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Mindenki kihozta magából a 

maximumot.

Folytatódott a kiválasztás.

A hónap játékosai.

Jól működött a játékunk.

Ha legyőzzük önmagunkat, akkor 

az ellenfeleinket is.

Sok játékosunk jutott minél több 

lehetőséghez.

Az átmenetes játékok domináltak 

az edzéseken.

Képes beszámolónk.

Bajnokcsapat!

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 képén felnőtt csapatunk látható, 

amely veretlenül megnyerte a BLSZ IV. 

osztály 3. csoportját.

Bajnokcsapatunkban 47 játékos lépett 

pályára.  Gratulálunk!

A hónap képe



A hónap játékosai - Május



A félidőben ennek következtében gól nélküli döntetlennel mentünk az öltözőbe. 
Igyekeztünk átbeszélni támadójátékunkat, ellenfelünk gyengepontjait. 

A második félidőben jól kezdtünk, de egy borzasztó peches góllal az ellenfél 
szerzett vezetést, amit később egy büntetővel dupláztak meg. Az egész csapat 
érezte, hogy ebben a mérkőzésben több van, nem adta fel. Ennek 
eredményeképpen a 71. percben egy szép szögletvariációt követően Ullrich 
Zsiga góljával szépítettünk. Innentől kezdve az ellenfél az eredmény 
megtartására rendezkedett be. Szép támadásokat vezetve folyamatos nyomás 
alá helyeztük a védelmet, és az utolsó pillanatokban egy szabálytalanságot 
követően a 16-oson belül büntetőhöz jutottunk, amit Ullrich Zsiga értékesített is, 
ezzel megszerezve csapata, és saját maga második gólját is. Összességében 
igazságos döntetlen született, két szervezett csapat párharca volt ez. 

A májusi hónap továbbra is az ELMŰ Sporttelepen folytatódott tovább. Sajnos a 
hetekig tartó esőzések miatt többször előfordult, hogy a pályát nem tudtuk 
használni. Ennek ellenére, az edzéseink létszáma megfelelő volt szinte az egész 
hónapban. Májusban összesen 3 mérkőzés várt ránk, időrendben Kelen, 
Tatabánya, illetve Dunakanyar. 

A Kelen SC elleni mérkőzésre, néhány hiányzótól eltekintve erős csapattal 
tudtunk utazni. 
A következő összeállításban játszottunk: Tímár-Dér-Horváth (Ács 82.)-Ullrich-
Veres-Czipó-Werner-Valek (Somogyi 52.)-Valkó-Koreny-Szabó.  

A mérkőzés első félidejében a terveink szerint alakultak az események, stabil 
védekezés mellett igyekeztünk gyors kontrákkal meglepni az ellenfelet. Sajnos 
kevés helyzetet tudtunk kidolgozni, mert az ellenfél is jó erőkből állt, illetve az 
utolsó passzainkba rendre hiba csúszott. 

Az ezt követő héten az érettségi miatti délutáni tanítás rányomta a bélyegét az 
edzéslétszámunkra, a sorsolás azonban kedvező módon úgy hozta, hogy szabad 
hétvégéje volt a játékosoknak. 

Soron következő mérkőzésünket Tatabányán játszottuk idegenben, rengeteg 
hiányzóval. Remek formában vártak minket a hazaiak, hiszen az utóbbi 6 
mérkőzésükből 5-t megnyertek. Elsősorban azt szerettük volna elérni, hogy az 
ellenfél gyors szélsőinek ne hagyjunk nagy területeket, illetve minél nagyobb 
százalékú labdabirtoklást kiharcolni. Ez gyakorlatilag az egész mérkőzésen 
sikerült is, egy kivétellel, amikor a 11. percben az ellenfél csatára vezetéshez 
juttatta a hazaiakat. 
Rendeztünk sorainkat, igyekeztünk kiegyenlíteni. Erre egészen a 81. percig 
kellett várnunk, amikor egy szabadrúgást követően Dér Barni érkezett remekül, 
kihasználva a védők hibáját, a kapuba lőtte egyenlítő találatunkat. Ezt követően 
szerettük volna folytatni labdabirtoklásunkat, ezzel megtartva az értékes egy 
ponthoz szükséges eredményt. 
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Ennek ellenére, a fáradtságnak is köszönhetően az utolsó pillanatokban egy rövid 
hazaadást követően büntetőhöz jutott az ellenfél, amit értékesített is. Meg kellett 
elégednünk a tisztes helytállással, bár kicsit csalódottak voltunk, hiszen egészen 
szűk kerettel is remek focit mutattunk. A hazafelé úton azonban már jó volt a 
hangulat, tudta a csapat, ugyan ebben a meccsben több volt, de mindenki kihozta 
magából a maximumot. 

Májusban utolsó mérkőzésünket a tabellán mögöttünk lévő Dunakanyar 
csapatával vívtuk, a következő összeállításban: Bori-Dér-Feiner-Porst Bá.-Veres 
(Dénes 56.)-Kákosy-Dolgener-Valkó (Koreny 56.)-Nagy (Hegedűs 72.)-
Kelemen-Szabó (Ács 79). 

Ellenfelünk ugyan mögöttünk szerepelt a tabellán, de játékosai rendszeresen 
játszanak a Pest megyei felnőtt bajnokságban, így nem vehettük félvállról őket. 
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Májusi mérkőzéseink mérlege tehát 1 győzelem, 1 döntetlen és egy vereség, ami 
az ellenfelek formáját tekintve nem mondható rossznak, talán egy kis 
szerencsével vereség nélkül zárhattuk volna ezt a hónapot. 

Ennek megfelelően kezdtük a mérkőzést, agresszív labdaszerzésekkel, 
magabiztos labdajáratásokkal. 

Ennek ellenére a 62. percben egy sikeres letámadást követően Szabó Kristóf 
meglőtte önmaga második, csapata 5. találatát. Itt érezhetően kezdtünk elfáradni, 
ellenfelünk nem adta fel, és két felívelést követően további két találatot tudtak 
szerezni, ezzel 5-3. 

A második félidő számunkra nem kezdődött jól, kicsit belealudtunk a magabiztos 
vezetésbe, és az ellenfél első helyzetét egyből ki is használta, 4-1. Ezt követően 
kissé kapkodóvá vált játékunk, túl hamar akartunk gólokat szerezni, rendre hiba 
csúszott passzainkba. 

Hamar meglett az eredménye jó kezdésünknek, a 12. percben Kelemen Zsombi, 
egy remek szabadrúgásgóllal szerzett vezetést. A következő 15-20 percben 
irányítottuk a mérkőzést, és a félidőben még 3 találatot sikerült ellenfelünk 
kapujába juttatni, így 4-0-s vezetéssel mehettünk pihenni. 

Úgy gondoltuk, nem forog veszélyben a győzelem, de több esélyt nem kellene 
adni ellenfelünknek, ezért agresszív letámadással újabb gólt szereztünk, 
Kelemen Zsombi révén, ezzel beállítva a nem megszokott 6-3 végeredményt. 
Összességében jó játékkal, magabiztos labdabirtoklással bizonyítottuk a két 
csapat közötti különbséget. 

Júniusban 1 mérkőzés vár még ránk, hazai pályán fogadjuk a Csákvár csapatát, 
és ha úgy alakulnak az eredmények, a bajnokság egészét tekintve reálisnak 
mondható 7. helyen végezhetünk. 

A hónap játékosa ezúttal Veres Boti lett. 
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2003/2004-ben születettek
C
S
A
P
A
T
A
IN

K

 

II. Kerület UFC- Pénzügyőr 2-4

 

 

Esztergom- II. Kerület UFC 5-1

Csapatösszetartó vonatozással mentünk a mérkőzésre. Nagyon jó hangulatban 

telt a vonatút, rengeteg régi sztori került elő. A mérkőzésen - bármennyire is nem 

tükrözi az eredmény - 60 percig teljesen pariban voltunk ellenfelünkkel, meg volt a 

lehetőségünk az egyenlítésre. Sajnos a harmadik bekapott gól kedvét vette a 

csapatnak és onnantól ellenfelünk felőrölt minket.

Nagyon jól kezdtük a mérkőzést az első félidőben ellenfelünk fölé tudtunk kerülni. 

Sajnos elkerülhető gólokat kaptunk és a mérkőzés végére a jobban koncentrált 

ellenfelünk megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.

Ha legyőzzük önmagunkat, akkor az ellenfeleket is sikerül majd legyőzni. Talán ez 

lehet a jövőben az egyik legnagyobb feladata a csapatnak. Kezdjük az egyik 

legjobb hírrel, elkészült a Kolozsvári Tamás utcában a műfüves pálya, így a 

csapatok edzései „haza költözhettek” a hónap végére. Nagyon várta már ezt az 

egész társaság, mert az időjárás viszontagságai és a pálya romló állapota miatt 

nem tudtunk mindig teljes értékű munkát végezni. 

Az U15-ös országos bajnokságban az alábbi eredmények születtek:

Fejes



II. Kerület UFC – BKV Előre 10-0

Egy nagyon sima mérkőzésen győztük le ellenfelünket és a különbség gólokban 

is teljesen reális, nagy pozitívum, hogy nem kaptunk gólt ezen a mérkőzésen, és 

két fiatalabb játékos is be tudott mutatkozni a csapatban.

 

Grund 1986 FC- II. Kerület UFC 3-2

Nagyon nehéz bármit is mondani a mérkőzés után, mert 73 percig vezetett a 

csapat, amikor az ellenfelünk visszajött a mérkőzésbe, akkor is meg volt a 

lehetőségünk a magunk javára fordítani a mérkőzést. Sajnos ellenfelünknek 

sikerült gólt szerezni az utolsó pillanatban, így teljesen érthető, hogy a csapatban 

minden játékos nagyon mérges volt, hogy ellenfelünk ismét az utolsó pillanatban 

szerezte a győztes találatot.

Nagyon jó körülmények fogadtak füves pályán  az egykoron szebb napokat is 

megélt BVSC stadionban. A mérkőzés képét tekintve két hasonló csapat csapott 

össze, ellenfelünk, habár a tabellán jóval előrébb helyezkedik el, ez a pályán 

játékban nem mutatkozott meg. Talán még számukra volt hízelgő a gól nélküli 

döntetlen a félidőben. A második játékrészben megszereztük a vezetést, azonban 

egy pontrúgás után ellenfelünk egyenlíteni tudott. Ezután megint meg volt a 

lehetőségünk, hogy megszerezzük a vezetést, de az ellenfél játékosa a 

gólvonalról mentett, az ellentámadásból gólt is kaptunk. A végén volt még 

sanszunk az egyenlítésre, de ez már nem jött össze, így fejet kellett hajtanunk 

ellenfelünk előtt.

 

BVSC – II. Kerület UFC 2-1
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A labda biztonságban



Kelen SC – II. Kerület UFC 1-0

Ellenfelünk egy célfutballt játszó csapat volt, akik remekül kihasználták 

lehetőségeiket két védelmi megingásunkból az egyiket gólra is váltották. Sajnos 

támadásban lassan játszottunk, illetve a támadó harmadban rossz döntéseket 

hoztunk és az egyetlen egy helyzetünkkel sem tudtunk élni, így ellenfelünk 

örülhetett a mérkőzés végén.

U17-es országos bajnokságban az alábbi eredmények születtek:
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 Tatabánya – II. Kerület UFC 4-2 

A mérkőzés nagyon jól indult már a 8. percben 2-0-ra vezettünk. Talán ez jobban 

megzavart minket, mint az ellenfelünket, aki szünetig a fegyelmezetlenségünket 

kihasználva egyenlíteni is tudott. Úgy, hogy elöl sorra maradtak ki a lehetőségek. 

A második félidő elején valamelyest koncentráltabban léptünk pályára, de eggyel 

kevesebben lettünk Werner Bala kiállítása miatt. A fáradó csapatunk így 

védekezésre kényszerült és az utolsó 10 percben ellenfelünk élt is a lehetőséggel 

és megnyerte a mérkőzést.

 

A buszos utazásunk nagyon jól sikerült az egykoron szebb napokat látott 

bányászvárosba. A körülmények is tökéletesek voltak, a mérkőzés előtt talán 

annyi volt a szomorúság, hogy nem a stadionban játsszuk a mérkőzést. 

2003/2004-ben születettek
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Gólöröm



II. Kerület UFC – Dunakanyar 3-2

 Az első félidőben talán az idény egyik legmotiválatlanabb játékát mutatta a 

csapat. Emellett ellenfelünk megszerezte a vezetést. A második félidő első 

negyedórájában egy motivált, jól játszó társaság benyomását keltettük, ott meg is 

fordítottuk a mérkőzést a magunk javára. Ekkor nagyon kellett Tim kapitány 

büntető védése, hogy ne legyen újabb fordulat a mérkőzésen és Kelemen Csé 3. 

gólja, hogy bebiztosítsa a 3 pont sorsát a mérkőzésen.

 

 

Mindét csapatnak egy mérkőzése van hátra a szezonból, hogy utána együtt 

utazzon Prágába a csapat nemzetközi tornára. 

2003/2004-ben születettek
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Ennek ellenére azért így is sok játékosunk jutott minél több lehetőséghez. Ebben 

a hónapban az előzőhöz képest több sikerélményünk volt, ami az eredményeket 

illeti. Olykor egész szépen játszottunk, és sok gólt szereztünk.

Májusban a megszokottnál sajnos kevesebb mérkőzésen vettünk részt, mert a 

budapesti bajnokságban sorra maradtak el a meccseink. Először a heves eső 

miatt nem tudtunk játszani, majd az egyik ellenfelünk sportszerűtlenül nem jelent 

meg a meccsünkön, végül pedig aktuális ellenfelünket kizárták a bajnokságból.

A hónap legjobb híre azonban az, hogy hosszú-hosszú várakozás után végre 

visszatérhettünk az immár gyönyörűen felújított saját pályánkra. A gyerekeket 

nagyon feldobta a hazatérés, az edzéslétszámunk ugrásszerűen megnőtt.

2005/2006-ban születettek
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az UFC-pályára
Matuidi ennyire örült, hogy visszatértünk 



Májusi mérkőzéseink:

25. forduló

UFC: Solti (Szabó Á., 52.) – Kováts (Nagy, 52.), Szabó M., Keleti D. (Vitényi, 52.) – 

Elek (Kodó, 42.), Pados, Fehér, Triz – Szentiványi (Petki, 42.)

II. Kerület UFC–Pénzügyőr SE 10–1 (7–0)

Hegyvidék UFC–II. Kerület UFC 1–3 (1–1)

Gól: Magyar (3., 30., 40.), Kühne (12., 26., 35., 78.), Csukárdi (24.), Makovinyi 

(50.), Szentiványi (52.)

Gól: Fehér (11.), Szentiványi (41.), Triz (66.)

Gólpassz: Elek (11.), Fehér (41.)

 BLSZ U14, 4. csoport:

MLSZ U14, Közép B-csoport:

UFC: Fodor (Solti, a szünetben) – Krant (Kováts, 50.), Wittmann, Szabó M., 

Makovinyi – Pados, Bene (Lekli, 50.), Serafinovics – Magyar (Fehér, a 

szünetben), Kühne, Csukárdi (Szentiványi, a szünetben)

Gólpassz: Pados (3., 12., 52.), Magyar (26., 35.), Bene (40.), Serafinovics (78.)

25. forduló
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A meccs után ornitológiai tudásunkat gyarapítottuk



II. Kerület UFC–BKV Előre SC 8–0 (2–0)

UFC: Fodor – Krant, Pados, Serafinovics, Bélai Be. – Fehér (Szabó M., a 

szünetben), Bene (Szikorszky, 50.), Bélai Ba. – Magyar, Kühne, Csukárdi 

(Szentiványi, 50.)

27. forduló

26. forduló

FC Esztergom–II. Kerület UFC 1–5 (1–4)

Gólpassz: Magyar (16., 39.), Bene (23.)

Gól: Kühne (13., 39., 66.), Csukárdi (16., 23.)

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

Psarogiannis (Szabó M., 50.), Bélai Be. – Pados (Fazakas, 50.), Bene, 

Serafinovics – Magyar (Keleti D., 50.), Kühne (Fehér, a szünetben), Csukárdi 

(Geiszter, a szünetben)
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Grund FC–II. Kerület UFC 1–5 (0–2)

UFC: Fodor – Bélai Be. (Krant, 50.), Wittmann, Psarogiannis (Bélai Ba., a 

szünetben), Szőke – Bene, Fazakas, Serafinovics – Magyar, Kühne (Szikorszky, 

50.), Csukárdi (Lekli, 50.)

BVSC-Zugló–II. Kerület UFC 4–1 (3–0)

UFC: Fodor – Bélai Be. (Krant, 55.), Wittmann, Serafinovics, Szőke – Pados, 

Bélai Ba., Bene – Magyar, Kühne (Fehér, a szünetben), Csukárdi (Geiszter, a 

szünetben)

Gól: Bélai Be. (31.), Magyar (37.), Bene (44., 53., 67.), Fazakas (57.), Keleti D. 

(64.), Wittmann (73.)

30. forduló

Gólpassz: Magyar (28., 44.), Bélai Be. (50.)

28. forduló

Gól: Geiszter (47.)

Gólpassz: Kühne (31.), Bélai Be. (53.), Bene (64.), Makovinyi (67.), Geiszter (73.)

Gól: Magyar (12., 50.), Csukárdi (28.), Kühne (44.), Krant (63.)

Sárga lap: Fodor (3.)

Gólpassz: Fehér (47.)
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Maximális létszám a meccsen



Másnap U12-es csapatunk vendégszerepelt Budafokon, zuhogó esőben a két 

16-os között játszottunk, a nagyobb pályán sikerült látványosan és 

eredményesen játszani. 

Május 4-én U11-es csapatunk Törökbálinton szerepelt edzőmérkőzésen. Vizes 

pályán nagyon élvezték a fiúk a játékot, szép támadásokat vezettünk és a 

védekezésünk is jól működött. 

Örömteli, hogy a rossz időjárás ellenére sokan eljöttek, így több játékos is sok 

játéklehetőséget kapott.

Május 11-én rendezték a IV. tavaszi Bozsik tornát. Mindkét korosztálynak jól 

sikerült a megmérettetés. A 2008-as fiúknál már többször visszaköszönt a 

visszatámadás, amit az utóbbi időben sokat gyakoroltunk. 

2007/2008-ban születettek
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Különdíjban részesült Benedikty Benjámin, aki nagyon látványos játékra képes. 

A 2007-es brigád hatékony labdabirtoklással és jó mélységi indításokkal tűnt ki. 

2007/2008-ban születettek
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Benjámin

IV. tavaszi Bozsik torna



Május 26-án sor került az utolsó Bozsik rendezvényre, a nagy melegben az U11-

es gárdának nem ment a játék, sajnos nem a megbeszéltek szerint játszottunk, 

nem mindenki látta reálisan a saját teljesítményét, de sikerült közvetlenül a torna 

után, és a másnapi edzés elején megbeszélni a történteket, reményeim szerint 

sikerült tanulnunk az elkövetett hibákból. 

Különdíjat kapott Lepp Olivér, aki nagyon jól helyezkedik és kétlábas, ami ebben a 

korosztályban még ritka.
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Oklevelet kapott Papp Dani, aki nagy küzdő, csupaszív játékos.

Az U12-es korosztály, talán most tudta a legösszetettebb teljesítményt nyújtani a 

Bozsik tornák során. Oklevélben részesült Gerecs Marcell, aki fegyelmezett és 

intelligens játékával érdemelte ki az elismerést.  

2007/2008-ban születettek
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Dani

Utolsó Bozsik



Május hónap játékosa: Pálfi Balázs

Események:

U9, III. Tavaszi Bozsik fesztivál 2019.05.04., BVSC pálya

Résztvevők: Balassa Zsigmond, Déri Dominik, Gábor Hugó, Lehőcz Bálint, 

Lombard-Eszes Benedek, Martin Hajdu Péter, Onodi Mirkó, Pados Máté, Szőllősi 

Máté, Tomaj Dániel, Lendvai Bátor, Kovács Konrád, Kecskés Ádám, Pálfi Balázs, 

Vereckey Mór, Kapa Hunor, Serestey Olivér

Májusban továbbra is az átmenetes játékok domináltak az edzéseken. Ezeket 

gyakoroltuk egyéni és csapat szinten.

Oklevelet kapott: Kovács Konrád, Pálfi Balázs, Kapa Hunor
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K 2009/2010-ben születettek

U9

Különdíjasok



Résztvevők: Balassa Zsigmond, Békés-Varró Gáspár, Gábor Hugó, Kovács 

Márton Bendegúz, Lehőcz Bálint, Lombard-Eszes Benedek, Onodi Mirkó, 

Szőllősi Máté, Lendvai Bátor, Kovács Konrád, Pálfi Balázs, Kapa Hunor, Serestey 

Olivér, Radó Ráhel

U9, IV. Tavaszi Bozsik fesztivál 2019.05.19., REAC pálya

Oklevelet kapott: Balassa Zsigmond, Pálfi Balázs, Radó Ráhel
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K 2009/2010-ben születettek

Oklevelesek

 fesztivál
IV. Bozsik



II. Kerület UFC - ASI Dinamo Star 4:0 

Helyezés: I. hely 

A torna gólkirálya: Déri Dominik 6 góllal

II. Kerület UFC - Zsámbéki SK I. 2:2 

II. Kerület UFC - Zsámbéki SK II. 10:0 

II. Kerület UFC - Kelen U8 1:0 

U9, I. Zsámbéki torna 2019.05.25.

Keret: Balassa Zsigmond, Békés-Varró Gáspár, Déri Dominik, Kovács Konrád, 

Pálfi Balázs, Serestey Olivér, Tomaj Dániel, Vereckey Mór

Mérkőzések:
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Zsámbék

Győztes csapat



Oklevelet kapott: Ferenczi András, Juhász Huba, Vörös Ciprián

Résztvevők: Albert Noé, Benkő Gellért, Ferenczi András, Juhász Huba, Kassai 

Szabolcs, Dechert Ábel, Fehér Ádám, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth 

Zalán, Jávor Bánk, Makula Kristóf, Mitropoulos Konstantinos, Rahimkulov 

Megdet, Samu-Nagy Ábrahám, Szabóki Bende, Vadas Oszkár, Vörös Ciprián

U10, IV. Tavaszi Bozsik torna 2019.05.11. Bánka Kristóf Sporttelep
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K 2009/2010-ben születettek

U10

Ciprián, Huba, András



U10, V. tavaszi Bozsik torna 2019.05.26.

Résztvevők: Rados Martin, Ferenczi András, Juhász Huba, Dajka Mihály, 

Dechert Ábel, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Makula Kristóf, 

Mitropoulos Konstantinos, Rahimkulov Megdet, Samu-Nagy Ábrahám, Szabóki 

Bende, Vadas Oszkár, Vörös Ciprián, Varga Miron Ádám, Walton Júlia

Oklevelet kapott: Rados Martin, Rahimkulov Megdet
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K 2009/2010-ben születettek

Martin, Megdet

V. Bozsik Torna, U10



Az idő nem volt a legkegyesebb ebben a hónapban, de ahogyan a mondás tartja 

májusi eső aranyat ér. 

Ebben a hónapban is folytatódott a kiválasztás, sok új gyerkőc rendszeresen 

látogatja a Kolozsvári Tamás utcai sporttelepet. Az edzők figyelik és értékelik 

őket, hogy minél összetettebb képet kapjunk róluk. 

Az edzéseken ismét előkerültek a különféle futball és futballt utánzó játékok és 

labdák is. 
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K 2011/2012-ben születettek

Vidámság



Többek között volt ketrec-, vonal foci, négy kapus játék, mérkőzés játék különféle 

kapukra és különböző pálya méreteken. Emellett a labda se volt mindig 4es 

méretű és formájú. A technikai gyakorlatoknál elkezdtük megtanulni a cipőfűzős 

lövéseket, amire sokan a csapatból elég hamar rá is éreztek.

 

 

Mindkét korosztálynak volt két-két Bozsik fesztiválja, ami jó hangulatban telt, 

minden fesztiválon 4 kapus játékban mutathatták meg a srácok, hogy éppen 

milyen technikai elemekben, hol tartanak a másik csapatokban futballozó 

srácokhoz képest. 

Egy jó hangulatú hónap után közeledik az év vége és közelednek a nyári táborok 

is. 
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Sokan vagyunk

Játék
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“Paradicsom” Pisti és“Káposzta” Karcsi,
támádásban a Zöldség csapat.
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Labdavezetés

Párharc
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K Manó

Kölyök

Csapatmegbeszélés

Bajnokcsapat
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K Lurkó

Vajon most ki nyerte a pénteki bajnokságot?

Dávid támadást indít!?
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Katica

A lövéseket gyakorolták a Juniorok

A lányok     ilyen labdával is 
tudnak focizni



Májusban rengeteg dolog történt a csapat életében, szerencsére sok jó hír és jó 

eredmény volt közte, így nagyon pozitív volt ez a hónap. Az egyik legfontosabb 

esemény az volt, hogy Kövessy Noel végre visszatért a pályára hosszú 

kényszerpihenője után! Emellett új játékosok is bemutatkozhattak a BLSZ IV-es 

csapatban, ráadásul sikeresen! Schatz Aba rögtön góllal és gólpasszal tette ezt 

élete első Bajnoki mérkőzésén! BLSZ IV-es csapatunk továbbra is veretlen és 

immáron BAJNOK!!!!!!!!

II.KERÜLET UFC 3:0 RTK-VASLÓ (ellenfelünk nem állt ki)

II.KERÜLET UFC 0:2 KELEN SC II.

THSE-SZABADKIKÖTŐ II. 1-5 II.KERÜLET UFC

MŰEGYETEMI FC 1:8 II.KERÜLET UFC

BLSZ II. eredmények:

Végre a csapat visszaköltözhet hosszú távollét után a Panoráma 

Sportközpontba, ahol megtörtént a pálya felújítása, így jó körülmények közé 

térhetnek vissza az edzések.

Felnőtt
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Bemelegítés



16 lőtt gól mellett csupán 4 kapott gól volt a májusi mérleg és nagyon szépen 

alakul a tabella is, hiszen elértük azon célunkat, hogy a kerületi riválisunk 

mindenképpen mögöttünk végez majd a tabellán és 5.helynél rosszabb 

pozícióban már nem végezhet a csapat, így a téli szünetet követően minimum 5 

pozícióval jött előrébb.

Nagy Dávid és Dolgener Flórián szépen helytálltak, több mérkőzésen is 

szerephez jutottak. 

Újabb bemutatkozók is voltak a hónapban, akik most első ízben léphettek pályára 

az első csapatunkban! 

BLSZ IV. eredmények:

II. KERÜLET UFC II. 3:0 AMATŐR SE (ellenfelünk nem állt ki)

3R SPARTACUS 0:2 II.KERÜLET UFC II. 

MAHATMA GANDI 0:2 II. KERÜLET UFC II.

BUDATÉTÉNY SE II. 1:9 II. KERÜLET UFC II.

KÜLKER SC 0:2 II. KERÜLET UFC II.

II. KERÜLET UFC II. 1:0 BUDAKESZI SC

Felnőtt
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Nyújtás



Intenzív volt ez a hónap, hiszen több elmaradt mérkőzést is pótolnunk kellett, de 

ez az eredményességre nem hatott ki, hiszen a csapat maximális pontszámmal 

és 19:1-es gólaránnyal abszolválta ezt a hónapot, így 3 mérkőzéssel a vége előtt 

már BAJNOK CSAPATKÉNT ünnepelhették a pályán a KÜLKER SC legyőzését.

 

Egy fontos cél maradt már csak hátra, hogy az utolsó 2 meccsen megőrizzük 

veretlenségünket, amivel mindenképp megkoronázná a csapat az idei 

teljesítményét és igencsak magasra tenné a lécet a következő szezonra!!! Nem 

sokszor adatik meg egy játékos életében egy veretlen szezon lehetősége, így ez 

mindenképp komoly motivációt jelent számunkra!

Felnőtt
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Nyerni fogunk



A hónap játékosa: Padányi Bendegúz

Remekül játszott a hónap során, nagyban kivette a részét a sikerekből gólerős 

játékával és küzdőszellemével.

Felnőtt
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BLSZ 4 Tabella

A csapat
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