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CSAPATAINK

2001-2004-ben születettek
Nagy fordítás
Ebben a hónapban nem csak a sérültek hátráltatták a csapat megszokott
munkáját, hanem a pótolandó és az elmaradt mérkőzések is felborították a
megszokott ritmust.
Sajnos van olyan mérkőzés, amit játék nélkül nyertünk meg. Miért sajnos? Mert
alapjáraton ebben a korban már a pályán töltött percek, a mérkőzéssel eltöltött
idő az, ami az edzéseken felül a kikapcsolódást jelenti a srácok számára. Imádnak
együtt lenni, játszani és a pályán kiharcolni a győzelmet. Gázgyár, Goldball és a
Műegyetem Csapatai nem álltak ki ellenünk.
Vecsés, Pestszentimre, Ember- Előny, Pasarét FC, Ferencváros FC és a Pénzügyőr
csapatát azonban sikerült legyőzni. A Pénzügyőrt nem is akárhogyan. Ősszel is
egy fordulatos döntetlen volt. Az ellenfelünk tudtuk, hogy több olyan játékossal
rendelkezik, aki hétről hétre Budapest első és másod osztályában edződnek a
felnőtt mezőnyben. Az első félidőben keménységükkel és jobb
helyzetkihasználásukkal 3 gólos előnybe is kerültek. Aztán félidőbe átbeszélve a
dolgokat egy másik felfogású csapat ment ki a pályára és megfordítva a
mérkőzést 6-3-as győzelmet aratott.
Ebben a hónapban a csapat „nagyöregje” Nagyi, az az Nagy Máté érdemelte ki a

A 10-es mezszám felelősséggel jár

CSAPATAINK

2001-2004-ben születettek
hónap játékosa címet. Nyugodtan mondhatjuk minden poszton bevethető, igazi
UFC játékos, hiszen óvodás kora óta az egyesületi program és az egyesület tagja.
Az egyik legszebb gól is a nevéhez fűződik idén. Vele készítettünk egy interjút.
Ú.I.: Hogyan kerültél a futballtérképre? Hogyan kerültél kapcsolatba az UFC-vel?
N. M.: Az UFC-vel való́ kapcsolatom az óvodai napközis focival kezdődött. Ez
általános iskolában folytatódott, végül pedig a klubnál kötöttem ki. Ekkor
kerültem fel a Football térképre is, úgy gondolom.
Ú.I.: Mondhatni, egy hosszabb kihagyás után tértél vissza a pályára. Az idei
szezonban meg rég látott erőbedobással vetetted bele magad a munkába. Mi
hozta meg újra a kedved?
N. M.: Azt gondolom, a kedvemet a srácok hozták vissza, ugyanis annyira élvezik a
futballt, mint én, ezáltal tudunk jó eredményeket elérni. Ezen kívül az egyetem
miatt sokkal több lett a szabadidőm, így nincs akadály számomra.
Ú.I.: Hogyan értékeled az idei évedet, illetve a csapat idei évét?
N. M.: Véleményem szerint ez a szezon jól sikerült nekem is, illetve a
csapatomnak is, gólerős vagyok és mindkét bajnokságban remekül teljesítünk.

Máté Lövésre készül
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2001-2004-ben születettek
Ú.I.: Mi a hosszú tavú terved a futball terén?
N. M.: Semmilyen különleges hosszútávú tervem nincs a focival, csak játszani és
élvezni szeretném, ameddig lehet.
Ú.I.: Van e példakép a futballban? És ha van miért?
N. M.: Nincs igazán példaképem a Footballban.
Ú.I.: Mit tanulsz jelenleg? Milyen területen szeretnél majd elhelyezkedni az
életben?
N. M.: Gazdálkodás és menedzsmentet tanulok jelenleg és vannak
elképzeléseim, de még semmi sem biztos, hogy hol helyezkednek el.
Ú.I. : Reméljük minél tovább láthatunk UFC mezben futballozni.
Roller Dániel

Legendás csípőre tett kéz

Egy pontos labda

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Jó és rossz hírek
Áprilisban szinte minden jó hírre jutott egy-egy rossz is. Kezdjük a jókkal! Fél év
kihagyás után visszatért Lukics Dávid, valamint Fodor Gabó is újra elkezdhetett
edzeni két hónap után. Szintén nagy öröm volt, hogy megérkeztek az új Adidasmezek, és az UFC-ben elsőként a 2006-os csapatunk avathatta fel –
természetesen győzelemmel. Az is szuper volt, hogy az U16-os bajnokságban
végre, 2021-ben először bajnoki meccseket játszhattunk azután, hogy
márciusban az összes elmaradt.

Végre meccset játszottunk az U16-os bajnokságban!

Attila lő
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2005/2006-ban születettek
A balszerencse sem került el minket. Elsőként Szalóky Sebi sérült meg, lábtörés
miatt hónapokig nem focizhat sajnos. Aztán Lázár Peti bokája ismét megsérült,
így számára is véget ért a szezon. Nem sokkal később pedig Szikorszky Daninak a
térdében a porccal akadtak gondjai, így sajnos ő sem tud velünk játszani egy
ideig. Továbbá Bóday Benedek, Fehér Füli, Geiszter Barni és Szőke Dezső
továbbra sem tud edzésre járni.

Jobbulást, Sebi!

A profi kapitány
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2005/2006-ban születettek
A hiányzók ellenére az edzéseken a létszámunk büszkeségre ad okot.
Átlagosan 34 gyermek vesz részt a tréningeken. A csapat motivációja és
hozzáállása továbbra is példás, remek közösséget alkotnak a gyerekek.
Ami a meccseket illeti: pozitív, hogy egyéni és csapat teljesítményben
fejlődő tendenciát mutatunk. Reméljük, kitart a lendületünk a szezon
végéig!
Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Bene Attila, Csukárdi Barnabás,
Elek János, Fazakas Csongor, Illyés Márk, Józsa Lukács, Keleti Zsombor,
Lekli Lénárd, Ludvig Bende, Lukics Dávid, Magyar Bulcsú, Makovinyi
Marcell, Pados Márton, Petki Máté, Quell Botond, Solti Szabolcs, Szabó
Márk, Szentiványi Dávid, Wittmann Norbert.
Havi mérkőzéseink:
MLSZ U15, KÖZÉP B-CSOPORT
20. FORDULÓ:
BVSC–Zugló–II. Kerület UFC 1–2 (0–0)
UFC: Illyés (Solti, 50.) – Lekli, Wittmann, Szabó, Lázár – Pados – Bene,
Fazakas (Gonda, 50.) – Szentiványi – Krant, Quell (Szalóky, 60.)
Gól: Pados (58.), Wittmann (80. – 11-esből)
Gólpassz: Szentiványi (58.)
Sárga lap: Wittmann (51.)

Az utolsó percben szerzett góllal nyertünk Zuglóban
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2005/2006-ban születettek
22. FORDULÓ:
II. Kerület UFC–Mészöly Focisuli SE 5–1 (3–0)
UFC: Illyés (Solti, a szünetben) – Lekli, Wittmann, Szabó, Bene – Szentiványi –
Rodríguez (Kováts, 50.), Fazakas – Pados – Quell, Krant (Nagy, 50.)
Gól: Pados (1., 25., 69.), Wittmann (31.), Szentiványi (63.)
Gólpassz: Wittmann (1.), Krant (25.)
23. FORDULÓ:
BKV Előre SC–II. Kerület UFC 0–6 (0–4)
UFC: Solti – Lekli (Kováts, 48.), Wittmann, Szabó, Bene – Szentiványi – Rodríguez
(Fazakas, a szünetben), Hidi (Gonda, 48.) – Pados – Quell (Conrad, a szünetben),
Vitényi (Nagy, 48.)
Gól: Pados (4., 35., 78.), Wittmann (20. – 11-esből, 58.), Szabó (32.)
Gólpassz: Szentiványi (32.), Quell (35.), Conrad (38.)
24. FORDULÓ:
II. Kerület UFC–Dorogi FC 4–0 (1–0)
UFC: Solti (Illyés, a szünetben) – Lekli, Wittmann, Szabó, Bene – Szentiványi –
Fazakas (Rodríguez, 53.), Bélai Ba. – Pados – Krant, Hidi (Quell, a szünetben)
Gól: Krant (14., 74.), Bélai Ba. (47.), Rodríguez (64.)
Gólpassz: Hidi (14.), Szentiványi (47.)
BLSZ U16, 1. CSOPORT
20. FORDULÓ:
II. Kerület UFC–Szigethalom SC 7–0 (2–0)
UFC: Fodor (Illyés, 60.) – Keleti Zs. (Kővágó, 60.), Papp, Petki, Bélai Be. – Csukárdi –
Szikorszky (Makovinyi, a szünetben), Ludvig – Elek (Krant, 60.) – Hatvany, Magyar

Visszatért a jó idő és a zsíros kenyerezés is
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Gól: Csukárdi (3., 24., 88.), Hatvany (46., 70.), Bélai Be. (65.), Krant (80.)
Gólpassz: Ludvig (3., 46., 65., 80.), Petki (24.), Csukárdi (70.)
14. FORDULÓ:
II. Kerület UFC–Újpesti Haladás 4–1 (0–1)
UFC: Fodor (Illyés, 80.) – Papp, Wittmann, Petki, Bélai Be. – Csukárdi – Ludvig,
Bélai Ba. – Pados (Keleti Zs., 65.) – Hatvany (Krant, a szünetben), Magyar
Gól: Wittmann (50.), Petki (66.), Magyar (71.), Krant (78.)
Gólpassz: Ludvig (50., 66.)
17. FORDULÓ:
Puebla FS TFC–II. Kerület UFC 0–3 (0–3)
UFC: Fodor – Keleti Zs. (Kováts, 65.), Petki, Csukárdi, Makovinyi (Nagy, 57.) –
Ludvig – Bélai Be. (Józsa, 57.), Magyar (Uva, 65.) – Elek (Gonda, a szünetben) –
Kővágó (Conrad, a szünetben), Vitényi (Hatvany, a szünetben)
Gól: Kővágó (14.), Magyar (33.), Keleti Zs. (36.)
Gólpassz: Ludvig (14.), Elek (33.)
EDZŐMECCS
II. Kerület UFC–Városgazda UA
UFC: Kovács – Bélai Be. (Kováts, 60.), Papp (Nagy, 60.), Petki (Jehle, 60.), Keleti Zs.
(Makovinyi, 55.) – Csukárdi (Gödölle, 60.) – Ludvig (Józsa, 55.), Szikorszky
(Rodríguez, a szünetben) – Keleti D. (Elek, a szünetben) – Hatvany (Kővágó, a
szünetben), Magyar (Vitényi, 55.)
Ritz Balázs

Egy utolsó edzőmeccs

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Csalóka Április
Csapatunk teljesítménye olyan volt, mint ez az április. Szeszélyes, néha kissé a
hamis arcát mutatta, volt, hogy ragyogtunk , de ami a lényeg - folyamatosan
bizakodásra adnak okot a látottak.
Ebben a hónapban a labdabirtokláson és a taktikai elemek gyakorlásán volt a
hangsúly. Jó volt viszont látni a mérkőzéseken a fiúkon, hogy minden mérkőzésen
törekszenek arra, hogy az edzéseken gyakoroltakat éles helyzetben is
megvalósítsák. Ugyan bennük van a félsz, egy-egy hiba még kedvüket szegi, de
fejben is egyre érettebbek és erősebbek vagyunk. Az edzéslétszám továbbra is
nagyon rendben van. Jó látni, ahogy napról-napra mosolyogva jönnek a edzésre
és fejlődni akarnak, hogy egyre jobban egymásra találnak a srácok és lassan,
türelmesen igazi csapattá kezdünk érni.

A Kapitány munkában

Mint verebek a villanypóznán
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2007/2008-ban születettek
Az országos bajnokságban Esztergomban egy szerencsétlen vereséget
szenvedtünk. Birtokoltuk a labdát, sokkal több helyzetünk volt, de meggyűlt a
bajunk az elemekkel és sajnos a támadások befejezésénél kapkodóak,
pontatlanok voltunk. Azonban sikerült visszavágni a Mészöly csapatának az őszi
vereségért. A BKV Előre fiai ellen „újoncokat avattunk”: egyik nyári igazolásunk
Czirják Bálint első alkalommal játszott az MLSZ-ben és Geresdi Dodó
személyében újabb 2009-s srác lépett pályára a „nagyok között”. Dunakanyar
ellen az első félidőben 2:0-ra vezetni tudtunk. Hatalmasat küzdöttünk, de
fizikálisan felőrölt minket a csoport torony magas esélyes csapata. Sajnos a
fogható Dorog ellen (számomra kissé érthetetlenül a szerdai Dunakanyar elleni
meccs után) kapkodó, dekoncentrált játékot produkáltunk.

Ifjú debütáns - Dodóka

Menjük már focizni...
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2007/2008-ban születettek
A budapesti bajnokság is hasonlóan tele volt lent és fent pillanatokkal. Az ASR
Gázgyár elleni meccsen a hozzáállás, akarat több, mint rendben volt, de sajnos a
kilókkal és centiméterekkel szemben elveszítettük a csatát. Egy nagyon hasznos,
de még nehezebb mérkőzésen maradtunk alul. A Goldball csapata ellen
bizakodóbb voltam, de kapkodó, széteső játékkal csak magunknak nehezítettük
meg a mérkőzést, majd javítottunk a következő héten a Mészöly csapata ellen.
Ahol Pásztor Iván kimagasló játékkal rukkolt elő – végre önbizalommal volt és úgy
játszott, hogy kihozott magából mindent, amire képes. Jó volt látni, ahogyan a
győztest gól megszerezve a srácok, hogy örülnek egymás és a csapat sikerének.
Aztán sajnos a Gerrzo ellen vereséget szenvedtünk, de egyetlen percig sem
szabad csüggednünk, mert az eredmény ellenére végig kiélezett, jó mérkőzést
játszottunk. Ellenfelünk sajnos higgadtabb volt a támadás befejezéseknél.
„A teljesítőképességünk határa sokkal messzebb van annál, mint amit gondolunk
magunkról.”
Kemény Dénes
Banka László

Villánygyorsak a srácok

Mérkőzés előtti
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2009/2010-ben születettek
Egyéni játék fejlesztés
Áprilisban az egyéni játék fejlesztése támadásban és védekezésben volt a cél.
Kiemelt szerepe van az átmenetek gyakorlásának minden gyakorlatban.
Kezdenek visszatérni az eddig, a vírushelyzet miatt távolmaradó játékosok, így az
edzések magas létszámban zajlanak. Bár még Bozsik tornák nincsenek, sok
edzőmérkőzést játszottunk, nagyon jó ellenfelek ellen. Szerencsére minden ilyen
találkozó fejlesztő hatású volt, melyen számos visszajelzést kaptunk a
gyerekekkel közösen elvégzett munkánkkal kapcsolatban.

2-3 UFC!!!

Az UDSE elleni edzőmérkőzés után
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2009/2010-ben születettek
Edzőmeccs UDSE - II. Ker UFC U12, 8+1, félpályán keresztbe, 2021.04.09.,
Gázgyár pálya
Keret: Benkő Gellért, Dajka Mihály, Fehér Ádám, Geresdi-Horváth Donát,
Geresdi-Horváth Zalán, Lehőcz Bálint, Pados Máté, Samu-Nagy Ábrahám, Váradi
Szabolcs, Varga Miron, Ferenczi András, Kecskés Ádám, Onodi Mirkó
Edzőmeccs UTE U11 - UFC U12, 2021.04.17., Bánka Kristóf Sportközpont
Keret: Benkő Gellért, Dajka Mihály, Fehér Ádám, Geresdi-Horváth Donát,
Geresdi-Horváth Zalán, Samu-Nagy Ábrahám, Váradi Szabolcs, Varga Miron,
Ferenczi András, Dechert Ábel, Rados Martin, Szabóki Bende, Kassai Szabolcs,
Madzin Zalán
Edzőmeccs UTE U10 - UFC U11, 2021.04.17., Bánka Kristóf Sportközpont
Keret: Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, Onodi Mirkó, Pados Máté, Varga Sámuel,
Lendvai Bátor
Lombard-Eszes Benedek, Serestey Olivér, Kapa Hunor

Az UTE-nél vendégségben

Az UTE ellen játszó 2010-es csapat játékosai
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2009/2010-ben születettek
Edzőmeccs Gerzzo Hegyvidék U11/a - UFC U11/a, 2021.04.24.
Keret: Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, Martin Hajdu Péter, Onodi Mirkó, Pados
Máté, Varga Sámuel, Lendvai Bátor, Lombard-Eszes Benedek, Serestey Olivér,
Kézdi-Kovács Boldizsár
Edzőmeccs Gerzzo Hegyvidék U11/b - UFC U11-12/b vegyesen 2021.04.24.
Keret: Kapa Hunor, Bérczi Dávid, Herháger Ádám, Juhász Huba, Mészáros
Levente, Rahimkulov Megdet, Teimer Lázár, Kovács Marcell, Tóth Márton, Pataki
Dömötör, Szentgyörgyi Ádám
Edzőmeccs UTE U11 - UFC U12 2021.04.25., UTE Atlétikai Stadion
Keret: Albert Noé ,Benkő Gellért, Dajka Mihály, Fehér Ádám, Geresdi-Horváth
Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Samu-Nagy Ábrahám, Váradi Szabolcs, Varga
Miron, Ferenczi András, Dechert Ábel, Rados Martin, Szabóki Bende, Vörös
Ciprián, Dulai Tibor, Madzin Zalán
Kovács Viktor

A hegyvidék elleni mérkőzések résztvevői

UTE keménymag
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2011/2012-ben születettek
Eredményes április
Áprilisban folytatódott az edzőmeccs rendszer, a hónapban 9 mérkőzést
játszottunk, amiből 7-et megnyertünk. Ez 77%-os győzelmi mutató. Ám ez a
hónap nemcsak a mérkőzésekről, hanem a visszatérőkről is szólt. Sokan tértek
vissza sérülésből, betegségből vagy karanténból, így az edzéslátogatottságunk is
megnőtt.
Meccsdömping
A hónap elején a Kelen SC 2012-es korosztályával játszottunk. Két csapatot
állítottunk ki, egyik pályán győztesen, másikon vesztesen hagyhattuk el a
gyepszőnyeget. A fiatalabb korosztályunk így megismerkedett a 6+1-es
játékrendszer nehézségeivel, jó és rossz oldalával egyaránt. Figyelnünk kellett a
les szabályra, továbbá a csapatunkra jellemző letámadásra is. A kettő nem
mindig párosult eredményesen.
Kelen A – UFC A 6-10
Kelen B – UFC B 10-4
A Húsvéti szünet után következett a Baráti Bőrlabda FC, itt újra kispályán
játszottak a fiatalok (2012) és a már ismert 4+1-es játékrendszer egy sok gólos
sikert hozott.
UFC B – BBFC A 15-6

Kelen SC elleni csapatkép
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2011/2012-ben születettek
A 2011-es játékosaink, kiegészülve pár 2012-es labdarúgó növendékkel a
Városgazda 2010-es születésű csapata ellen mérkőzhettek meg. Itt is két
csapattal tudtunk felállni és amire a legbüszkébb vagyok, mindkét brigádunk
győztesen hagyta el a pályát a hármas sípszó után.
Városgazda 2010 A – UFC 2011 A 6-9
Városgazda 2010 B – UFC 2011 B 5-12
Egy héttel később a Fradi akadémiájára látogattunk vendégjátékra. Nem is kell
mondanom, ismét két csapatot delegáltunk, két mérkőzést játszottunk. Most
felemás sikerrel. U9-es korosztály:
FTC A – UFC A 9-15
FTC B – UFC B 18-10
Másnap az idősebb korosztályunk, a 2011-es születésűek csillogtathatták meg a
tudásukat. Ellenfelünk a BVSC 2010-2011-es vegyes csapata volt a Szőnyi úton.
Könnyed, több gólos győzelem!
BVSC A – UFC A 7-16
A hónap utolsó edzőmérkőzésére a Kalap utcába látogattunk a III. Kerületi TVE
egyesületéhez. Most ismét a fiatalabbakon volt a sor a bizonyításra. Nagyon
érdekes mérkőzés volt, mivel – bár 6+1-ben játszottunk újra – les nem volt. Az
biztos elmondható, hogy nem tudtunk alkalmazkodni ehhez az újításhoz.
TVE A – UFC A 14-15

Népligetben is jártunk
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2011/2012-ben születettek
A hónap játékosa
Nehéz helyzetben vagyok, amikor egy valakit kell kiemelnem, mert ebben a
hónapban tényleg sokan nyújtottak remek teljesítményt. Victora Rodrigo János
érdemli ki nálam mégis a hónap játékosának járó címet, majdnem 100%-os
edzéslátogatottság mellett az összes edzőmérkőzésen pályára lépett, ahová csak
kapott meghívót. Nem azért emelem meg a kalapom, mert mindenhová eljött
lelkesen, ilyet tudnak mások is, viszont minden összecsapáson kiegyensúlyozott,
magabiztos, lehengerlő teljesítményt nyújtott a középpálya közepén. Egyszerre
volt mélységi, forgató játékos, irányító és vezér a pályán. Remekül játszott
Rodrigo!
A hónapban a fent felsorolt edzőmérkőzéseken pályára léptek:
Kapusok: Kókány Benedek, Kőnig Tamás, Bíró Attila.
Védelem: Indra Péter, Hégely Máté, Juhász Nándor, Domonyik Lőrinc, Göblös
Dániel, Kovács Kristóf, Menyhért-Vitay Alex, Fábián Gellért, Pálfi Marcell, Dércy
Ferenc, Jászi Ádám, Vadas Félix, Srankó Zsombor.
Középpályás: Kapovits Áron, Victora Rodrigo, Kapa Csongor, Ababou Moulod,
Juhász Kende, Kollmann Márk, Tóth Máté, Bereczk Benjámin, Farkas Gergő,
Jensen-Bajai Milán, Gábora Dorián, Bassarov Suleyman, Bana László, Hegedűs
Marcell.
Támadó: Csere Márton, Zubor Péter, Gaál Benedek, Komjáthy István, Tóth Ádám,
Jávor Ádám, Szabó-Sájer Bende.
Összesen 37 játékos lépett pályára a hónapban.
Találkozunk májusban, hajrá UFC!
Boros Ádám

Városgazda ellen négyes edzőmeccs

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Visszatérők
Két játékosunk, Szabó Mátyás és Varga Vince több, mint egy hónap kihagyás után
visszatértek a pályára. Ennek kapcsán velük készült interjú.
Milyen érzés újra a csapattal lenni és együtt edzeni?
V: Szeretem a csapatot. Mindig is szerettem focizni és örülök, hogy most
visszatérhettem.
M: Hiányoztak a többiek, jó újra itt lenni velük, együtt focizni a társaimmal.
Mi volt az első gondolatod, amikor 1 hónap kihagyás után újra beléptél az UFC
pályára?
V: Ezen az edzésen biztos lövök egy gólt!
M: Biztos nyerni fog a csapatom a játékban.
Mi az, ami a legjobban hiányzott?
V: A csapat, a társaság.
M: A csapat. Hogy újra együtt vagyunk és tudunk együtt sokat nevetni.
Fociztál amíg távol voltál?
V: A lakásban minden nap. Legalább kétnaponta jártam le focizni apukámmal.
M: Vidéken voltunk és a fiúkkal minden nap fociztunk az utcán.
A sok gyakorlás meg is látszik a fiúkon, hiszen több, mint egy hónap kihagyás után
már az első edzésen is sikerrel vették az akadályokat. Tulajdonképpen onnan
folytatták az ügyes kisfocisták, ahol abbahagyták márciusban.

Matyi és Vince

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
A hónap végén barátságos edzőmérkőzést játszottunk az UFC 2012-es
csapatának egy részével. A gólzápororos, 4 csapattal zajló edzőmérkőzésen részt
vett korosztályunkból: Ballagi Sebestyén, Csányi Benedek, Csányi Kornél, Fülöp
András, Kapovits Tamás, Kőnig Dániel, Lovas Brúnó, Prandler Benjamin, Radics
Dániel, Szabó Mátyás, Szűcs Tamás, Tóth Máté, Varga Vince, Végvári Csongor.
Krár Edina

Nagy az öröm

Edzőmérkőzés

CSAPATAINK

2015/2016-ban születettek

Granulátum szedés

Junior

Edzés végi nyújtás

CSAPATAINK

Kölyök

Taktikai megbeszélés

Gólöröm

CSAPATAINK

Lurkó

Engem válasszatok!

Csapatkapitánynak lenni sem könnyű!

CSAPATAINK

Manó

Már mindenkinél labda

Katica

Hibátlan edzésre járók

CSAPATAINK

Felnőtt
Eseménydús hónap
Eseménydús hónap volt az április. Visszatért az edzésekre Szabó Dávid és Tóth
János, akik kisebb-nagyobb kihagyást követően álltak ismét edzésbe, valamint
elkezdték az edzéseket a COVID-ból felépülő játékosaink is, így Uray Kristóf és Kis
Dániel is a csapattal tréningezhetett végre. A jó hírek nem értek itt véget, ugyanis
megdőlt a hónapban egy újabb rekord!Jobbágy Dömötör lett az UFC felnőtt
csapata történelmének a legtöbb meccsen pályára lépő játékosa. Gratulálunk
neki!

Jobbágy Dömötör rekordja
Májusban sok feladat vár a csapatra, hisz vannak pótolandó mérkőzéseink és
egymás után több rangadót is játszani fogunk, úgyhogy szükség lesz mindenkire
és reméljük a jó forma is velünk lesz a következő időszakban. Az edzésre járás
továbbra is rendben van, ebben idén nagyot léptünk előre! A tabella első 4
csapata közt vagyunk továbbra is mindkét bajnokságban!
BLSZ II. eredmények:
UFC 0-0 PESTSZENTIMREI SK
UFC 8-1 THSE-SZABADKIKÖTŐ II.
BUDATÉTÉNY SE 0-0 UFC

CSAPATAINK

Felnőtt
BLSZ III. eredmények:
UFC 4-4 MLTC II.
UFC 2-2 DUNA SK
UFC 3-1 BP. ERDÉRT SE
RSC 3-1 UFC
UFC 3-2 XII. SVÁBHEGY FC II.
Erdő- Lahner Tas

Mérkőzés előtti bemelegítés

UFC legendák az új mezben

