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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 képén egyesületünk
karácsonyi Caritas programja szerepel.

A hónap képe
UFC CARITAS - Hozz egy tábla csokit!

Kedves Szülők és Gyerekek!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén karácsonykor is szeretnénk erősíteni az egyesületben
sportoló gyerekek társadalmi felelősségvállalását a nevelési céljainkkal összhangban. Idén
úgy döntöttünk, hogy a Bolyai Gyermekotthoni Központ gyerekeinek fogunk édességet
gyűjteni. Az édességeket november 28-tól december 13-ig az edzői szobában, az edzőknek
lehet leadni. Köszönettel: II. Kerület UFC edzői

CSAPATAINK

1998/1999/2000-ben születettek
A mögöttünk hagyott hónapban legidősebb utánpótlás csapatunk végre rátalált a
helyes útra. Ugyan az U19-es bajnokságban több vereséget is szenvedtünk,
játékban végre helyrerázódtunk, amit nagy örömmel láttunk a mérkőzéseken.
A fiatalabbak bajnokságában pedig tovább folytatódott sikerszériánk, melynek
köszönhetően szépen előretörtünk a tabellán is.
Első mérkőzésünkön a Soroksár otthonában az idősebbek rendkívül
balszerencsés 1-0-s vereséget szenvedtek. Öröm volt látni, hogy a kapott gólt
követően 60 percen át gyorsan, pontosan és ami a legfontosabb, gólveszélyesen
játszunk, egyetlen igen fontos szépséghibával: minden lehetőségünket kihagytuk.
A fiatalabb rendkívül tartalékos összeállításban 3-2-es győzelmet arattak
Kelemen Zsombi, Porst Beni és Dolgener Fló góljaival, ami nagy fegyvertény,
hiszen sosem látott csapattal álltunk fel.

A pályán is egységesek voltunk.
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1998/1999/2000-ben születettek
Egy héttel később a Mészöly Focisulit fogadtuk hazai pályán. Az U17-es
korosztályban egyértelmű győzelmet arattunk (4-2). Gólszerzőink: Dolgener
Fló, Kelemen Zsombi, Valkó Bence, Czipó Ádi.
Az U19-esek folytatták a Soroksáron mutatott ötletes, gyors, veszélyes
támadójátékot. A gond csak az volt, hogy a helyzetkihasználásunk is hasonló
volt. Az első félidőben kétgólos hátrányba kerültünk, amire sokadik
helyzetünkből Bacsek Bernát válaszolt (1-2).
A második félidőben mindent egy lapra feltéve támadtunk, ám sorra kaptuk a
kontratámadásokból a gólokat, amire végül Tóbiás Marcinak sikerült
válaszolnia (2-5).
Súlyos, ám érdemtelen vereséget szenvedtünk, a játék képe alapján a
mérkőzés máshogy is alakulhatott volna, ha a „volna” játszana a
futballpályán.
November közepén igazi téli időjárás fogadta a gárdákat Budaörsön, ahol az
U17-esek 0-0-s félidőt követően Erős Máté szerencsés és Kelemen Zsombi
gyönyörű góljaival 2-0-ra nyertek.
Az idősebbek hamar hátrányba kerültek, majd még az első félidőben
fordítottak egy öngóllal és Tóbiás Marci góljával, hogy aztán a második
félidőben Böszörményi Áron 11-esből szerzett találatával hosszú
nyeretlenségi széria végére tegyenek pontot (3-1).
Nagyon fontos volt újra érezni a győzelem ízét, főleg, hogy már az utolsó két
meccsen is kifejezetten jól tudtunk játszani.
A hónap végén igazi rangadó várt ránk mindkét korosztályban a REAC
Sportiskola ellen.
A '99-esek rendkívül parázs, jó iramú, kemény meccsen jó játékkal 1-1-es
döntetlent játszottak a vendégekkel, gólunkat Bacsek Bernát szerezte. Az
iram, a sebesség, az ütközések mind-mind a felnőtt futballt idézték, amit jó
volt látni.
A fiatalabbak Tarkövi Ádi góljával 1-0-ra megnyerték az összecsapást, ami
játékot nem, kemény ütközéseket és izgalmakat viszont tartogatott.
Csalódást legfeljebb a játék hiánya okozhat, de kárpótoljon ezért minket a
tabellán elfoglalt 2. helyünk.
November hónap játékosa a sérülésével küzdve is kiemelkedő teljesítményt
nyújtó Nagy Dániel lett. Gratulálunk!
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2001/2002-ben születettek
November hónap nem indult jól U15-ös csapatunknak, mely elszenvedte idei első
vereségét a Szentendre otthonában. Sajnos a védelmünkből 3 kieső embert nem
tudtunk megfelelően helyettesíteni, ami egy rangadón kifizetődik. Ami még nem
segíti a helyzetünket, hogy ellenfelünk mindkét góljánál fent áll a les gyanúja.
Ezen kívül két mindenre elszánt csapat esett egymásnak, és nagyon brusztolós,
párharcokkal teli mérkőzést láthattunk a játékra nem igazán megfelelő pályán.
A vezető gólt az első félidőben sikerült megszereznie a hazaiaknak, amire pár
perccel később Dér válaszolt majdnem, ám lövése elkerülte a kaput. A második
félidőben egy pontrúgást követően sikerült megduplázniuk az előnyüket, amire
Földesnek sikerült válaszolnia, de az egyenlítő gólt már nem sikerült
megszerezni.
A Ferihegy Vecsés csapata érkezett pályánkra. Teljesen egyoldalú mérkőzés volt,
aminek a vendégek a végét várták. Végeredmény 16-0. Gólszerzők: Földes 6,
Józsa 4, Szabó 2, Hegedűs, Dér, Balás, Bori.
Harmadik mérkőzésünk ugyancsak igazi rangadó volt, a harmadik helyezett
Csep-Gól otthonába látogattunk. Nagy iramú mérkőzés volt, megfelelt a két
csapat hozzáállása a várakozásnak. Nagyobb helyzete a vendégeknek volt
rögtön a mérkőzés elején, de a kapufa mentett. Később Józsát buktatták a 16oson belül, de a játékvezető itt még nem fújt, ám később mikor Földes került a
földre a kapus mellett, már szólt a síp. Józsa értékesítette a büntetőt. Utána
Ábrahám pillanatai következtek, az első félidőben 3-4 bravúrral segítette
megőrizni csapata vezetését. A második félidőben a hazai csapatnak korán
sikerült egy védelmi megingás után megszerezni az egyenlítő gólt. Utána mindkét
csapat gőzerővel ment tovább a 3 pontért. Végül Szabónak sikerült egy középen
pattogó labdára lecsapnia, és 5 méterről a kapuba rúgni a labdát. Majd 10 perccel
később Földes kiugratásával Józsa ment egészen a kapuig és lőtt ismét a hálóba.
A nem túl sportszerű hazai csapat végül kettős emberhátrányban fejezte be a
mérkőzést.

Továbbra is a tabella élén.
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2003/2004-ben születettek
Az ősz utolsó hónapjában a bajnokság első feléhez tartozó gárdákkal kellett
összecsapnunk.
Az első helyen álló Dunakanyarral kezdtünk. Ezen a
mérkőzésen egyértelmű vereséget szenvedtünk. Ellenfelünk fizikálisan előttünk
jár, jobb termetű és gyorsabb játékosokkal rendelkeznek, ez a pályán is kijött, 7-3as vereséget szenvedtünk. A nagy különbséghez hozzájárult védelmünk több
nagy hibája is. Rengeteget kell még fejlődnünk, hogy tavasszal
visszavághassunk a szentendreieknek.
Góljainkat Babik Bálint, Jancsó Luki és Kolozsvári Dani szerezték.
Néhány nappal később a Pénzügyőrt fogadtuk, ahol az első félidőben jobban
játszottunk ellenfelünknél, sajnos mégsem mi szereztük meg a vezetést, hanem a
vendégek (0-1). A második félidőben már nem sikerült mezőnyfölényt kialakítani
és az utolsó 20 percben számszerűen is eldőlt a meccs, így a tabella első két
helyezettjétől vereséget szenvedtünk (1-4). Gólunkat Babik Bálint szerezte.
A rangadókat két könnyebb találkozó követte. A Vecsés gárdája sajnos 8+1-ben
tudott csak kiállni, így könnyed, 17-1-es győzelmet arattunk. Gólszerzőink:
Kolozsvári Dani 4, Jancsó Luki, Werner Bala 3-3, Babik Bálint, Uracs Patrik,
Radvánszki Ferkó 2-2, Nagy Misu.
Egy héttel később Csepelen 6-0-ra nyertünk a Csep-Gól ellen. Gólszerzőink:
Babik Bálint, Jancsó Luki 2-2, Werner Bala, Kolozsvári Dani.
Utolsó novemberi meccsünkön a Grund ellen 3-1-es győzelmet arattunk.
Labdabirtoklásunk egyértelműen javult a két elveszített mérkőzést követően,
próbálunk tudatosabban és türelmesebben játszani, aminek ezen a mérkőzésen
már megvoltak a jelei. Első gólunkat Werner Bala fejelte, a másodikat Uracs
Patrik, a második félidőben pedig Bala egy távoli lövéssel is megörvendeztette a
csapatatot (3-1).
A bajnokságban még két mérkőzést fogunk játszani, előbb Dorogra utazunk, majd
a BKV Előrét fogadjuk az első fordulóból elhalasztott meccsen. Decemberben ezt
követően két komoly tornára utazunk, előbb Székesfehérvárra, majd Ercsibe,
ahol erős csapatok ellen játszhatunk majd.

Bajnokira készül a csapat.
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2005/2006-ban születettek
A szokásoknak megfelelően a novemberi hónapot is az előző hónap
legjobbjainak díjazásával kezdtük. A 2005-ös születésű játékosaink közül a
hónap játékosa Herédi Kristóf, a hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói pedig
Bodai Attila, Bóday Benedek, Dajka Bence, Petki Máté és Szikorszky Dani voltak.
A hónap legemlékezetesebb jelenetének Makovinyi Marci CsHC elleni győztes
bombagólját választottuk. A 2006-os születésű játékosaink közül Pados Marci lett
a hónap játékosa. Krant Márkot, Pados Marcit, Szentgyörgyi Simit és
Zelenyánszky Dávidot azért díjaztuk, mert az összes novemberi edzésen részt
vettek. Ebben a korosztályban a hónap legemlékezetesebb jelenetét pedig
Csesznok Andris produkálta, aki a Gloriett SE-nek lőtt hatalmas kapásgólt. Még
egyszer gratulálunk a győzteseknek!
Az október 22-én elmaradt Bozsik tornát 30-án pótoltuk, amin a 2006-os
születésű játékosaink öt mérkőzést játszhattak és ezeken összesen 11 gólt
rúgtak. Zelenyánszky Dávid négy, Feczkó Illés három, Krant Mark kettő, míg
Szentgyörgyi Simon és Szentiványi Dávid egy-egy gólt szerzett. Öröm volt látni,
hogy a mérkőzéseken labdabirtoklási fölényt tudtunk kiharcolni az edzéseken
tanultakat alkalmazva. Csapatunk legjobb játékosának Zelenyánszky Dávidot
választottuk.
November 12-én mindkét csapatunkkal az Ikarus BSE Sporttelepen megtartott
Bozsik tornán szerepeltünk. Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, szinte egész
nap szakadt az eső.

U13 - Bozsik torna a III. kerületben.
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2005/2006-ban születettek
A 2005-ös csapatunk harcos, küzdelmes mérkőzéseket játszott. Sajnos
hadilábon álltunk a góllövéssel, bár mezőnyben jól járattuk a labdát. Magyar
Bulcsú kétszer is betalált, míg Petki Máté pályára lépése után rögtön, első
labdaérintéséből gólt rúgott. Legjobb játékosunk ezúttal Magyar Bulcsú lett.
A 2006-os csapat nagyon jól és eredményesen szerepelt. A négy mérkőzésünkön
14 gólt rúgtunk, Fehér Fülöp és Pados Marci három, Krant Mark, Lekli Lénárd és
Wittmann Norbi kettő, Bélai Balázs és Szalai Bernát egy gólt szerzett. Öröm volt
látni a gyerekek boldogságát a gólok és a megnyert mérkőzések után. Legjobb
játékosunk Solti Szabolcs, a kapusunk lett, mert a kevés feladatát szinte hiba
nélkül oldotta meg.
A november 19-20-i hétvégén mindkét csapatunkkal Bozsik tornán szerepeltünk. A
2006-os csapat a hazai pályán játszhatott és minden mérkőzésén dominálni tudott,
de nem játszott elég célratörően és „csak” négy gólt rúgott. Gólszerzőink: Pados
Marci, Sohár Balázs, Szentgyörgyi Simon és Wittmann Norbi voltak. Legjobb
játékosunk Wittmann Norbi lett, aki fegyelmezett, kiegyensúlyozott teljesítménye
mellett, kiélezett helyzetben, biztos lábbal értékesített egy büntetőt is.

Bozsik Torna hazai pályán.
A 2005-ös csapatunk a III. kerületi TVE Sporttelepén játszotta a mérkőzéseit. A
gyerekek bátran, nagyot küzdve játszottak és bár csak két gólt szereztek, csak
egy mérkőzést veszítettek el a Pénzügyőr U13-as csapata, tehát náluk egy évvel
idősebb fiúk ellen. Góljainkat Bóday Benedek és Magyar Bulcsú szerezte. A sok jó
egyéni teljesítmény közül ezúttal Szikorszky Daniét díjaztuk a csapatunk legjobb
játékosának járó oklevéllel.
Hajrá UFC!
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2007/2008-ban születettek
Mindenki nagy örömére a hónap elején kihirdettük a nagy népszerűségnek
örvendő dekázó verseny időpontját, amelyet az évzáró edzésen, december 14-én
bonyolítunk le. November elején az őszi szünet miatt kevesen voltunk az
edzéseken, de a hónap második felére visszaállt a szokásos létszám.
A 2008-as korosztállyal november 6-án részt vettünk az őszi szezon utolsó Bozsik
tornáján a III. kerületben. Az előző rendezvényeken nyújtottunk már jobb
teljesítményt, elsősorban a védekezéssel akadtak gondjaink, de támadásban sok
szép támadást vezettünk és eredményesen játszottunk. Különdíjban részesült
Balogh Áron és Nagy Milán. Mindketten kiváló teljesítményt nyújtottak ezen a
tornán és különösen örömteli, hogy mind a négy Bozsikon részt vettek.
Összegzésként elmondható, hogy a négy Bozsikon önmagunkhoz képest
megfelelő teljesítményt nyújtottunk, és folyamatosan fejlődtünk egyénileg.
Csapatjátékban még sokat kell előrelépjünk, a következő időszakban ezt a célt
próbáljuk elérni. Illetve szeretnénk, ha többen vennének részt a tavaszi
megmérettetéseken, hiszen a gyermekek fejlődését szolgálják.

Hajrá-Hajrá-UFC!
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2007/2008-ban születettek
Külön szeretnénk kiemelni azon játékosokat akik az összes őszi meccsen labdába
rúgtak: Balogh Áron, Déri Benjámin, Jakab Attila, Kiss Tamás, Nagy Milán és
Picciano Adalgiso.
November 12-én a 2007-es csapat hazai környezetben szerepelt Bozsik tornán. A
zöld csapatunk eredmény tekintetében a legjobb tornáját zárta, de játékban nem
nyújtottunk olyan jó teljesítményt, elsősorban összjátékban vannak
hiányosságaink és a hazai környezet könnyelművé tette a gyerekeket. A fehér
csapatban nem volt meghatározó játékos, de így is sikerült egy mérkőzésen
győztesen elhagyni a pályát. Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy a rossz
időjárás ellenére erre a megmérettetésre jött el a legtöbb gyerek. Különdíjjal
jutalmaztuk Virág Sebastiant és Lepp Olivért.
November 19-én a 2007-es korosztály az utolsó őszi Bozsikon szerepelt Újbudán.
Sajnos csak tíz játékos jött el. Így játszottunk nyolc mérkőzést, a végére már
nagyon elfáradtunk, ez a teljesítményre is és az eredményekre is rányomta a
bélyegét. Voltak kiemelkedő egyéni teljesítmények, de sajnos halvány produkciók
is. A csapatjáték nem működött megfelelően, egyéni megmozdulásokból szereztük
góljaink nagy részét. Különdíjat kapott Cseh Domokos és Borbély Mihály.
Összegzésként elmondható, hogy a hat Bozsikon önmagunkhoz képest megfelelő
teljesítményt nyújtottunk, és folyamatosan fejlődtünk egyénileg. Csapatjátékban
még sokat kell előrelépjünk, a következő időszakban ezt a célt próbáljuk elérni.
Illetve szeretnénk, ha többen vennének részt a tavaszi megmérettetéseken,
hiszen a gyermekek fejlődését szolgálják. Külön szeretnénk kiemelni azon
játékosokat akik az összes őszi meccsen labdába rúgtak: Bérczes Lajos, Triz
Bercel és Virág Sebastian.
November 21-én tartottuk az első sátras edzést, emiatt az edzésidőpontok
változtak: hétfőn egy órával kevesebbet tudunk gyakorolni, míg szerdán egy órával
később kezdődik az edzésünk, amely másfél órát tart, a pénteki edzésidőpont és
helyszín változatlan maradt.
Előretekintve a következő hónapra elmondható, hogy december 5-én a 2008-as
csapattal részt veszünk Hidegkúton a Pokorny József Emléktornán, amelyet már
nagyon várunk, illetve a 2007-es korosztállyal téli Bozsik tornán vendégeskedünk
a Fáy utcában, a Vasas Kubala Akadémia által szervezett hat csapatos
mérkőzéssorozaton.
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2009/2010-ben születettek
Az elmúlt hónap is tartalmas volt csapatunk számára. Annak ellenére, hogy őszi
szünettel kezdték az iskolák és az óvodák a novembert, mi edzettünk szép
létszámmal. November 6-án pedig Bozsik fesztiválon voltunk újra. Ez volt a 4.
ilyen esemény a félévben és most is sok játékosunk részt vett ezen.
A 2009-es játékosok szépen helyt álltak mindenki ellen, még azokkal is szoros
meccset játszottunk, akiknél több túlkoros is pályára lépett. Összességében jól
sikerültek a fesztiválok, szinte mindenki el tudott jönni legalább egyszer, akinek
van igazolása és sportorvosi engedélye. Valószínűleg tavasszal már nem ide
jövünk.
Az edzéseken sokat gyakoroljuk a cselezést és a kapura lövést, látunk is sok szép
gólt edzésen és meccseken. Nagyon sokat készültünk a november 19-i Pék Pont
Kupára, ahol tavaly 4. helyezést ért el csapatunk. Sajnos a torna előtti héten
eltörött Ábel keze, aki kapusként szerepelt volna. Így a tornán Bende és Alex
védett, szépen meg is oldották a feladatukat. 2010-es csapatunk megismételte
tavalyi helyezésünket és 4. lett. Nagyon szoros meccseken, 1-1 gólon múlott,
hogy nem jutottunk döntőbe és a bronzmeccset is így veszítettük el.
A 2009-es csapat erős ellenfeleket kapott: Mészöly Focisuli és a Videoton az
ország legerősebb csapatai közé tartozik. Az előbbitől 2-0-ra, az utóbbitól 2-1-re
kaptunk ki. Végül 7. helyen végeztünk, a Dalnoki Akadémia csapatát győztük le a
helyosztón.
A hónap elején csatlakozott hozzánk Galavits Levente, aki lelkesen jár azóta is
edzésre.

Pék Pont Kupán jártunk.
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2011/2012-ben születettek és Manó

A magyar válogatottnak szurkolunk.
Nemcsak futballban jók.
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Lurkó
Kupagyőztesek.

Kölyök

November
bajnokai.
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Junior

Bajnokcsapat hadrendben.

Katica

Katicák két
meccs között.
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Felnőtt
A november hónap nem kezdődött a legfényesebben felnőtt csapatunknak. A tabella
élmezőnyében helyezkedő Ikarus vendégeként, habár sikerült a nagyobb pofont
elkerülni, pontot nem tudtunk szerezni. Az első félidőben sikerült a remek futballt játszó
hazaiaknak megszerezni egy kontrából a vezető gólt. A második félidőben több
helyzetet is sikerült kialakítanunk, amiből meglehetett volna az egyenlítés, de az utolsó
megoldások sorra hibásak voltak. Egy kontra végén aztán a játékvezető Veégh-et
látta szabálytalannak, és a büntetővel a végeredmény is kialakult. Ikarus – UFC 2-0.
Következő mérkőzésünkön a Hegyvidéket fogadtuk hazai pályán, ahol
bizakodhattunk, és újra megküzdhettünk a 3 pontért. A mérkőzés forgatókönyve
azonban hidegzuhanyként hatott ránk nézve. A jobban játszó vendégek már az első
félidőben elmentek 2-0-ra, és a mi lelketlen, gyáva játékunk a második félidőben sem
volt elég a visszakapaszkodáshoz. Egy szépítő gólt Veégh-nek sikerült szereznie.
Végeredmény UFC- Hegyvidék 1-4.
Az őszi fordulók legnagyobb meglepetését számunkra a tabella éléről hozzánk
látogató Építők ellen sikerült elérni. Visszaállt védekezésünkkel nem nagyon tudott mit
kezdeni a vendég brigád, Jobbágy nagy hibája kellett hozzá, hogy megszerezzék a
vezető gólt. Mi utána is tartottuk a visszaállt védekezésből kontrákra épülő játékunkat,
és többször is sikerült nagy helyzetbe kerülni, a gólhoz Székely járt a legközelebb, de
büntetője kimaradt. A második félidőben aztán Moldován beállásával változott meg
minden. A vendégek eldugták a labdát, majd az időt húzó kapustól sikerült
Moldovánnak labdát szereznie és kiegyenlítenie. Pár perccel később Szabó középre
tett labdáját Tóth Totya értékesítette mellel, és végül a végeredményt Moldován
állította be aki Miklósi lövése után a kipattanót egészen közelről pofozta a hálóba.
Végeredmény UFC – Építők 3-1.

Az őszi szezon
utolsó meccse.

CSAPATAINK

Felnőtt
Csapatunk eredményei:
BLSZ I. 11. forduló
II. Kerület UFC - Pestszentimrei SK 2-1 (0-0)
UFC: Kovács L. - Cseh P., Horváth G., Veégh Sz., Jobbágy D. - Kocsis A., Tóth Zs,
Tóth M., Padányi B. - Sztranyovszky G., Moldován K.
Cserék: Székely Sz., Ráskai-Kiss K., Vida G., Molnár E.
Gólszerzők: Padányi B., Sztranyovszky G.
BLSZ I. 12. forduló
Ikarus BSE - II. Kerület UFC 2-0 (1-0)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Jobbágy D., Szabó D., Veégh Sz. - Cseh P., Horváth
G., Székely Sz., Padányi B. - Lesti B., Sztranyovszky G.
Cserék: Moldován K., Emődi B., Lakatos P., Kovács M.
BLSZ I. 13. forduló
II. Kerület UFC - Hegyvidék SE 1-4 (0-2)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Veégh Sz., Szabó D., Lakatos P. - Cseh P., Tóth Zs.,
Vida G., Tóth M. - Lesti B., Sztranyovszky G.
Cserék: Lotfi P., Jobbágy D., Székely Sz., Kocsis A., Skergula Zs., Kovács M.
Gólszerző: Veégh Sz.
BLSZ I. 14. forduló
II. Kerület UFC - 43. Sz. Építők SK 3-1 (0-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Jobbágy D., Szabó D., Veégh Sz. - Horváth G., Tóth
Zs., Tóth M., Lotfi P. - Székely Sz., Sztranyovszky G.
Cserék: Cseh P., Moldován K., Vida G., Libor G., Kovács M., Skergula Zs.,
Lakatos P.
Gólszerzők: Moldován Krisztián 2, Tóth Máté
BLSZ I. 15. forduló
II. Kerület UFC - ASR Gázgyár 1-1 (0-1)
UFC: Kovács L. - Miklósi G., Cseh P., Szabó D., Veégh Sz. - Horváth G., Tóth Zs.,
Tóth M., Sztranyovszky G. - Libor G., Moldován K.
Cserék: Padányi B., Vida G., Jobbágy D., Lotfi P., Székely Sz.
Gólszerző: Sztranyovszky G.

