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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 csapat
tagjai láthatók. A nagyszerű gólöröm
válogatáson látszik, hogy a gyerekek
nagy szenvedéllyel játszanak és örülnek
a szerzett góloknak. Szép volt fiúk!

A hónap képe

A hónap játékosai - Április
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CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Veretlen hónapon vagyunk túl
Tveretlen hónapon van túl az U19-es csapat. Igaz ennek ellenére sem lehetünk
felhőtlen boldogok, mert 2 pontot sajnos elszórtunk egy rangadón.
Mérkőzések a hónapban:
II. Kerület UFC – Szent István 2-2
Lehet hiányérzetünk a mérkőzéssel kapcsolatban, hiszen a lehetőség meg volt
a több gólos győzelemre is főleg a 2 gólos előny bírtokában. A kapu előtt ezen a
napon nagyon rossz döntéseket hoztunk és az ellenfelünk a mérkőzés végén
szinte a semmiből szépített az utolsó utáni percben meg büntetőből egyenlített.
Mezey- Gulyás, (Bencsics), Pál, Pap, Yürekli, ( Deák Boti)- Márta, Deák Nono,
Tóth, Uracs, Gáldi ( Kelemen), Hauberl
Gól: Hauberl, Gulyás

Győzelem hazai pályán

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
KISE- II. Kerület UFC 4-6
Gólzápor volt a javából. A 6 lőtt gólnak kifejezetten lehet örülni a szervezetten
védekező KISE ellen ugyan akkor a 4 kapott gól mindenképpen sok a bárki ellen
is. Az utolsó 10 perccel lehetünk elégedettek mind játékban mind hozzáállásban.
Sisa- Yürekli, (Weiblen), Pál, Pap, Falvay- Deák Nono, Deák Boti, (Bencsics)
,Tóth, Gáldi, (Uracs), Kelemen- Hauberl, (Kalla)
Gól: Kelemen(2), Deák Nono, Hauberl, Uracs, Kalla
II. Kerület UFC – Testvériség SE 3-0
Jól futballozó kellemetlen ellenfél ellen, nehezen találtuk a játékszert. A vezetés
tudatába kicsit belekényelmesedtünk a mérkőzésbe és több lehetőséget is
kihagytunk. A végén aztán két szép góllal magabiztos győzelmet arattunk.
Sisa- Yürekli, Pál, (Pap), Bencsics, Falvay( Deák Boti)- Deák Nono, Márta,
(Bodgál), Tóth, (Uracs), Gáldi, (Negyeliczky), Kalla, (Balogh)- Hauberl
(Kelemen)
Gól: Tóth, Kelemen, Negyeliczky
Jön a bajnokság véghajrája, nagyon nagy szükség lesz minél
kiegyensúlyozottabb formára, hogy a kellemetlen ellenfelek ellen is
magabiztosan tudjunk nyerni.

Roller Dániel
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2005/2006-ban születettek
Új játékossal bővült a csapatunk: a Junior-csapatunkból Kozma Bandi felkerült
a 2006-os kiemelt együttesünkbe. Ráadásul első meccsén két gólt szerzett.
Áprilisban még érződtek a létszámmal kapcsolatos gondjaink, a sérülések és a
betegségek mellett sok elutazás szólt közbe. A hónap végére azonban javult a
helyzet, optimistán várjuk a hajrát.
A 2006-os bajnokságban sajnos csak egy mérkőzést játszottunk, azon viszont
szép játékot mutattunk. Több gólunk is látványos támadásból született.
A 2005-ös bajnokságban folytattuk az eredményes győzelmi sorozatunkat. A
tavaszra két fő célkitűzésünk volt, ebből az egyiket már sikerült teljesítenünk, a
másik pedig egyre közelebb van. Sokat fejlődtünk a közelmúltban, bízunk
benne, hogy a hátralévő egy hónapban is fenn tudjuk tartani ezt a szintet.
Hónap játékosa: BÁNSZKI GERGELY
Hibátlan edzéslátogatottság a hónapban: Bánszki Gergely, Bene Attila,
Illyés Márk, Kővágó Levente

A 2006-osok jó játékkal
nyertek a Pénzügyőr ellen

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
HAVI MÉRKŐZÉSEINK:
MLSZ U17, KÖZÉP A-CSOPORT
21. forduló:
II. Kerület UFC–Újpesti Haladás FK 6–1 (3–0)
UFC: Fodor (Illyés, 65.) – Papp, Csukárdi, Pados, Bélai Be. – Ludvig, Bélai
Ba., Dajka (Doroszlay, 30., Bene, 65.), Magyar – Keleti, Bánszki (Kovács, 65.)
Gól: Pados (11., 24.), Bánszki (39., 55.), Keleti (61.), Magyar (70.)
Gólpassz: Magyar (11., 39., 55.), Bélai Ba. (24.), Keleti (70.)
16. forduló:
II. Kerület UFC–Halásztelki FC 6–1 (2–0)
UFC: Fodor (Illyés, 65.) – Papp, Csukárdi, Pados, Bélai Be. – Ludvig, Bélai
Ba., Dajka (Bene, a szünetben), Magyar – Keleti (Elek, 65.), Bánszki (Kővágó,
a szünetben)
Gól: Bánszki (16.), Magyar (26. – 11-esből), Kővágó (64., 75.), Bélai Ba. (68.),
Elek (69.)
Gólpassz: Pados (16.), Magyar (64., 69.), Kővágó (68.), Csukárdi (75.)
22. forduló:
Gyáli BKSE–II. Kerület UFC 1–13 (0–6)
UFC: Fodor – Molnár (Józsa, a szünetben), Csukárdi, Szigeti, Bélai Be. –
Papp, Dajka, Ludvig – Keleti, Bánszki (Gödölle, a szünetben), Magyar
Gól: Magyar (2., 5., 7., 39., 51., 75., 80., 85.), Ludvig (4., 64., 82.), Bánszki
(35.), Dajka (71.)
Gólpassz: Dajka (4., 5., 35., 75., 85.), Bánszki (7., 39.), Keleti (51.), Magyar
(64.), Ludvig (80.), Csukárdi (82.)
23. forduló:
II. Kerület UFC–Airnergy FC 2–0 (2–0)
UFC: Illyés – Papp, Bene, Csukárdi, Bélai Be. (Molnár, 70.) – Kővágó (Keleti,
58.), Bélai Ba., Dajka, Ludvig – Bánszki, Magyar (Elek, 75.)
Gól: Bánszki (16.), Bélai Ba. (41.)
Gólpassz: Kővágó (16.)

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
24. forduló:
Csepel FC SE–II. Kerület UFC 0–5 (0–2)
UFC: Illyés – Papp (Szigeti, 60.), Csukárdi, Pados, Bélai Be. – Kővágó (Keleti, a
szünetben), Bélai Ba., Dajka, Ludvig – Bánszki, Magyar (Kovács, 60.)
Gól: Dajka (3., 77.), Ludvig (45.), Bánszki (69.), Pados (84.)
Gólpassz: Magyar (3.), Ludvig (36.)

Fontos győzelem az Airnergy ellen

MLSZ U16, KÖZÉP-NYUGAT CSOPORT
20. forduló:
II. Kerület UFC–Pénzügyőr SE 6–1 (2–0)
UFC: Illyés – Lekli (Nagy, 60.), Doroszlay, Bene, Lázár – Janity – Rodríguez
(Kozma, a szünetben), Kovács – Bélai Ba. – Krant, Szalóky (Gonda, 60.)
Gól: Krant (29.), Szalóky (42.), Bélai Ba. (50.), Kozma (55., 79.), Janity (57.)
Gólpassz: Janity (29.), Krant (42.)

Ritz Balázs
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2007/2008-ban születettek
Sikeres április
Szerencsére a jó idő bekövetkeztével szépen kúszik fel az edzéslétszám,
közelítünk ismét a 40 fő fölé.
Sajnos így a célegyenesre fordulva ismét sérüléshullámok kísérik a csapatot.
Ami miatt azonban igazán fájó, hogy a hátsó alakzat szenvedi meg ezt.
Amúgysem állunk túl fényesen hátvédekkel, de szerencsére sok segítséget
kapunk a 2009-es csapatunktól, így egyensúlyt tudtunk teremteni a keretek
között.

Fő a változatosság
Mindezek mellett igazán örömteli, hogy Geresdi – Horváth Zalán (2009) a
Budaörs elleni parázs mérkőzésen bemutatkozott az országos bajnokságban –
nagyszerű, bátor és több, mint hasznos játékkal segítve a társakat egy újabb
győzelemhez
Áprilisban rendszeresen megerősítettük a BLSZ – bajnokságban szereplő
csapatunkat ezzel teremtve egy kicsit sikeresebb légkört.
Volt olyan mérkőzés, amelyen 2009-2008-2007 is képviseltette magát a pályán.
Bárki volt a pályán, bármilyen csapattal álltunk fel mindenki tudta, hogy mi a
dolga, hogy mit játszunk. Nagyszerű volt látni, hogy a közösség (összességében
is) milyen sokat lépett előre, köszönhetően a 2 x 4 hetes csapatépítő
foglalkozásoknak is, ahol kicsit jobban megismerhették egymást, egyéni és
csapatcélokat felállítva haladhattunk előre közösen.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek

Már megint fényképez!
Ami hozzá tartozik az áprilishoz és büszkeséggel tölthet el, hogy Jankovits Maxim
úgy döntött, hogy a teniszt abbahagyva szintet lép és még több időt szán a
labdarúgásra.

Banka László
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2009/2010-ben születettek
Az edzések ebben a hónapban is magas, 35 és 40 közötti létszámmal zajlottak.
Pusztai Robi szerdánként, Mészáros Sándor pedig minden második hétfőn
egészíti ki a két fős edzői stábunkat, amely nagy segítség a tréningek
intenzitásának növelése céljából.

Az U13-as csapataink továbbra is nagyon hasznos, jó iramú, izgalmas
mérkőzéseket vívnak, mely a fejlődésüket magas szinten szolgálja. Az U14-es
csapat több, a tabella első felében található gárda ellen játszott, melyek szinte
kivétel nélkül jó mérkőzések voltak.

Április hónap játékosa: Juhász Huba - sokat fejlődött a kapuban, melynek meg
is lett az eredménye, hiszen egy U14-es mérkőzésen is bemutatkozhatott.

Az Őrmező elleni U14-es keret
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2009/2010-ben születettek
BLSZ U13. 1. csoport
2022.04.24 vasárnap, Goldball Park, UFC - Airnergy 09:00 és UFC - Rákosmenti
KSK 11:00
Keret: Varga Miron, Madzin Zalán, Kapa Hunor, Serestey Olivér, Szentgyörgyi
Ádám, Teimer Lázár, Lombard-Eszes Benedek, Baradlai Botond, Mészáros
Levente, Fehér Ádám,, Rados Martin, Polyák Márk, Samu-Nagy Ábrahám

BLSZ U13. 2. csoport
2022.04.09 szombat, Szamosi Mihály sporttelep, UFC - BKV Előre SC 15:00 és
17:00
Keret: Dulai Tibor, Pásztor Zsigmond, Bérczi Dávid, Kassai Szabolcs, Merényi
Kolos, Karádi Károly, Juhász Huba, Pataki Dömötör, Martin Hajdu Péter, Samu
Nagy Ábris, Fehér Ádám, Szentgyörgyi Ádám

2022.04.24 vasárnap, ASR Gázgyár sporttelep, UFC - Pénzügyőr SE II. 12:00 és
UFC - Soroksár SC 14:00
Keret: Pásztor Zsigmond, Bérczi Dávid, Tóth Márton, Kassai Szabolcs, Karádi
Károly, Juhász Huba, Martin Hajdu Péter, Kecskés Ádám, Pados Máté

BLSZ U14 3. csoport
UFC - Goldball, 2022.04.02 szombat 14:00, hazai pálya
Eredmény: 3-1
Keret: Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés
Ádám, Lehőcz Bálint, Onodi Mirkó, Pados Máté, Váradi Szabolcs, Albert Noé,
Kovács Lénárd, Vörös Ciprián, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor,
Ferenczi András
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2009/2010-ben születettek
Barca Academy III. - UFC, 2022.04.06 szerda 17:00, THSE Szabadkikötő
Eredmény: 1-4
Keret: Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés
Ádám, Lehőcz Bálint, Pados Máté, Váradi Szabolcs, Albert Noé, Kovács Lénárd,
Vörös Ciprián, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor

UFC - Fővárosi Vízművek, 2022.04.09 szombat 12:00, hazai pálya
Eredmény: 1-1
Keret: Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés
Ádám, Lehőcz Bálint, Váradi Szabolcs, Albert Noé, Kovács Lénárd, Vörös
Ciprián, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor

A Pénzügyőr és a Sori elleni keret

UFC - Őrmező, 2022.04.14 csütörtök 10:00, hazai pálya
Eredmény: 2-1

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Keret: Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés
Ádám, Lehőcz Bálint, Onodi Mirkó, Váradi Szabolcs, Albert Noé, Vörös Ciprián,
Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor, Juhász Huba, Samu-Nagy
Ábrahám

ASI DSE - UFC, 2022.04.26 kedd 16:00, Angyalföldi sportközpont
Eredmény: 1-7
Keret: Benkő Gellért, Geresdi-Horváth Donát, Geresdi-Horváth Zalán, Kecskés
Ádám, Lehőcz Bálint, Onodi Mirkó, Pados Máté, Váradi Szabolcs, Albert Noé,
Kovács Lénárd, Vörös Ciprián, Szabóki Bende, Dechert Ábel, Lendvai Bátor

A hardmadik tavaszi forduló után - 2. csoport

Barca Academy elleni keret
Kovács Viktor

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Áprilisi gólzápor
Kedves Olvasóink,
A hónapban a komoly csapadék mennyiség mellett helyenként gólzáporok is
várhatóak. Előfordulhat bajnokavatás, ezüst és bronz éremeső, a listavezető
ellen utolsó perces fordítás is.
Bozsik tornák
Április 3-án 2, április 24-én 4 csapattal indultunk a körzeti Bozsik tornákon.
Mindkét tornán csapatonként 4-4 meccset játszottunk. Büszkeséggel tölt el, hogy
visszaköszöntek a mérkőzéseken az edzéseken gyakorolt elemek. A gyerekek
bátor, domináló focit játszottak. Külön öröm, hogy egyre jobban nézünk ki
csapatként a pályán és azon kívül is. Megdicsértük a gyerekeket, amikor két
meccs között egymást biztató szavakkal illették, motiválták. Továbbá a pályán
igazi csapat képét alkotva keressük egymás társaságát, csapatban
gondolkozunk és csapatként játszunk.
A gyerekek mindkét tornán remekül teljesítettek, több gólos győzelmeket is
szereztek.
Okleveles díjazásban részesült kiemelkedő játékáért:
Komjáthy István, Szabó Nimród, Peták Bercel, Peták Menyhért, Kapovits Áron,
Révfy Bence.

Bozsik tornán jártunk

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Kölyökliga
Április 10-én rendezték a 7. Kölyökliga fordulót.
Márciusban a kiváló tavaszi rajtról írtam, de ez már több, mint rajt. Ez hibátlan
menetelés. Az edzéseken befektetett kemény munka meghozza a gyümölcsét. A
nagyobbakra (2011) nagyon nehéz forduló várt, pontosabban egy nagyon nehéz
meccs.
Miután a Dorog csapatát egy gólzáporos mérkőzésen sikerült legyőzni (10-4), az
eddig 100%-os Mészöly FS várt a csapatra.
Minden szempontból nézve egy a forduló rangadója volt, az első a harmadik
helyezett ellen. Az őszi odavágó mérkőzésen a Mészöly fölényes győzelmet
aratott ellenünk (1-13). Mi akkor léptünk először pályára a Kölyökligában, azon a
napon megértettük két sok gólos fiaskó után, hogy ez a szint más, ehhez fel kell
nőnünk. Az őszi szezon végére magára talált a csapatunk, az év elejétől
eltekintve, miután edzés-mérkőzés-edzés-mérkőzés ciklusban játszottunk a
játékunk képe is jobb lett. A szezon eleji forma után sikerült felkapaszkodnunk a
4. helyre. A Mészöly FS elleni mérkőzés elején bátortalanok voltunk, féltünk,
kapkodtunk. A gyerekek pontosan tudták, hogy az ellenfelünk az első,
emlékeztek az őszi nagy arányú vereségre és úgy kezdődött a mérkőzés, mintha
egy verhetetlen ellenfél ellen játszanánk. A Mészöly gyorsan kihasználta ezt a
bátortalan és gyenge játékot, két gólos előnyt szerzett, amire egy Bereczk
Benjámin góllal tudtunk válaszolni a félidőig. A szünetben a gyerekek
ráeszméltek arra, hogy nem a Real Madrid ellen játszunk, határozottabban és
agresszívabban kell játszanunk, ha fordítani akarunk. A második félidőre a
védekezésünk feljavult, sőt gyors támadásokkal egyre többször kerültünk az
ellenfél kapujának közelébe.

Kiváló teljesítmény a Kölyökligában!

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Mohácsy Domi gólja révén sikerült kiegyenlítenünk, megérdemelten. A váratlan
fordulat, hogy egy perc elteltével ismét betalált Domonkos, ami már vezetést ért.
A Mészöly FS gyerekek nem értették, hogy történhetett ez, talán a mieink sem. A
lefújás után ováció, hatalmas öröm, ünneplés kezdődött.
A gyerekek megverték a bajnokot és ezt idén csak ők mondhatják el magukról,
csak nekik sikerült.
Ez a győzelem nem csupán a biztos dobogót jelentette, hanem a tavaszi hibátlan
menetelésünk folytatását is. 6 / 6 győzelem. Nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy
bejussunk a rájátszásba, ahová a Kölyökliga 27 csapatából csak a legjobb 8
juthat be.
A fiatalabb csapatunk is pályára lépett természetesen. Az első mérkőzésen egy
remek ellenfél ellen játszottunk. A Gerrzo csapata a letámadásával sokáig
megnehezítette a dolgunkat, de szép összjátékok és egyéni megmozdulások
után sikerült több gólos győzelmet aratni. A második mérkőzésünk egy kicsit
lazább ellenféllel szemben volt, ahol gyakorolhattunk a nyomás alatti
helyzetkihasználásunkat, az ellenfél térfelén történő labdaszerzéseinket, a
szögleteinket és a támadás befejezéseinket. Igazi gólzápor lett a vége.
Eredményeink:
U11:
UFC – Dorog 10-4
UFC – Mészöly 3-2

U10:
UFC – Gerrzo 7-3
UFC – Vác 13-0

A 2012-es csapatunk ezzel a győzelmével már biztosan megnyeri a csoportját,
azaz bajnoki címmel végez az alapszakaszban. A komoly kihívások csak itt
kezdődnek, ugyanis jön a rájátszás, ahol a legjobb csapatok ellen kell
megmutatni mit tudunk!
Jászfényszaru
Ha Nagypéntek, akkor foci!
2012-es kiemelt csapatunk Tóth Mátéval (2013) és Kőnig Dániellel (2014)
kiegészülve Jászfényszaruba utazott az I. Húsvéti Gólvadászat tornára.
A 10 csapatos tornán kettő 5 fős csoport került kialakításra. A csoportküzdelmek
után csoportelsőként várhattuk az elődöntőt, ahol a BVSC csapatával
mérkőztünk meg. Az elődöntőt még sikerrel vettük ám a döntőben 2:1 arányban
vereséget szenvedtünk, így ezüstéremmel zárta a csapat a mai napot.
II. Kerület UFC - Nagykáta 4:0
II. Kerület UFC - Jászfényszaru 8:0
II. Kerület UFC - Black Friday 0:3
II. Kerület UFC - Újpest FC 1:0
II. Kerület UFC - BVSC 5:0 (elődöntő)
II. Kerület UFC - Black Friday 1:2 (döntő)

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Óriási eredményként könyveljük el, hogy Tóth Máté (U9) 3 gólpasszal zárta a
tornát, míg csapattársa Kőnig Dániel (U8) góllal debütált a 2 évvel idősebbek
között! Remek eredmény fiatalabbakkal kiegészülve egy 10 csapatos tornán a
dobogó középső fokán végezni!

Ezüstérmes csapat
FTC partnerkapcsolati torna
Április 19-én kedden a Népligetben léptünk pályára a Ferencváros
partnerkapcsolatainak szervezett tornáján. 20 csapat részvételével, remek
időben került megrendezésre az esemény.
A „B” jelű csoportba kerültünk, a 4trainers, a Sopron, a Pénzügyőr és a Dabas
csapatival együtt. A csoportküzdelmek után sikerült 4 győzelemmel
megnyernünk a csoportunkat, ami felsőházi rájátszást, pontosabban
negyeddöntőt ért. A 8 között a Kecskemét együttesével találkoztunk, ami a torna
legjobb, legizgalmasabb mérkőzése volt számunkra. Megnyertük a
negyeddöntőt, ám az elődöntőben a Viadukt SE Biatorbágy csapata bizonyult
jobbnak, így a döntő helyett bronzmérkőzésre készülhettünk.
Sikerült feltennünk az „i”-re a pontot, miután bronzérmet szereztünk a Budakeszi
LA elleni mérkőzésen.

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
FTC tornán szereztünk bronzérmet

Kölyökliga U11

Színvonalas tornán, remek csapatok részvételével sikerült elérnünk a III.
helyezést, ami parádés eredmény. A csapat jó iramú, intenzív mérkőzéseket
játszott. Remek egyéni teljesítményeket láthattunk a srácoktól.

Minden szem a labdán

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
A hónap játékosa: Mohácsy Domonkos
Domi remekel. A letámadásoknál rengeteg labdát tud szerezni, a mérkőzéseket
komoly futómennyiséggel zárja. Ebben a hónapban fontos szerepet töltött be a
csapatban és teljesítményével remekelt a Mészöly FS ellen is, hiszen az Ő
duplájával fordítottunk és nyertünk, illetve remekelt az FTC tornán is, ahol
ismételten elővette a góllövő cipőt. A magassága miatt rá van kényszerítve a
gyors kombinatív játékra, az egyérintős megoldásokra, hogy a nagyobb védők ne
tudják őt elnyomni, ne veszítsen labdát. A technikai tudásával, a gyorsaságával, a
robbanékonyságával kompenzálja a magasságát és igazán kellemetlen ellenfél a
pályán. Nem ismer elvesztett labdát. Egyre többször rukkol elő parádés
meglátásokkal, átadásokkal amivel helyzetbe tudja hozni a csapattársait és igazi
csatár az ellenfél kapuja előtt aki kihasználja a helyzeteit. Szögletek után is erős,
mert remekül tud a kapu elé érkezni és fejelni. Kicsi a bors, de erős!
A hónap legjobbja: Mohácsy Domi!
Közeledünk a szezon végéhez, de igazából még csak most jön a főszezon! Most
kell előszedni a csúcsformát, most kell rápakolnunk egy lapáttal és az eddigi
teljesítményünket megkoronázni a szezon hajrájában egy jó szerepléssel. Még
hátra van két Bozsik torna, a Kölyökliga zárófordulója, a Kölyökliga rájátszás,
évzáró tornák. Áprilisban kiváló eredményekkel, parádés játékkal és igazi
gólzáporral sikerült meglepjük a szurkolóinkat. Egyre jobban látszik, az
edzéseken befektetett kemény munka kifizetődik! Májusban folytatjuk!

Boros Ádám
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2013/2014-ben születettek
Sok lövés, sok gól!
Áprilisban az edzéseink fókuszában a kapuralövés állt, a helyes technikát és a
lövések fajtáit skáláztuk. Emellett a Bozsik fesztiválokról jól ismert Funinho játék
is terítékre került több alkalommal is.
Az edzéseken ingadozó létszámokkal dolgoztunk, ennek oka, hogy néhányan
lebetegedtek, valamint az időjárás is elég szeszélyesen alakult a hónap
folyamán.
Április 10-én rendezték meg a második Bozsik Fesztivált, ahol szép létszámmal
képviseltettük magunkat.
A 2013-as csapat rekord létszámmal, 15 fővel érkezett, így 3 csapattal
vághattunk neki a tornának. Tomi bácsinak ezúton is köszönjük a segítséget!
Remek meccseket láthattunk, helyenként nagyon szép, tudatos csapatjátékkal.
Örömteli, hogy egyre több jól felépített támadást tudunk vezetni és góllal,
gólokkal lezárni azokat.

U9-es Bozsik fesztivál
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2013/2014-ben születettek
Az U9-es fesztiválon részt vett:
Csikós Benedek Kolos, Lovas Brúnó, Tóth Máté, Vilhelm Zsombor, Szabó
Mátyás, Varga Vince, Breuer Áron, Szűcs Tamás, Molnár Ferenc, Nagy Kristóf,
Tarján Iván, Blazsovszky Márk, Bánky Ádám, Csányi Benedek, Buzogány Bernát.
Oklevelet kapott: Bánky Ádám, Varga Vince, Vilhelm Zsombor.
A 2014-esek fesztiválja is remekül sikerült, voltak nagyon szép megmozdulások,
cselek, és persze sok gól. Játszottunk nagyon szoros meccseket, valamint
kevésbé izgalmas, sok lőtt góllal tarkított mérkőzést is.
Az U8-as fesztiválon részt vett:
Petricsek Milán, Majoross Zétény, Fecser Attila, Kőnig Dániel, Radics Dániel,
Sass Vince, Csányi Kornél, Kapovits Tamás.
Oklevelet kapott: Sass Vince és Majoross Zétény.

U8-as Bozsik Fesztivál
Pethő Gergely
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2015/2016-ban születettek

Vigyélhaza osztás
Roller Dániel
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Junior

Bemelegítés előtt

Kölyök

Parádés idő = Parádés létszám
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Lurkó

Lurkók sorakoznak

Esőben a csarnokban edzettünk
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Manó

Kapuralövés

Hol a labda?
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Katica
Társak keresése

Erős koncentrálás
Kezdő sípszó

A pontosság az első

CSAPATAINK

Felnőtt
Felnőtt csapat
Végre megérkezett a tavasz és nem csak villanyfény mellett tudunk edzeni. Nem
kell beöltözni vastagon és kizöldült a domboldal is az UFC pályán, ami a
napsütésben nagyon jó hangulatot ad az edzéseknek. Közben ez már azt is előre
vetíti, hogy mindkét bajnokság a hajrához közelít.

Tavaszi foca
Mozgalmas volt a hónap, hiszen sikerült visszavenni a vezetést a BLSZ II-ben
és egy gyengébb rajtot követően zsinórban 4 magabiztosan megnyert meccset
tudhatunk magunk mögött a BLSZ III-ban. Mindössze 5 forduló van hátra, így
mindenképp nagyon szoros és izgalmas végjáték várható.
Április hónap játékosa: Uray Kristóf

Erdő-Lahner Tas

