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A hónap képe

Kedves Olvasó!
Egyesületünk
futballfilozófiájához,
képzési és nevelési elveihez
illeszkedve a mérkőzések, tornák
eredményei korosztályonként eltérően
jelennek meg. Kisebb korban
s z á m s z e r ű e r e d m é n ye k n é l k ü l
számolunk be a csapatokkal
kapcsolatos történésekről,
bajnokságban szereplő csapatainknál
(U19, U17, U15) már megjelennek a
számszerű eredmények is. A hónap
képe a Groupama Arénában készült,
ahol az U13-as gárda járt stadiontúrán.

CSAPATAINK

1997/1998-ban születettek
Az idei nyár is eseménydúsan telt a legnagyobb ifi csapatnál - minden
szempontból. Nyár elején kiderült, hogy nem lesz idén edzőtábor, viszont olyan
korán kezdte el az edzéseket a csapat, mint eddig még soha. Augusztus elején
nekiláttunk a munkának, hogy felkészüljünk az országos bajnokságra. A
felkészülésben adódtak kisebb sérülések, így nem sikerült tökéletesre.
A keretben volt egy kis mozgolódás. Nézzük először is a távozókat: Kocsis Attila
két éve érkezett a III. Kerületi TVE-ből, idén nyártól újra őket erősíti, távozásának
oka az volt, hogy ő szeretne idővel az ottani felnőtt NB III-as csapat tagja lenni.
Paulovits Dénes és Meszinger Miki a jövőben a Hegyvidék UFC-terősítik, Berdefy
Marlon pedig ismét megpróbálkozik a kosárlabdával. Molnár Előd, Jobbágy
Dömötör, Lőrinc Máté, Büki Benedek valamint Breier Péter kiöregedtek és a
jövőben a felnőtt csapatot erősítik. Érkezők: Csorvási Csaba egy nagyon jó
felfogású fiatalember, gyors és minden áron győzni szeretne. Farkas Sebi szintén
jó felfogású, labdabiztos játékos, mindketten a BVSC-től érkeztek. Yann
Guermeur is új igazolásnak tekinthető, hiszen eddig csak edzett a csapattal,
mivel sikerült leigazolni, így bemutatkozhat végre hivatalos mérkőzésen is.
Az első bajnoki mérkőzésre augusztus utolsó hétvégéjen került sor. A
pestszentimreieket láttuk vendégül a Kolozsvári Tamás utcában. Az első 20
percben mindkét kapu előtt adódott több lehetőség. A 20. percben egy durva
szabálytalanság után Bene Zoltán súlyosnak látszó sérülést szenvedett. Azóta
tudjuk, hogy lábtörés lett a vége. Mielőbbi felépülést a tavalyi év legjobb
játékosának. Bene Zolit Nagy Dávid váltotta.
Félidőig még három lehetőség adódott a gólszerzésre, de nem tudtunk élni vele. A
második félidőben nagyobb rohamokat indítottunk egy gyors támadás után Józsa
Tamás passza után Berci talált a kapuba (1-0). Sajnos gyorsan jött a válasz : egy
védelmi megingást követően egyenlített ellenfelünk (1-1). A meccs végéig még
négy ordító helyzet maradt ki, így maradt a pontosztozkodás. Hozzátartozik még
a mérkőzéshez, hogy Gyenes Dávid és Farkas Sebi is bemutatkozott
csapatunkban, mindketten fél órát töltöttek a pályán.
Az előttünk lévő hónapban nem egyszerű ellenfelek várnak ránk. Szeptember
első hetében a Fradit látjuk vendégül, utána megyünk Vecsésre, fogadjuk Nógrád
megye egyik legjobb csapatát, a Somoskőújfalu néven futó Salgótarjánt és
megyünk az erős, egykoron szebb napokat látott Csepelhez.

Első meccsünkön: UFC - Pestszentimre 1-1

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
Az öthetes nyári szünetet követően július 20-án kezdődött el az új szezon immár
U17-es korosztályunk számára. Júliusban eldőlt, hogy sikerült beneveznünk az
országos bajnokságba is, így - az U19-es csapatunkkal párban - egyik csapatunk
az NB II Közép-Keleti csoportjában fog szerepelni, míg a másik a budapesti
bajnokság erősebb csoportjában fog szerepelni. Így az előző évekhez hasonlóan
várhatóan minden játékosunk bajnoki mérkőzésen léphet pályára hétről hétre, de
idén újdonság lesz, hogy már nem születési év szerint, hanem erősség alapján
bontjuk ketté a korosztályt hétről hétre. Az előző szezonhoz hasonlóan idén is
nagy hangsúlyt fektetünk az edzéslátogatottságra, ebben a szezonban is az
edzések 60%-án kell résztvenni a csapattagsághoz. Az előző “tanévben” 12
játékosunk produkált kiemelkedő edzéslátogatottsághoz, az első három játékos
különdíjban is részesült a júniusi évzárón.
1. Benke András 117 edzés - 91%
2. Vincze Gergely 113 edzés - 88%
3. Hajnal Balázs 112 edzés - 87%
4. Körtvélyessy Csanád, Kövessy Noel, Mohamed Zeid 109 edzés - 84%
5. Tóbiás Marcell 108 edzés - 84%
6. Józsa Tamás, Nagy Dániel 106 edzés - 82%
7. Nagy Dávid 105 edzés - 81%
8. Kákosy Márk, Uray Kristóf 103 edzés - 80%
Július 20-tól két héten keresztül itthon készültünk hétfőtől péntekig napi egy
edzéssel, majd augusztus 3-án vonultunk edzőtáborba. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is Balatonberényben voltunk, ahol ismét remek körülmények
között készülhetett mind a 29 edzőtáborban résztvevő játékosunk. Augusztus 10étől ismét itthon, a Kolozsvári Tamás utcában folytatódott a felkészülésünk, a
hónap végéig heti öt edzéssel, a heti három edzésre a tanév kezdetével álltunk
vissza. A hat hétig tartó nyári felkészülést a játékosok döntő többsége
becsületesen végigcsinálta, beleértve új igazolásainkat is. Böszörményi Áron az
Újpestből érkezett hozzánk, a belső középpályás könnyen és gyorsan
beilleszkedett a közösségbe, amiben segítség volt, hogy többen is ismerték a
társaságból. Hozzá hasonlóan második nyári újoncunk, a Hegyvidékből érkező
Katona Matyi is hamar a közösség része lett, őt is rengetegen ismerték a
csapatban. A ballábas középpályás Áronhoz hasonlóan 1999-ben született.
Augusztus második felében érkezett a gárdához a Hegyvidékből Kovács Attila és
a III. Kerületből Csutor Leonárd, előbbi Matyihoz hasonlóan 1999-ben született és
elsősorban támadó játékos, míg Leo egy évvel fiatalabb hálóőr. A négy érkezővel
szemben egy távozónk akadt, Molnár Soma abbahagyta a labdarúgást, mert nem
tudta összeegyeztetni tanulmányaival. Augusztus második felében régi ismerőst
köszönthettünk újra a csapatban, a két éve Angliába költöző Muradin Beni két
hétig velünk készült és a rövid idő alatt is megmutattta, hogy nem felejtett el gólt
rúgni Angliában. Reményeink szerint jövő nyáron végleg visszatér hozzánk!
Az edzőtáborban csapatkapitányt választott a gárda, ebben a szezonban Nagy
Dániel kapja a megtisztelő feladatot, helyettese pedig Hajnal Balázs lesz.

CSAPATAINK

1999/2000-ben születettek
A nyár folyamán több edzőmérkőzést játszottunk és egy felkészülési minitornán is
résztvettünk. Kétszer játszottunk az Újpesti Haladással és a REAC-cal, illetve az
edzőtáborban megmérkőztünk a Balatonberény U20-as gárdájával és az
edzőtábort követően megjártuk a Felvidéket is, a lévai csapattal is
megmérkőztünk. Augusztus 20-án résztvettünk az Újpesti Haladással által
rendezett hagyományos nyárzáró minitornán, ahol a Halásztelekkel és a
házigazdával is összecsaptunk. Több egyéni díjat is begyűjtöttünk ( A torna
legjobb játékosa: Bagyinszki Kristóf; A torna legjobb kapusa: Nagy Dániel;
Csapatunk legjobbja: Józsa Tamás; A torna gólkirálya: Muradin Benedek),
remélhetőleg megfelelő önbizalmat adva a szezonra.

A felkészülés alatt a Felvidéken is jártunk
A nyár utolsó hétvégéjén el is kezdődött az NB II-es küzdelemsorozat, az első
mérkőzésen a Pestszentimre gárdáját fogadtuk. A felek nem voltak egy
súlycsoportban, 17-0-ás győzelmet arattunk. Gólszerzőink: Muradin B. 4, Bacsek
B. 3, Bagyinszki K., Mohamed Z. 2-2, Görgényi B., Katona M., Szakács Á., Tóbiás
M., öngól (2).
A csapattal kapcsolatos hír, hogy Jean Peti műtét előtt áll, porcleválás miatt kell
kés alá feküdnie, remélhetőleg már az ősszel újra a pályán láthatjuk majd.
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2001/2002-ben születettek
Augusztus 3-án megkezdte felkészülését U15-U14-es csapatunk. Az augusztus
17-én kezdődő edzőtábor előtt két hetet szerettünk volna edzeni a srácokkal,
hogy addigra már meg legyen alapozva az erőnétük. Ebben a két hétben azonban
nem sikerült nagyon előre lépnünk, ugyanis az edzéslétszám a nyaralások miatt
minimális volt. Az edzőtáborba azonban 33-as kerettel tudtunk elutazni, így
Balatonszárszón megkezdhettük a komolyabb munkát. Ide már újonnan igazolt
játékosaink is velünk tartottak: Hegedűs Olivér (Vasas), Valkó Bence (Vasas),
Kiss Martin (Mészöly FS). Napi két edzésen vettek részt a játékosok, egy reggelin
és egy délutánin. A délelőtti szólt főleg az erőnlét fejlesztéséről
és
labdatartásokról, míg délután taktikai és technikai edzések voltak. Jól sikerült a
hetünk, ezek a táborok mindig remekül összecsiszolják a játékosokat. A tábor
utolsó napját egy edzőmérkőzéssel zártuk a Goldball korosztályos csapata ellen,
amit végül 3-0 arányban a mieink nyertek. A gólszerzőink: Fülöp, Szabó,
Hegedűs. A bajnoki rajt előtt egy hetünk volt még Budapesten készülni. Sajnos az
utolsó heti nyaralók miatt szűk kerettel vártuk a két mérkőzést, de végül sikerrel
vettük az akadályokat. Az U15 első mérkőzését Kiss Martin korábbi egyesülete
ellen, a Mészöly ellen játszottuk. Kezdőcsapatunk: Kiss - Fouilleul, Szölgyémy,
Leskó, Belarbi - Werner, Rozsondai, Valkó - Józsa, Fülöp, Nagy. Az első
félidőben hatalmas volt a hazai fölény és rövid idővel a kezdés után Fülöp
megszerezte a vezetést a mieinknek. A vendégek nem tudták felvenni a versenyt
támadóinkkal, így az első félidő 7-0-ás állással ért véget. A második félidőben
mindkét csapat sokat cserélt, ami a vendégeknek tett jót. Középpályán nem
tudtuk velük felvenni a versenyt, így több helyzetet tudott kialakítani a vendég
csapat. A második félidőben a Mészölynek háromszor, míg nekünk csak egyszer
sikerült megremegtetni az ellenfél hálóját (8-3). Gólszerzők: Fülöp 4, Valkó 2,
Józsa, Nagy. U14-es csapatunk a Budafok ellen kezdte bajnoki szereplését
szintén hazai pályán. Végig erősebben játszott csapatunk, dominálni tudtunk a
mérkőzésen és szemet gyönyörködtető támadásokat vezetni. A hazai fölény az
első félidőben egy góllal mutatkozott meg, Hegedűs tört be két védő között, majd
higgadtan passzolt a kapus mellett a hálóba. A második félidőben is tovább
nyomtunk, de helyzeteinket nem sikerült gólra váltani, míg ellenfelünk
pontrúgásokból tudott veszélyeztetni. Végül a félidő közepe felé egy szögletből
sikerült is kiegyenlítenie a vendég csapatnak. Hajtottunk tovább a győzelmet
jelentő gólért, amit a hármas sípszó előtt két perccel sikerült megszerezni. Ezúttal
is Hegedűs került egy csel után helyzetbe és most is higgadt volt a kapu előtt, a
végeredmény 2-1-es győzelem.
Idén nyáron is nagy sikerük volt nyári táborainknak. Balatongyörökön két
turnusban mintegy száz gyerek szerzett felejthetetlen élményeket, a Kolozsvári
Tamás utcában pedig majdnem 700 gyerek vett részt a hagyományos napközis
focitáborunkban. A fociedzések mellett strand, mozi és bűvész dobta fel a hetet,
így mindenki élményekkel gazdagon és általában nagyon fáradtan ment haza a
nap végén. Jövőre folytatjuk!

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek

A 2003-2004-es csapat nyara - képes beszámoló
A hónap képe (2.oldal): Stadiontúrán a Groupama Arénában
Fent: Csapat a Balaton partján
Lent: Nyári kiránduláson
Következő oldal fent: A nyári focitábor bajnokai
Következő oldal lent: Edzőtáborban edzés után
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2003/2004-ben születettek

Szeptember 21-én újraindul az óvodás foci a Budenz úti iskola tornatermében.
Előkészítő csoportunkba, ahova már 4,5 éves kortól lehet jönni, hétfőn és
szerdán várjuk a gyerekeket. A foglalkozások 17:30-kor kezdődnek és 18:15-ig
tartanak. Bővebb információ a honlapunkon található.
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2005/2006-ban születettek
Gyorsan eltelt az idei nyár és ismét a lovak közé csaptunk U10-11-es
csapatunkkal. Egy napközis edzőtáborral kezdtük az évet, ahol napi két, de volt
olyan nap, amikor három edzést is teljesítettek a srácok. Az első napok az erő
visszaszerzéséről szóltak, majd ezt követően elkezdtük az idei évére kitűzött
célok eléréséhez szükséges munkát. Minden feladatban a labda dominált és a
párharcokra helyeztük a hangsúlyt. A hét lezárásaként egy tornán is részt vettünk
a Kelen pályán, ahol az egész heti fáradtság ellenére jól teljesített a csapat.
Szeptember első hetében visszatértünk már a jól megszokott heti 3 edzéshez.
Még kicsit érződik a srácokon, hogy az iskola is elkezdődött, de becsülettel teszi
mindenki a dolgát edzésen és a tornákon is.
Igyekszünk minél több tornán részt venni az év elején, hogy mire jövő héten a
Bozsik tornák elkezdődnek mindenki játékban legyen.
A hétvégén ezért mindkét korosztályunkkal Gödöllőn jártunk. Az időjárás nem
kedvezett, a délelőtti tornát majdnem elmosta az eső, de a gyerekek így is jól
teljesítettek. Délután az idősebbek már kellemesebb körülmények között
játszhattak. Sok jó teljesítmény volt, de azért még nagyon az út elején járunk.
Azért dolgozunk minden nap, hogy a kitűzött célokat elérjük.
Jövő héten a Bozsik tornák is elkezdődnek. Mindkét korosztályunk 6+1-es tornán
vesz már részt. Az U10-es csapatunknak nagy kihívás lesz idősebbek között
megismerkedni az új szabályokkal és körülményekkel.
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2007/2008-ban születettek
A nyár 2007-2008-as csapatunknak a vakáció mellett rengeteg fociról szólt. A
csapatból sokan fociztak az egyesület napközis táboraiban, ahol a
képességfejlesztésen kívül sok új élménnyel gazdagodtak a fiúk és új
játszótársakat is szereztek maguknak. Először került megrendezésre a csapat
életében a balatongyöröki edzőtábor, amelyen a mieink mellett a Lurkó csapatos
fiúk is részt vettek. Számos program színesítette a tábort („Ki mit tud?”, pizza
party, homokvárépítő verseny, strandolások stb.), melyet végigkísért egy egész
hetes technikai verseny, amely az utolsó napig kiélezett csatát hozott. Nagy
izgalmak után végül Balázs Bálint vihette haza a győztesnek járó serleget.
Augusztus utolsó hetében a Kolozsvári Tamás utcában tartottunk öt napos
edzőtábort a csapatnak, ahol olyan új fiúk is részt vettek, akik tehetségükkel a
napközis rendszerű táborokban hívták fel magukra az edzők figyelmét. A délelőtti
edzéseken kívül kora délután technikai tesztek kerültek megrendezésre, majd
délután vette kezdetét a körmérkőzéses rendszerű bajnokság. Az összetartás
technikai pontversenyét ezúttal Tőrös Marci nyerte.
A tábor lezárásaként a
Kelen SC által rendezett
Dóczi-emléktornán
ve ttü n k ré szt, a h o l
többek között a
Ferencváros, a Kelen
SC és a Gödöllő
csapataival is
megmérkőzhettünk.
Csatlakozott a
csapathoz Cseh
Domonkos (Áldás),
Ábrahám János
Rathapoom (Újlaki) és
Kiss Tamás (Lurkó);
Virág Sebastianék
külföldre költöztek, így
az új szezont egy
kanadai egyesületben
kezdi meg. Neki ezúton
is sok sikert kívánunk!
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2009/2010-ben születettek
Amikor a júniusi szezonzárón utoljára találkozott a csapat, már akkor többen
mondták, hogy nagyon várják a szeptemberi folytatást! Ez nagy örömmel töltött el
engem is, hisz nagyon gyorsan eltelt az áprilisban kezdődött rövidke idényünk.
A csapat több játékosa is eljött az UFC nyári focitáborának valamely hetére, így
akkor is találkoztunk. A nyári szünetet arra is felhasználtuk, hogy a szülőktől kapott
adatok alapján elkészítsük az igazolásokat, valamint az ifjú játékosok először
találkozzanak sportorvossal. Láttam, hogy azokat milyen öröm töltötte el, akik
először vehették kézbe fényképes sportigazolásukat, igazi focistának érezhették
magukat!
Szeptember 2-án tartottuk az első edzésünket, ahol 13 ifjú játékos jelent meg.
Többen iskolai, óvodai programok és betegség miatt hiányoztak, de velük a
következő hetekben már számolhatunk. Nagy öröm számomra, hogy a tavaszi
keretből mindössze 2 játékos esett ki, őket viszont több új játékos fogja pótolni. Az
új játékosokat a Lelátó következő számában fogom bemutatni.
A csapat előtt álló legfontosabb feladatok ebben a szezonban: a csapattá
kovácsolódás megkezdett útjának a folytatása, az összjáték fejlesztése, a
technikai tudás elmélyítése, az UFC-s identitás kialakítása. Emellett már ebben a
félévben elkezdődnek számunkra is a Bozsik-fesztiválok, ahol más csapatok előtt
is meg tudjuk mutatni, hogy mit is tudnak az UFC-s ifjú játékosok.
Komoly eredményként értékelem azt is, hogy több új játékost azért hoztak el
hozzánk a szülők, mert „jókat hallottak” az egyesületről és a mi csapatunkról is.
Ezt a jó hírünket igyekszünk megőrizni és tovább öregbíteni is a most kezdődött
szezonban.
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Lurkó

A tanév kezdetével a Lurkók
is újra edzésben vannak.
Fent: Mi hárman nyertük a
mai bajnokságot!
Középen: Ide ma nem rúgtok
gólt!
Lent: Mindkét csapat örül a
döntetlennek, mert
harmadikok lettek a
minibajnokságban.
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Kölyök

A nagy lövőcsel

Parázs
Hangulat
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Junior

Augusztus 31-én a Junior csapat is visszatért a pályára. Dani bácsi az első
napokban máris 15-16 játékossal dolgozhatott. Képeink a második edzésen
készültek.
Fent: Remek labdafedezés
Lent: Egy nagy dobás mindent eldönthet!
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Felnőtt
Az UFC felnőtt csapata július utolsó hetében kezdte meg a felkészülést. Nagy
változások mentek végbe a csapatnál, rengeteg új érkező és rengeteg távozó
volt. Távozó játékosok: Kosik Gergő, Sárosi Márk, Kovács Marci, Akay Bence,
Bede-Fazekas Lőrinc, Emődi Bence. Érkező játékosok: Kovács Lehel, Szabó
Dávid, Vidéki Gábor, Tóth Máté, Gallatz Kristóf, Fabiny Marci, Cserti Balázs,
Kovács Péter, Lesti Bendegúz, Kiácz Mihály, Moldován Krisztián, Herendi Dávid,
Matus Lucian, Kovács Kornél, Petrányi Marci, és ifi csapatunkból felkerült Molnár
Előd és Jobbágy Döme is. Új kerettel kezdtük tehát a felkészülést. Első
edzőmérkőzésünkön ez még meg is látszott a brigádon. Budakalász csapata
fogadott minket a pályájukon és meg is nyerte a mérkőzést 4-0 arányban.

Látszódott csapatunkon, hogy
sokak még nem is ismerik
egymást, de voltak a pályán
olyan jelenetek amiket tavaly
nem tapasztalhattam a
kispadon, így bizakodva
dolgozhattunk tovább.
Második edzőmérkőzésünkön
a Hegyvidék csapatát fogadtuk
hazai pályán. Ezen a
mérkőzésen is voltak
bemutatkozó játékosaink, de
egy jó játékot hozó első félidő
után, a másodikban már csak a
hazai csapat volt a pályán.
Végeredmény 7-0.
Gólszerzők: Kovács K 2,
Moldován 2, Cserti, Padányi,
Székely.

CSAPATAINK

Felnőtt
Harmadik edzőmérkőzésünket szintén hazai pályán játszottuk, ezúttal a
Hidegkút volt az ellenfél. Az első félidőben a vártnál könnyebben játszottuk át
magunkat rajtuk és sikerült is a félidőben 3 gólt lőni, míg az ellenfél kapott
ajándékba egy büntetőt és azt tudta értékesíteni. A második félidőben sok volt a
mezőnymunka és a mieink tudtak előbb betalálni, amire a Hidegkút még kétszer
tudott válaszolni. Végeredmény 4-3. Gólszerzők: Cserti, Padányi, Kovács,
Ráskai-Kiss. A következő ellenfelünk a Kelen lett volna idegenben, de kevés
játékosunk jelent meg, így kölcsön játékosokkal tartottunk egy edzést. Utána a
Csepel U19-es csapata ellen játszottunk edzőmérkőzést. Sok gólt hozó
mérkőzés volt, amelyen kipróbáltunk a lescsapdát. Játékvezetők hiányában így
azonban sok gólt kaptunk, a mieink támadó játéka viszont parádés volt.
Végeredmény 7-5. Gólszerzők: Kovács P. 3, Cserti 2, Ráskai-Kiss, Padányi.
Utolsó edzőmérkőzésünket a Vízművek csapata ellen játszottuk. A mérkőzés
végeredménye 2-2. Gólszerző: Kovács K 2.
Első bajnoki mérkőzésünket a Kelen csapata ellen játszottuk hazai pályán.
UFC - Kelen 1-1 (0-0)
UFC: Kovács L. - Zöld P., Szabó D., Papp E., Vidéki G. - Gallatz K., Kocsis M. Kölcze B., Padányi B., Cserti B. - Ráskai-Kiss K.
Cserék: Vida G., Kovács K., Hajnal B.
Gólszerző: Padányi
Moldován Tibor edző: “Öröm volt látni a pályán, hogy egymásért küzdünk és
csapatként dolgozunk, erre a mérkőzésre lehet építeni. Gratulálok mindenkinek
az egy ponthoz!”
Hétközi mérkőzésen az 1.fordulóból elhalasztott mérkőzést pótoltuk a BVSC
ellen.
BVSC - UFC 0-1 (0-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Szabó D., Papp E. - Tóth M., Kocsis M. Kovács P., Padányi B., Királyvölgyi K. - Ráskai-Kiss K.
Cserék: Vida G., Zöld P., Herendi D.
Gólszerző: Ráskai-Kiss K.
Moldován Tibor edző: “Kiszenvedett három pont volt. A csapatunkban 60 perc
minőségi játék van, utána brusztolásra marad erőnk. Ezt a 60 percet jobban ki
kell használni, hogy a végén is könnyebb legyen a dolgunk. Ha két gól a
különbség, már az ellenfél sem küzd annyira. A helyzet kihasználásunk sok
problémát fog okozni ha nem javul.”
A 3.játéknapon az Újbuda otthonába látogattunk.
Újbuda TC II. - UFC 3-2 (0-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Szabó D., Vidéki G. - Gallatz K., Kocsis
M. - Királyvölgyi K., Tóth M., Kovács P. - Ráskai-Kiss K.
Cserék: Kiácz M., Németh D., Zöld P., Cserti B., Herendi D.
Gólszerzők: Kiácz M., Királyvölgyi K. (11-esből)
Moldován Tibor edző: “Küzdelmes mérkőzés volt, amin egy pontot mindenképp
megérdemeltünk volna. Sajnos második félidőkre elfogy az erőnk, tény, hogy van
aki hat nap alatt 270 percet játszott. A legfájóbb pont most is a 0-0-ás állásnál
elhibázott ziccerek száma. Sokkal jobban oda kell figyelnünk a kapu előtti
hatékonyságunkra, mert a saját dolgunkat egyszerűsíthetnénk meg.”

