.

Keret: 

Lenvai Bátor, Fehér Ádám, Vörös Ciprián, Geresdi Horváth Donát, Geresdi 

Horváth Zalán, Rados Martin, Dechert Ábel, Lendvai Bátor, Szabóki Bende, Kirst 

Alex, Samu-Nagy Ábris, Vadas Oszkár, Váradi Szabolcs, Dajka Mihály
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K 2009/2010-ben születettek

Téli Bozsik



Egy remek hónapot tudhatunk magunk mögött. Az edzéslétszám egy picit 

visszaesett betegségek és síelések miatt. Ennek ellenére nagyon hatékony 

munkát tudtak végezni az edzők a labdás ügyesség fejlesztés terén. 

Emellett két hétvége is volt, amikor játékban ismeretlen ellenféllel szemben is 

alkalmazhattuk a tanultakat és visszaigazolást kaptunk abban, hogy hol tartunk. 
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K 2011/2012-ben születettek

Közös fotó

Együtt



Először a 2012-es korosztály az UTE Labdarúgó Akadémia meghívásának eleget 

téve vett részt egy mini barátságos tornán. 

A hazaiak mellett a Dunakanyar Régió csapata volt még az ellenfelünk. Geri bácsi 

és Dani bácsi nagyon elégedetten figyelték a gyerekeket, ahogyan az edzésen 

tanultakat alkalmazták és bátran mentek bele a párharcokba. A torna végén egy 

közös fotóval örökítettük meg az összejövetelt.

 

Egy héttel később, mindkét korosztály részt vehetett az hazai rendezésű 

hagyományos UFC Cupon.

 

A 2011-es korosztálynál két csapattal vettünk részt a tornán. Mindkét csapat 

nagyon jól helyt állt és nagyon jól alkalmazták a gyerekek itt is az edzésen tanult 

technikai elemeket. Így egy nagyon jó hangulatú torna kerekedett belőle.
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K 2011/2012-ben születettek

Közös fotó

Eredményhirdetés



A 2012-es korosztályban is két csapattal vágtunk neki a tornának, ahol a játék 

öröme volt a lényeg, hiszen minden gyerek egyen díjazásban részesül és egyik 

korosztályban sem számoljuk az eredményeket. Mindkét csapatban csupa 

mosolygó srácot láthattunk a torna végén, akik nagyon jól érezték magukat. 

Picit előre tekintve márciusban indulnak be a Bozsik Fesztiválok, amit már 

nagyon várnak a srácok. 
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K 2011/2012-ben születettek

Különdíjasok

Ajándékok
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K 2013/2014-ben születettek

Manó

Bálintnak foci 
közben a szurkolókra 
is van ideje. 
Igazi profi!

Játék
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K Manó

Kölyök

Figyelem

Csapatválasztás magasfokon
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K Lurkó

Gyakorol a zöld csoport

Vidám edzés a Lurkóban
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K Junior

Katica

Máté hosszú térdsérülése 
után visszatért a Juniorokhoz

Nő a Katicák létszáma



A februári hónap igencsak eseménydúsra sikeredett. A csapat lejátszott 3 

edzőmeccset, elkezdődött a pálya felújítási projekt, így új pályákon vannak az 

edzések és ezek mellett a Futsal és a Blsz II. bajnokság is elrajtolt. 

Az edzőmeccseken sokat forgattuk a játékosokat, hiszen a Blsz IV-ben szereplők 

is lehetőséget kaptak a játékra. Ennek ellenére bíztató volt, amit láttunk, próbálta 

a csapat azt játszani, amit korábban megbeszéltünk az öltözőben és gyakoroltunk 

edzéseken.

Edzőmérkőzések:

UFC 9:2 KISE

UFC 2:5 Svábhegy

UFC 4:1 Erős Vár

Sikerült egy Futsal edzőmeccset is lekötni és így a bajnokság kezdése előtt 

játszani egy jó mérkőzést az Emericus SE otthonában. 

Csapatunk a Futsal meccseket abszolút kiegészítésként fogta fel a szezon előtt, 

így külön edzésünk nincsen, tehát nagyon jól jött ez a mérkőzés a bajnoki rajt előtt. 

Emericus SE 4:6 UFC

Felnőtt
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Sosem árt egy kis erősítés



Február 19-től hetente 2 alkalommal az Elektromos művek füves pályáján 

készülünk, ameddig tartanak a pálya felújítási munkálatok. 

A pálya nagyon jó állapotban van, de nem könnyű megszokni a talajt, hiszen 

csapatunk műfüves pályán edzett ez idáig. 

Minden pénteken a Vasas Fáy utcai pályáján tudunk edzeni, ahol műfüves a 

borítás, szóval jelenleg vándorok vagyunk, de az edzések most 20 fő körüli 

létszámmal zajlottak, aminek nagyon örültünk.

Az első igazi megmérettetés Futsalban várt ránk, hiszen az őszi Bajnok Hidegkút 

volt az ellenfél.

Egy nagyon fordulatos meccsen sikerült fontos győzelmet aratnunk. Az első 

félidőben 2:0-s hátrányban is volt a csapat, mégis sikerült megfordítanunk a 

meccset és nagyon pozitív volt végig a légkör a csapaton belül, ami nagy fejlődés 

az őszi szezonhoz képest. 

Futsal 10. forduló 

Hidegkút 3:4 UFC

Gólszerzők: Gazdik Katona M. 2, Vida

Felnőtt
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Hidegkút 3-4 UFC



Amire pedig nagyon vártunk a hosszú bajnoki mentes időszak után az a BLSZ II. 

elrajtolása volt. 

Viszonylag szűk kerettel vágunk neki idén a bajnokságnak, mert több fronton kell 

helytállni és az átjátszhatósági szabály miatt fontos, hogy ne az első bajnokikon 

kerüljünk gondba a nevezésekkel.

A hazai bajnokikat a Hidegkút pályáján fogjuk lejátszani a felújítás alatt. Ez egy 

sokkal nagyobb pálya, mint amin edzettünk idáig, így kicsit ehhez is hozzá kell 

még szokni. 

Első ellenfelünk az MLTC volt, akik az őszi bajnokin sajnos 3:2-re felülmúltak 

minket.

Fontos mérkőzés volt, hiszen a tabellán előttünk áll az MLTC, mindenképpen 

kapaszkodni szeretnénk felfelé, úgyhogy nagyon fontos volt a 3 pont 

megszerzése. 

Az első félidőben sajnos a forgatókönyv elég kedvezőtlenül alakult, mert egy 

kellemetlen hiba folytán vezetést szerzett az ellenfél és ezután kicsit görcsössé 

vált a játékunk, míg a vezetés birtokában az MLTC hátrébb húzódott. 

Domináltuk a játékot, de ez nem mutatkozott meg az eredményben, így 0:1-el 

fordultunk a második félidőre.

A második játékrészben már feljavult a játékunk és előrefelé több veszélyes 

támadást tudtunk végigvinni, sok kimaradt helyzetünk is volt, de sikerült 

kiegyenlíteni. 

Ezt követően nagy nyomást helyeztünk az ellenfélre, mégis ők jutottak egy 

nagyon véleményes büntetőhöz, amit a felső lécre rúgtak, így az állás nem 

változott, mentünk tovább a győzelemért.

A hajrá pedig meg is hozta nekünk az egész meccses akarás gyümölcsét, hiszen 

megszereztük a vezetést és az utolsó percben még egy megítélt büntetőt is 

sikerült gólra váltani, így nagyon fontos győzelmet aratott a csapat. 

Mindent összegezve sokat kell javulnunk, érződött a tétmeccsek hiánya a 

csapaton, de a hozzáállással nem volt gond és akárcsak a Futsal bajnokin, most is 

hátrányból fordított a csapat, ami látva az őszi szezont óriási mentális javulás 

eredménye a játékosoknál.
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BLSZ II. 16. forduló

UFC 3:1 MLTC

Gólszerzők: Gazdik 2, Bacsek

Felnőtt
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Bajnoki után
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