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Szerkesztette: Pethő Gergely

Kedves Olvasó!
Egyesületünk futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez illeszkedve a
m é r k ő z é s e k , t o r n á k e r e d m é n ye i
korosztályonként eltérően jelennek meg.
Kisebb korban számszerű eredmények
nélkül számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről, bajnokságban
szereplő csapatainknál (U19, U17, U15)
már megjelennek a számszerű
eredmények is.
A hónap képén a 2011/2012-es korosztály
csapatának tagjai láthatók, amint egy
küzdelmes, fárasztó mérkőzés után
igyekeznek összeszedni saját magukat és
társukat.

A hónap képe

A hónap játékosai - Február
Felnőtt
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CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Jól sikerült a rajt az U19-es csapatnak.
De kezdjük a felkészülés utolsó napjaival, ahol a Budafokot láttuk vendégül
edzőmérkőzésre.
Egy jó erőkből álló hasonló felfogásban futballozó Budafoknak sikerült jobban
az eredmények szempontjából. Ennek egyszerű oka volt a míg hátul egyénileg
nagyokat hibáztunk és nemvoltunk elég határozottak addig a kapu előtt is rossz
döntéseket hozunk amikor helyzetbe kerültünk.De talán jól is jött az ellenfél
kellemetlen stílusa, mert így mindenki érezte, hogy az utolsó héten még több
munkát kell beletenni, hogy tavasszal legalább olyan szép sikereket érjünk el,
mint ősszel.
Az első fordulóba Komáromba utazott a csapat, hogy tudtuk, hogy a listavezető
ellen nem lesz könnyű feladatunk. Ősszel hazai pályán vereséget is szenvedtünk.
De ezúttal minden összejött. Talán mondhatni össze is érett a csapat, egyre inkább
nem csak a pályán de az öltözőbe is összekovácsolódik a társaság.
Már a mérkőzés lején megvoltak a lehetőségek a gólszerzésre, de akkor még nem
jött össze.
A 35. percben egy jól eltalált lövéssel már meg is lett az előny. Aminek tudatában
nagyon taktikusan és kihasználva a helyzeteinket győztünk a Komáromban még
hozzá 4-0-ra.

Komáromban győztes csapat

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Komárom VSE- II. Kerület UFC (0-1) 0-4
Sisa, (Mezey)- Deák Boti, (Falvay), Pál, Weiblen, Pap, (Bencsics)- Deák
Nono, Márta, (Balogh)- Kalla, (Hauberl), Tóth, Kelemen, (Gulyás)- Uracs
Gól: Pál, Kelemen, Deák Nono, Hauberl
Előre tekintve szeretnénk minél több mérkőzésen ilyen fegyelmezetten
futballozni. Mert tudjuk, hogy nincsen lehetetlen és a munkának meglesz az
eredménye.

Roller Dániel
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2005/2006-ban születettek
Annak ellenére, hogy az időjárás nem volt kegyes hozzánk, valamint a járvány és
sérülések miatt akadtak hiányzók, meglepően jól sikerült a felkészülésünk. Az
edzéseken átlagosan itt volt a csapat háromnegyede, és az összes tervezett
edzőmeccsünket sikerült lejátszani.
A felkészülési mérkőzések nagyon hasznosak voltak. Eljutottunk arra a szintre,
hogy nálunk erősebb vagy magasabb osztályban szereplő csapatok szívesen
játszanak velünk. Nagy örömünkre ezeken a mérkőzéseken tudásban nem
maradtunk alul. A meccseken egyszer sem játszottunk döntetlent, győzelmekből
és vereségekből viszont akadt bőven.

Edzőmeccs a Szent István ellen

A hangulat jó az öltözőben, a srácok nagy célokkal vágnak neki a bajnokságok
tavaszi szezonjának.
Hónap játékosa: KOVÁCS IVÁN
Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Bélai Bendegúz, Csukárdi
Barnabás, Illyés Márk, Kovács Iván, Kováts Domonkos, Kővágó Levente,
Papp Zsombor, Szigeti Zalán

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
HAVI MÉRKŐZÉSEINK:
EDZŐMECCSEK:
II. Kerület UFC–III. Kerületi TVE
UFC: Illyés – Papp (Lekli, a szünetben), Csukárdi, Pados, Bene (Lázár, a
szünetben) – Magyar, Dajka, Szentiványi (Kovács, a szünetben), Ludvig –
Keleti (Krant, a szünetben), Hidi
II. Kerület UFC–Szigethalom SC
UFC: Solti – Papp, Szigeti, Molnár, Bélai Be. (Jehle, 55.) – Kővágó (Uva, 70.),
Pados (Elek, 70.), Ludvig, Elek (Gödölle, a szünetben) – Uva (Szalóky, a
szünetben), Keleti (Józsa, 55.)
Ikarus BSE–II. Kerület UFC
UFC: Illyés – Lekli, Bene, Petki, Lázár – Krant, Doroszlay (Kovács, 70.),
Szentiványi, Janity – Kovács (Kováts, 57.), Rodríguez (Fazakas, a szünetben)
Szent István SE–II. Kerület UFC
UFC: Fodor – Szigeti, Pados, Csukárdi, Papp – Kővágó, Ludvig, Dajka,
Magyar – Bánszki, Keleti (Bélai Be., 35.)
Grund 1986 FC–II. Kerület UFC
UFC: Illyés (Solti, a szünetben) – Kováts (Gonda, 55.), Pados, Bene, Lekli –
Krant, Kovács, Rodríguez, Lázár (Nagy, 5.) – Fazakas, Hidi

Edzőmeccs a Szigethalom ellen

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek

Pályabejáráson a 2005-ösök
1908 SZAC Budapest–II. Kerület UFC
UFC: Illyés (Solti, a szünetben) – Kováts (Nagy, 55.), Bene, Jakab, Lekli –
Kovács, Tőrös, Szentiványi, Rodríguez (Janity, 55.) – Krant, Balázs (Bélai Ba.,
55.)
1908 SZAC Budapest–II. Kerület UFC
UFC: Fodor – Papp, Csukárdi, Petki, Bélai Be. (Molnár, 60.) – Kővágó, Dajka,
Ludvig, Magyar – Bélai Ba. (Elek, 60.), Bánszki

Pályabejáráson a 2006-osok
Ritz Balázs
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2007/2008-ban születettek
Hullámvasúton
Felemás lett ez a február. Talán a megnövekedett terhelés, talán a sok iskolai
elvárás miatti szellemi fáradtság vagy egyszerűen a hideg miatt, de mind edzés
és mind mérkőzések alapján elég hektikusra sikerült.
Ami mindenképp jó hír, hogy Geresdi Csani, Gerecs Marci , Benedikty Benjámin,
Herczeg József hosszú kihagyás után ismét visszatértek közénk.
„Cserébe” Remete Zalán eltörte a kezét egy Barca Academy elleni ütközés utáni
szerencsétlen esésben.
Távozott egyesületünktől: Faragó Bence (Gerrzo) és Turján Ákos (Budakeszi).
Sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban. Természetesen bármikor szívesen
látjuk Őket is a jövőben.

Higgy magadban Te...

Ami a számszerű eredményeket illeti a február hónap mérlege:
MLSZ – keret : 3 vereség és 1 döntetlen
BLSZ – keret: 1 győzelem és 2 vereség
Nézzük a dolgok pozitív oldalát. Remélhetőleg dacossá, motiváltabbá teszi a
srácokat is ez a hónap és a tavaszi rajtot majd emiatt (is) sikerrel vesszük.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Csapatépítő

Mindezek mellett fontos, hogy ne csak a taktikával tömjük a srácok fejét így ebben
a hónapban elindult egy 2 x 4 alkalmas Team Coaching is, ahol Lakatos Máté (volt
edzőkollégánk) segítségével próbáljuk egy picit a közösség fontosságára felhívni
a figyelmet és a sportban elért sikereket vagy kudarcokat, a pályán tanultakat
párhuzamba állítani a való élettel is.

Csipet csapat

Banka László
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2009/2010-ben születettek
A tél utolsó hónapjában két-három játékos együttműködése volt a fejlesztés fő
célja az edzéseken. Támadásban a helycserék, keresztmozgások,
védekezésben a területvédekezés alapjainak elsajátítását tűztük ki célul. Az
átmenetekre is nagy hangsúlyt fektettünk. Alapelveket rögzítettünk labdaszerzés
és labdavesztés esetén a pálya különböző harmadaiban.

Dajka Misi és Gonda Bálint a III. Kerületi TVE-be igazolt. Kézdi-Kovács Boldizsár
elköszönt a csapattól és a labdarúgástól és a továbbiakban vívni fog. Ezúton is
kívánunk nekik sok sikert a folytatásban! Martin-Hajdu Péter családjával külföldre
költözik egy rövidebb időre, így vele csak a szezon utolsó heteiben fogunk újra
találkozni előre láthatóan.

A Budai FC elleni keret
A fehér csapat kettő, a fekete csapat három felkészülési mérkőzést játszott
ezidáig februárban. Kijelenthető, hogy egytől egyig izgalmas kiegyenlített játékot
hozó találkozó volt, melyekből sokat profitálhatott mindkét csapatunk.

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Február hónap játékosa: Baradlai Botond és Vörös Ciprián megosztva.
Mindketten nagy alázattal és motivációval álltak az edzésekhez és felkészülési
mérkőzésekhez. Az eredménye meg is látszik, hiszen mindkettőjük játéka sokat
fejlődött az utóbbi időben.

II. Ker UFC (fehér csapat) - REAC
Keret: Kassai Szabolcs, Serestey Olivér, Bérczi Dávid, Pataki Dömötör, Tóth
Márton, Merényi Kolos, Karádi Károly, Baradlai Botond, Polyák Márk, Herháger
Ádám, Mészáros Levente, Dulai Tibor, Nazari Milan

II. Ker UFC (fehér csapat) - Barca Academy U13 (kék csapat)
Keret: Dulai Tibor, Kassai Szabolcs, Kovács M. Bendegúz, Kapa Hunor,
Szentgyörgyi Ádám, Lombard-Eszes Benedek, Bérczi Dávid, Nazari Milan,
Teimer Lázár, Merényi Kolos, Karádi Károly, Baradlai Botond, Juhász Huba,
Polyák Márk, Herháger Ádám, Mészáros Levente, Serestey Olivér, Ken (próba
játékos)

A REAC elleni keret
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2009/2010-ben születettek
II. Ker UFC (fekete csapat) - Barca Academy U12 (piros csapat)
Keret: Benkő Gellért, Kecskés Ádám, Pados Máté, Samu-Nagy Ábrahám,
Szabóki Bende, Dechert Ábel, Vörös Ciprián, Rados Martin, Fehér Ádám, Madzin
Zalán, Lendvai Bátor, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Váradi
Szabolcs, Onodi Mirkó

II. Ker UFC (fekete csapat) - Budai FC
Keret: Samu-Nagy Ábrahám, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Vörös Ciprián,
Fehér Ádám, Madzin Zalán, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán,
Váradi Szabolcs, Kovács Lénárd, Kecskés Ádám, Lendvai Bátor, Onodi Mirkó

II. Ker UFC (fekete csapat) - UTE U12
Keret: Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Onodi Mirkó, SamuNagy Ábrahám, Váradi Szabolcs, Kovács Lénárd, Vörös Ciprián, Lendvai Bátor,
Fehér Ádám, Varga Miron, Dechert Ábel

Az UTE elleni keret
Kovács Viktor

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Közeledik a tavaszi rajt
Téli Sátras Bajnokság, Hidegkút
Lejátszottuk a téli kispályás bajnokság 2. és 3. fordulóját Hidegkúton. Mindkét
korosztályban 2-2 csapattal indultunk a több fordulós bajnokságon, amin
megfigyelhető játéknapról játéknapra a tudatosabb játék részünkről. A zöld
csapatunk bátor, harcos mérkőzéseket vívott, egyszer sem adta fel. Külön öröm,
hogy remek egyéni teljesítményeknek lehettünk szemtanúi a Bozsikos
csoportnál. A fehér csapatunk remekül játszott, magabiztos domináló játékot
felmutatva mindkét korosztályban előkelő helyen áll. Az utolsó rájátszás forduló
előtt már biztos, hogy a 2012-es (U10) fehér csapatunk megnyerte a
bajnokságot, mivel 8 ponttal vezet. A 2011-es fehér csapatunk döntőbe jutott ahol
a házigazda HSC U11-es csapatával kell megküzdeni a végső elsőségért.

II.Kerület UFC zöld és fehér csapatai
Az U10-es zöld csapatunk jelenleg a harmadik helyen áll, de 1, illetve 2 pontra
van tőlünk a 4. és az 5. helyen álló Budai FC, így ott még bármi megtörténhet.
Az idősebbeknél fordított a helyzet, bár jelen állás szerint a Budai a harmadik
és mi a negyedikek, a rájátszásban egy bronzmeccs dönt arról, hogy melyik
csapat állhat a dobogó harmadik fokára.
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2011/2012-ben születettek
Összegezve, még mindkét korosztályban versenyben vagyunk, a fehér
csapatainkkal célunk a bajnoki cím, a zöld csapatainknak pedig a bronz
megszerzése!
A 2. és a 3. fordulóban pályára léptek:
U10: Babona Mouloud, Bana László, Biró Attila, Csere Márton, Dérczy Fecó,
Domonyik Lőrinc, Faragó Balázs, Gaál Benedek, Jászi Ádám, Jávor Ádám,
Juhász Kende, Kollmann Márk, Komjáthy István, Kőnig Tamás, Nándorfi Péter,
Pálfi Marci, Victora Rordigó János, Lodge Róbert, Tóth Máté.
U11: Bassarov Suleyman, Bereczk Bebe Benjámin, Chikán Erik, Farkas Gergő,
Hégely Máté, Indra Péter, Jensen-Bajai Milán, Juhász Nándor, Kapovits Áron,
Kókány Benedek, Menyhért – Vitay Alex, Mohácsy Domonkos, Srankó Zsombor,
Szabó Nimród, Szabó-Sájer Bende, Tóth Ádám, Victora Rodrigó János, Zubor
Péter, Pölczman Péter, Dérczy Fecó.
Nagy öröm, hogy a bajnokságban 37(!) gyermeket tudunk megfelelően
versenyeztetni.

Csapatmegbeszélés
Edzőmérkőzések
I. január 28. péntek: Gerrzo U11
Hazai pályán fogadtuk a Hegyvidék UFC Gerrzo U11-es csapatát. A 2011-es
születésű Kölyökligás csapatunk kiegészülve több 2012-es játékossal vágott
neki a párharcnak. Izgalmas, végig kiélezett összecsapás volt. Nagy öröm, hogy
az edzéseken gyakorolt figurák visszaköszöntek a mérkőzésen, illetve hogy
rengeteg helyzetet és ziccert tudtunk kialakítani.
II.Kerület UFC – Gerrzo 7:5 (75 perces mérkőzés)

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
II. február 3. csütörtök: III. Kerületi TVE U10
Szomszédos kerületi partnercsapatunkhoz látogattunk el mindkét
korosztályban. Az U10-es csapatunk egy 80 perces edzőmérkőzésen mérhette
össze a tudását a TVE fiataljai ellen. Peták Bercel, Peták Menyhért és Pálfi
Márton remekül játszott a kiemelt csapatban. Mindannyiukat dicséret illeti. Ám a
leginkább elkápráztató teljesítményt a 7 gólig meg sem álló Mouloud tudhatja
magáénak. Mouloud egyszerűen megállíthatatlan volt, a pofátlan
kötényosztásoktól, az aszisztokon át egészen a gólokig meg sem állt. Óriási
formában játszott, ezért mindenképpen őt illeti a meccs embere cím!
III.Kerületi TVE – II. Kerület UFC 4:11 (80 perces mérkőzés)
III. február 8. kedd: III. Kerületi TVE U11
Az idősebbek folytatták az edzőmérkőzés sorozatot. A 2011-es csapatunk már
egy 100 perces találkozó keretein belül nézhetett farkasszemet a III. Kerületi
ellenféllel szemben. Nagyon izgalmas, remek mérkőzést láthattak a nézők,
ugyanis két ellentétes stílusú csapat találkozott. A hazai kékek inkább a
labdabirtoklásra, a saját térfélen való labdajáratásra helyezték a hangsúlyt és
ebből próbáltak meg mélységi átadásokkal helyzeteket kialakítani. A vendégek
viszont a teljes letámadásban, a minél kevesebb érintésből való kapu elé
kerülésben hittek. A zöldek játéka egy kombinatív, rengeteg helyzetet kidolgozó,
sok lövéssel záró igazi csapatjáték volt. Fantasztikus mérkőzés volt, ahol a
legvégén mi örülhettünk egy picit jobban.
III. Kerületi TVE – II. Kerület UFC 7:12 (100 perces mérkőzés)
Az edzőmérkőzés sorozaton pályára léptek:
U10: Ababou Mouloud, Bana László, Biró Attila, Gaál Benedek, Kőnig Tamás,
Pálfi Márton, Peták Bercel, Peták Menyhért, Victora Rodrigó János.
U11: Ababou Mouloud, Bereczk Benjámin, Farkas Gergely, Hégely Máté, Indra
Péter, Jensen-Bajai Milán, Juhász Nándor, Kapovits Áron, Kókány Benedek,
Kőnig Tamás, Mohácsy Domonkos, Victora Rodrigó János, Zubor Péter.
Youth Talent Cup
Február 20.-án vasárnap az U11-es csapatra egy igazán erős torna várt. Komoly
megmérettetés volt ez a fiúknak, hiszen már a csoportkörben is csak és kizárólag
nálunk (grassroots) magasabban besorolt együttesek ellen léptünk pályára.
Többek között körzet- és tehetségközpontok, illetve magyar és szlovák
akadémiák ellen tesztelhettük jelenlegi játékerőnket.Az „A” jelű hatosban
kezdtünk, ahol a Slovan Bratislava, a Videoton, a Mészöly, a Bozsik Akadémia
Nyíregyháza és a DEAC voltak az ellenfeleink. A csoportküzdelmek után a
csoportunk V. Helyén végeztünk, így az alsóházi rájátszásban folytattuk,
Diósdon.
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2011/2012-ben születettek

Vendégségben a III. Kerületnél
Felemás élmények: ritka, de megesik. A csoportunkban a nálunk gyengébb
képességű csapatok ellen nem tudtunk nyerni, a nálunk erősebb csapatok
viszont nagyon nehezen tudtak ellenünk nyerni. Gondolok itt arra, hogy egyik
ellenfelünk ellen sem játszottunk alárendelt szerepet, senki se tudott kiütni
minket – minket, mint kis csapatot. A Slovan csak tőlünk kapott gólt a
csoportmeccsek alatt, a másik 4 meccsén egyet sem. Ellenük sokáig benne volt a
mérkőzésben az X, de végül ők több helyzetet tudtak gólra váltani, mint mi. A még
erősebb Fehérvár ellen is remekül játszottunk, ki tudtunk alakítani ziccereket, ám
gólra váltani már nem sikerült. A Mészöly FS – aki ezüstérmet szerzett a tornán –
csapatát bravúros játékkal sikerült legyőznünk 2:0 arányban!
A szerényebb képességű Nyíregyháza egy tutyi-mutyi góllal elvert minket úgy,
hogy a helyzetek száma alapján nekünk illet volna. Továbbá a DEAC ellen úgy
játszottunk egy izgalmas 0-0-át, hogy végig az Ő térfelükön volt a labda – és a
játék. Rengeteg lövéssel zártuk a találkozót, ám sajnos nem sikerült ezek
egyikéből sem gólt elérnünk.
Tisztes helytállás volt ez részünkről! Nagyon büszke vagyok a mutatott játék
minőségére!
Youth Talent Cup kerete:
Bereczk Benjámin, Farkas Gergely, Hégely Máté, Indra Péter, Jensen-Bajai
Milán, Juhász Nándor, Kapovits Áron, Kókány Benedek, Mohácsy Domonkos,
Zubor Péter.
Sajnálatos dolog, hogy a 2012-es csapat létszámban nem jött össze, így velük
nem mérettettük meg magunkat.

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
A hónap játékosa akció közben

A hónap játékosa: Kókány Benedek
Rodrigó után a második legtöbbet „használt” játékos. Rengeteg mérkőzésre kap
meghívót a keretbe és ebben az évben összesen két alkalommal fordult elő, hogy
nem tudott eljönni. No, de természetesen nem ezért szerepel itt a neve.
Benedek egy remek kapus palánta. Bár néha a messzebbről érkező lövések
képesek megviccelni őt, a villámgyors reflexei és bravúros védései páratlanok.
Beni az YTC tornával vívta ki magának a hónap játékosa címet, ugyanis
fergeteges teljesítményt nyújtott. Megkockáztatom, ha a csapat a felsőházi
rájátszásba bejut és netalán továbblépdel előre, ekkora védési mutatóval talán a
torna legjobb kapusának is megválasztották volna!
Látszik rajta és a játékot, hogy a külön kapusedzések magabiztosságot adnak
neki, sokat van vele foglalkozva és ami a legjobb: imád védeni.
Beni a labdakihozataloknál is fejlődött önmagához képest, történjen az lábbal
vagy kézzel, laposan vagy magasan, egyre jobb! Az viszont vitathatatlan, hogy
tudása legjava a ziccer védések, az 1:1 elleni védések, illetve a reflex védések.
Remek formát mutatott ebben a hónapban és ez kiteljesedett a 20.-ai tornán.
Egyértelműen csapatunk legjobbja volt, büszkén mondhatja magáénak, parádés
teljesítményével maximálisan kiérdemelte: A hónap játékosa, Kókány Benedek!
Közeledik a tavaszi rajt!
Mi már nagyon várjuk! Február legvégén még részt veszünk a Hidegkúti Sátras
Bajnokság utolsó, rájátszás fordulóján. Minden csapatunknak meg van az esélye
dobogóra kerülni, csodaszép lenne.

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Március elejétől elstartol a Kölyökliga, március közepén pedig a Bozsik program.
A gyerekek már nagyon várják, hogy újra összemérhessék a tudásukat, a
játékerejüket 6+1-es felállásban nagypályán más együttesek ellen!
Még szép, hogy izgatottan várjuk a rajtot, hiszen több, mint 2 hónapja
gyakorolunk, de télen csak kispályán volt lehetőségünk játszani. Ám kispályán is
lehet nagy focit csinálni! Ezt igyekeztem részletezni, bebizonyítani ebben a
cikkben.

Youth Talent Cup U11

Hajrá UFC!
Boros Ádám

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Rohanó február
Kicsit visszalépve az időben, január utolsó hétvégéjén a 2014-es csapatunk is
megmérettette magát a gödöllői Sátor Kupán. Vegyes képet hozott a torna,
hiszen láttunk nagyon jó egyéni teljestményeket, valamint a csapatjátékban is
voltak szép megmozdulások, támadásvezetések.
Remek erőfelmérő volt számunkra ez a torna, hiszen több, nálunk magasabban
kvalifikált csapat ellen is játszottunk.

Bemelegítés
Új hír a csapat háza táján, hogy Tomaj Ádi elköszönt a csapattól, a továbbiakban
sok sikert kívánunk neki és bármikor várjuk vissza!
Bánky Ádám súlyos sérülése után lassan teljesen felépül és visszatérhet az
edzésekre.

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek

Bemelegítés

Lió bácsi taktikai értekezletet tart
Február második felében rendeztük meg immár 12. alkalommal az UFC Cup-ot
hazai környezetben. Elsőként a 2014-esek léptek pályára, akik bátor játékot
mutattak és sok gólt is szereztek. Ezután a 2013-as korosztály következett, ahol
már egy kicsit erősebb mezőnyben kellett helytállni. Ez nem is baj, a fiúk is tudják,

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
erős ellenfelekkel szemben lehet igazán fejlődni. Szépen helytálltak a gyerekek,
sok gólhelyzetet alakítottak ki. Több meccsen is az utolsó mozzanatok, lövések
nem sikerültek csak igazán, a mutatott játékban viszont érzékelhető a fejlődés,
remek passzjátékok bontakoztak ki. El kell ismerni, hogy voltak csapatok akik
előttünk tartanak, dolgozunk tovább, hogy eltüntessük a különbségeket!

UFC CUP 2013

UFC CUP 2014

Pethő Gergely
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2015/2016-ban születettek
UFC CUP

Roller Dániel
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Junior
Rangadóra várva

Kölyök

Választásra várva
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Lurkó

Hajrá kékek!

Ma mi nyerünk!

CSAPATAINK

Manó

Labdavezetés és kapuralövés

Csapatkép

Megbeszélés

CSAPATAINK

Katica

Kirúgás!

Felsőléc kihívás
Egyszemélyes sorfal

CSAPATAINK

Felnőtt
Felnőtt csapat
A felkészülés végéhez érünk lassan, hiszen március elején már bajnoki
mérkőzést fogunk játszani. Elmondható, hogy a csapat becsületesen dolgozott
és a járvány is csak minimálisan érintett bennünket. Egyben maradt a csapat,
tudtunk haladni és a felkészülési mérkőzések eredményei és játéka is bíztató a
jövőre nézve. Természetesen rengeteg dolgunk lesz és nagyon nehéznek
ígérkezik a szezon további része, de izgatottan várjuk a tavaszi szezont, mert
idén nagyon hosszúra nyúlt a versenymentes időszak.

Reggeli pálya
Február közepén véget ért az átigazolási időszak és az alábbi játékosmozgás
törént a csapatnál:
Érkezők: Dér Barnabás (utánpótlás), Földes Marcell (Fővárosi Vízművek SK),
Légrádi Gergő (Nyíribrony SE), Schlégel Tamás (Szent Pál Akadémia HSE),
Távozók: Kocsis Botond (Ikarus BSE)
Februári edzőmérkőzések:
IKARUS 0:4 UFC
HIDEGKÚT 0:4 UFC
UFC 6:1 SZENT PÁL AKADÁMIA HSE

CSAPATAINK

Felnőtt
BUDAPEST KUPA
UFC 0:0 CSEP-GÓL FC
Legjobb 8 közé jutott a csapat és a sorsolás során egy újabb BLSZ I-ES
ellenfelet kaptunk.
A 43.SZ.ÉPÍTŐK SK érkezik majd hozzánk március végén.
Február hónap játékosa: Takács Benedek

Továbbjutott csapat
az öltözőben

Erdő-Lahner Tas

