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Egyesületünk  futballfilozófiájához, 

képzési és nevelési elveihez illeszkedve 

a mérkőzések, tornák eredményei 

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 csapatunk által az elmúlt egy 

évben labdarúgó akadémiákra feljebb 

adott játékosok fényképe szerepel 

születési évükkel és az átvevő 

csapatokkal! 

Gratulálunk a gyerekeknek, és további 

sok sportsikert kívánunk nekik!
A hónap képe
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Nagy-Kolozsvári Dániel
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Földi Dominik
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Varga Zsolt
(2003) - Honvéd



Legidősebb utánpótlás gárdánk szorgalmasan folytatta a felkészülést a 
bajnokság tavaszi szezonjára. Az elmúlt hetekben az időjárás végre nem 
akadályozta a munkát, így sikerült az eltervezett munkát elvégezni.

Első februári edzőmérkőzéseinken azért a víz volt az úr, hiszen 2000-es 
csapatunk a Vác egy évvel fiatalabb gárdáját mindössze kispályán tudta fogadni, 
mert a pálya nagyobbik felén az olvadás következtében állt a víz, így nem csoda, 
hogy a vízilabdához hasonló eredmény született (9-6 a javunkra, gólszerzőink: 
Erős M., Tarkövi Á., Vincze G. 2-2, Czipó Á., Kákosy M., Porst Be.). 

Aznapi második mérkőzésünket ellenfelünk rugalmasságának hála le tudtuk 
játszani Kelenvölgyben, ahol a Kelen SC második csapatát, mely a BLSZ II. 
osztályban szerepel, 5-2-re győztük le (gólszerzőink: Tóbiás M. 2, Böszörményi 
Á., Katona M., Lénárd A.). Ezen a mérkőzésen is látszott, hogy '99-es születésű 
játékosaink már felveszik a versenyt a felnőttekkel és a budapesti második osztály 
szintjén már labdabirtoklási fölényt is ki tudunk alakítani ellenfelünkkel szemben.

A következő hétvégén az idősebbek ismét felnőttek ellen léphettek pályára, a 
nyáron alakult és a budapesti negyedik osztályt vezető Erős Vár FC-t 5-1-re 
győztük le, ezen a meccsen Lénárd Andris mesternégyese mellett Gerhát Dávid 
talált az ellenfél kapujába. A 2000-esek ismét egy évvel fiatalabb gárdát, a 
Szolnoki MÁV 2001-eseit fogadták. Rendkívül jó iramú, kemény meccsen 3-3-as 
döntetlen született (gólszerzők: Bacsek B. 2, Czipó Á.)

Ezen a héten kedden is felkészülési találkozót vívtunk, melyen 2000-eseink 
ellenfele a KISE hasonló korosztályú gárdája volt. Itt 5-0-s győzelmet arattunk, 
gólszerzőink: Padányi D., Tarkövi Á., Czipó Á., Kákosy M., Bacsek B. 

Így érkeztünk el az utolsó barátságos mérkőzéseinkhez, melyeken a Vác 2000-es 
csapatát, valamint a Hegyvidék II. csapatát láttuk vendégül. A váciak elleni 
mérkőzés az elmúlt meccsekhez hasonlóan rendkívül jól szolgálta fejlődésünket, 
roppant agresszív és ügyes gárda ellen játszhattunk. Az első félidőben remek 
teljesítményt nyújtottunk, ám sok-sok helyzetet kihagytunk, a második 
játékrészben visszaesett a teljesítményünk, de gólt mégis ekkor rúgtunk Tarkövi 
Ádi révén, a végeredmény 3-1 a vendégek javára. 

A Hegyvidék tartalékcsapata ellen ismét érezhettük, mi a különbség a felnőtt és az 
utánpótlás labdarúgás között. Hiába voltunk nagy labdabirtoklási fölényben és 
hiába kerültünk sokszor ellenfelünk védelme mögé, a felnőtt futballra jellemző 
racionalitás hiányzott a játékunkból. Az Angliából egy hétre hazatérő Muradin Beni 
mesterhármassal 3-1-re nyertünk a sok hasznos tapasztalattal szolgáló meccsen.

Március első hétvégéjén kezdődik a tavaszi szezon, egyértelmű célunk, hogy 
mindkét bajnokságban a dobogón végezzünk. Télen csatlakozott a gárdához 
Gerhát Dávid (Újpest FC, szélső), Smeló István (Újpesti Haladás, védekező 
középpályás) és Prizzia Tamás (Tabáni Spartacus, kapus). 
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Mindhárman könnyen beilleszkedtek és hasznos tagjai lesznek közösségünknek.

Az érkezők mellett távozók is voltak, Debre Dávid a budapesti II. osztályban 
szereplő Csillaghegy felnőtt csapatában, míg Csorvási Csaba a Hegyvidék UFC-
ben folytatja pályafutását. Mindkettőjüknek sok sikert kívánunk és ha úgy alakul, 
természetesen mindkettőjüket visszavárjuk. 

Sajnos a télen véglegessé vált, hogy kapitányunk és hálóőrünk, Nagy Dániel 
szervezete nem bírja tovább a versenysportot, ezért abba kell hagynia a futballt. 
Dani önzetlenül felajánlotta, hogy szükség – sérülés vagy betegség - esetén 
segíti a csapatot, amit nagy örömmel fogadott a csapat.

A sérülések idén sem kímélik a csapatot, Nyitrai Tamás és Körtvélyessy 

Csanád több hónapra kidőlt, remélhetőleg az áprilisi prágai tornán már 

mindketten újra a csapatot erősíthetik. Rajtuk kívül Uray Kristóf is komolyabb 

sérüléssel bajlódik, de az ő visszatérése már csak napok kérdése.

Februárban a hónap játékosa Hortobágyi Balázs lett. Balázs nyáron 

csatlakozott a csapathoz és rengeteget fejlődött, a téli edzőmérkőzéseken 

nagyszerű teljesítményt nyújtott. Gratulálunk!

Házi kispályás bajnokságunk győztesei.



U15-ös brigádunk nagy változásokon ment keresztül február hónapban. 

Több meghatározó játékosunk igazolt el, ketten is a profi labdarúgás irányába. 

Józsa Marcell a Vasasban, Földes Marcell az Újpestben, míg Rozsondai Tamás a 

Hegyvidékben folytja pályafutását. 

A távozók mellett igazolni is sikerült, két játékos is felkerült a Junior csapatból, 

illetve Piliscsabából és a Goldballból sikerült egy-egy játékost szerezni. 

Az első bajnoki fordulónk elmaradt, így tovább tart a téli alapozása csapatunknak, 

amivel remélhetőleg profitálni tudunk legalább erőben. Edzéseken sokat kerülnek 

most elő állóképesség fejlesztő, száraz gyakorlatok, mellettük pedig első sorban 

a párharcokról, 1-1 elleni, 2-1 elleni, 2-2 elleni játékokról szólt a hónapunk. 

Első bajnoki mérkőzésünket a Csepel ellen fogjuk játszani március hónapban.
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Pillanatkép az UTE elleni mérkőzésről.
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Februárban edzéseinket rengeteg edzőmérkőzés színesítette, melyeken 
igyekeztünk minden játékosnak lehetőséget adni, hogy éles helyzetben, igazi 
ellenfél mutassa meg, mit tud. Első havi edzőmeccsünk súlyos vereséget hozott, a 
Tabáni Spartacustól 15-1-re kaptunk ki. Ellenfelünk minden tekintetben előttünk jár, 
de igyekeztünk a lehető legtöbbet tanulni és hasznosítani a mérkőzésből. Gólunkat 
Varga Áron szerezte. Néhány nappal később a III. Kerületi TVE csapatával 
játszottunk hazai pályán, a meccsen 1-1-es döntetlen született, gólunkat Balog 
Márkó szerezte. Egy héttel a csúnya vereséget követően lehetőségünk nyílt újra 
megmérkőzni a tabáni srácokkal, itt 4-0-s vereséget szenvedtünk és ezen a 
mérkőzésen érezhetően több dolgot tudtunk megvalósítani az előző mérkőzésen 
tapasztaltakból, amit jó volt látni. Néhány nappal később az Újpest fiatalabb 
csapatát fogadtuk ¾ pályán, itt 3-2-es vereséget szenvedtünk, mindkét gólunkat 
Uracs Patrik szerezte. A tavasz folyamán először a mérkőzés utolsó harmadában 
eljutottunk arra a szintre, amit a bajnokságban szeretnénk látni. Utolsó felkészülési 
mérkőzésünk a KISE ellen volt hazai pályán, amelyen 5-2-es vereséget 
szenvedtünk. Mindkét gólunkat Jancsó Lukács szerezte. Ezen a hétvégén nemcsak 
nagypályán, hanem kispályán is megmutattuk magunkat az Újpesti Haladás által 
szervezett hagyományos téli tornán. Eredményeink: UFC – Újpesti Haladás 2-2, 
UFC – Testvériség 0-2, UFC – Mészöly Focisuli 2-3, UFC – ASR Gázgyár 5-1. Az 
ötcsapatos tornán a harmadik helyen végeztünk, a torna legjobb kapusa Mezey 
Máté lett, míg csapatunk legjobbjának Kirády Ábelt választották. Gratulálunk!

A felkészülési mérkőzések a vereségek ellenére nagyon hasznosnak bizonyultak, a 
tapasztalatokat és tanulságokat az edzéseken igyekszünk hasznosítani és a 
játékunk felépítésében, kialakításában érezhetően sikerült előrelépnünk. Nagyon 
várjuk a bajnokság tavaszi folytatását, ám erre márciusig kell várnunk, mert első 
ellenfelünk, a BKV Előre kérésére elhalasztottuk az egymás elleni mérkőzést. A 
csapattal kapcsolatos hír, hogy nagy örömünkre Werner Balázs és Nagy-Kolozsvári 
Dani is a Vasas akadémiai csapatában folytatja pályafutását, így ezen a télen három 
játékosunk is első osztályú akadémián folytatja! Gratulálunk, büszkék vagyunk rátok!

Hali 
Kupán.
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A februárt a januári legjobbjainak jutalmazásával kezdtük. A 2005-ös születésű 
játékosaink közül a hónap játékosa újra Bélai Bendegúz lett, mert a januári 
tornákon remekül teljesített. A hónap legszorgalmasabb edzéslátogatói 
Psarogiannis Michalis és Szikorszky Dani voltak. A hónap legemlékezetesebb 
jelenete megint Dajka Bence nevéhez fűződött, hiszen a Téli Bozsik Tornán 
mesterhármast ért a Hidegkút SC ellen. 

A 2006-os születésű játékosaink közül Bélai Balázst választottuk a hónap 
játékosának a januári tornákon nyújtott kiegyensúlyozott játékáért. Krant Mark és 
Solti Szabi nyerte az edzésrészvételi versenyt. A hónap legemlékezetesebb 
jelenetét Feczkó Illés produkálta, aki a Hidegkút SC ellen úgy lőtt gólt, hogy előtte 
a teljes védelmet és a kapust is kicselezte. Ezúton is gratulálunk a győzteseknek!

Még nem számoltunk be a január 29-i Téli Teremtornáról, ahol mindkét 
korosztályos csapatunk öt mérkőzést játszhatott. U12-es csapatunk meglepően 
jól szerepelt és végre a gólzsák is kiszakadt; összesen kilenc gólt szereztünk. 
Dajka Bence négyszer, Geiszter Barni háromszor volt eredményes. A legjobb 
játékosunk ezen a tornán Dajka Bence volt. U11-es csapatunk négy mérkőzésen 
is nagy mezőnyfölényt kialakítva remekelt. Bélai Balázs háromszor, Fehér Fülöp 
és Lekli Lénárd kétszer-kétszer zörgette meg a hálót. A legjobb játékosnak járó 
oklevelet ebben a korosztályban Fehér Fülöp kapta.

Február 5-én mindkét korosztállyal Dabasra látogattunk és a korábban a 
Ferencváros kézilabdacsapatainak otthont adó OBO Arénában játszhattunk, ami 
nagy élményt jelentett a gyerekeknek. Délelőtt a „kicsik” tornája zajlott, ahol újra 
összecsaphattunk az FTC korosztályos csapatával. Csapatunk a megszokottakhoz 
híven ötletesen, a labdát járatva építette fel a támadásait és összesen 12 gólt 
szerzett. Zelenyánszky Dávid háromszor, Bélai Balázs, Bene Attila, Feczkó Illés és 
Patkó Márk kétszer-kétszer volt eredményes és Krant Mark is betalált. 

Téli teremtorna a Fáy utcában.



Bélai Balázs és Fehér Fülöp kiemelkedett a csapatunkból. 
Délután a „nagyok” mutogatták meg oroszlánkörmeiket és bár erre a tornára – 
szerencsére csak ideiglenesen – visszatért a góliszonyunk, nagyon masszívan, 
egymást kisegítve védekeztünk és a helyosztón egy felvidéki csapatot legyőzve 
nagy sikerélménnyel zártuk a tornát. Batovszki Ágost az egész tornán parádézott 
a kapunkban, a testi épségét sem kímélve, aminek egy sajnálatos ujjsérülés lett 
az következménye. Mielőbbi gyógyulást Ágó!

Február 11-én a saját rendezésű UFC Cup-on vettünk részt, ahová többek között 
az ország egyik legjobb utánpótlás-nevelő klubja, a Főnix Gold csapata is 
ellátogatott. A torna mindkét korosztályos csapatunknak jól sikerült. 
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Dabason 
a nézőtéren.

Hazai 
pályán.



A 2005-ös születésű játékosaink 15 gólt szereztek, ami még minket is meglepett. 
Örömteli, hogy jó értelemben vett rivalizálás kezdődött a játékosaink között a 
gólkirályi címért. Makovinyi Marcell egymaga hat gólt szerzett, amivel bekerült a 
torna válogatottjába. A 2006-os csapatunk is szépen helyt állt a náluk egy évvel 
idősebbek között, Nagy Levente kétszer is betalált, Solti Szabi pedig bravúrt 
bravúrra halmozott a kapunkban. Feczkó Illés a kezdeti megilletődöttség után 
gyorsan játékba lendült, bemutatott néhányat a tőle megszokott finom cselekből 
és ő is bekerült a torna válogatottjába.

Február 19-én újra a Vasas pályára voltunk hivatalosak. Az utolsó Téli Teremtornát 
tartották, ahol csapataink újra megmérkőzhettek a szindikátusi megállapodásban 
álló egyesületekkel. A 2005-ös születésű játékosokból álló csapatunkban 
bemutatkoztak az újonnan igazolt játékosaink és összességében nem okoztak 
csalódást. A legjobbunk ezúttal a nálunk első gólját szerző új játékosunk Németh 
Dávid lett. A 2006-os születésű játékosaink megismételték a három héttel korábbi 
jó teljesítményüket. Fazakas Csongi háromszor talált a kapuba és emellett 
nagyon hasznos mezőnymunkát is végzett, amivel kiérdemelte a csapatunk 
legjobbja címet, az ezért járó tapssal és oklevéllel együtt.

Február 25-én az V. Voyage Kupán vettünk részt, Tokodon az U12-es 
csapatunkkal. A torna győztese egy Bajnokok Ligája mérkőzésre szóló utazást 
nyer, így a gyerekek a szokásosnál is nagyobb elszántsággal vetették bele 
magukat a küzdelembe. 16 gólt szerezve, egészen a döntőig meneteltünk, ami 
rendkívüli izgalmak közepette 0:0-s döntetlennel zárult, pedig a meccs elején 
Bóday Benedek még a kapufát is megdöngette. A büntetőpárbajban végül 
alulmaradtunk, amit a gyerekek nagy elkeseredettséggel vettek tudomásul. Bélai 
Bendegúz az egész tornán kiemelkedő teljesítményt nyújtott, de szinte mindenki 
erőn felül teljesített. Magyar Bulcsú hat, Szikorszky Dani öt gólt rúgott. Jó hír, hogy 
elvi esélyünk még maradt bekerülni a budapesti döntőbe, mert a két legjobb 
csoportmásodik is bejut. Már csak a többi selejtező eredményét kell megvárnunk…
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Izgalmas mérkőzéseket játszottunk.



Nagyon mozgalmas hónapot hagyott maga mögött a csapat, hiszen mindkét 

korosztály több tornán is részt vett, illetve a játékoskeretben is voltak változások, 

hiszen Paletta Csanádot és Geresdi Horváth Csanádot felvettük a csapatba, 

illetve Lepp Olivér a pasaréti Vasasba igazolt. Sok sikert kívánunk neki, és ha úgy 

alakul, természetesen visszavárjuk.

Február 4-én a 2008-as korosztállyal téli Bozsik tornán szerepeltünk a Fáy 

utcában. Két érdemleges mérkőzést játszottunk, hiszen a harmadik 

összecsapást egymás között vívtuk meg, hiszen két sorral tudtunk kiállni. 

Az első meccsen a pasaréti Vasassal mértük össze erőinket, kellemes 

meglepetés volt számomra a mérkőzés, hiszen sok helyzetet alakítottunk ki és 

szép gólokat rúgtunk, illetve a védekező játékunk is megfelelő volt. 

A második összecsapást a Vasas Fáy utcai csapata ellen vívtuk, amelyen az első 

félidőben jobban játszott az ellenfél, azonban a második 15 perc a mi fölényünket 

hozta. Összességében megfelelő harcmodorban játszottunk, azonban 

rengeteget hibáztunk a labdaátvételek során.

Aznap a 2007-es korosztály is ugyanott szerepelt Bozsik tornán, ellenfeleink 

voltak a Dunakeszi, pasaréti és a Fáy utcai Vasas. Nagyon tanulságos 

mérkőzéseket játszottunk, sok hibát vétettünk, de a hiba a tanulási folyamat 

része, néha szükségünk van pofonokra, amelyekből tanulhatunk. 
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Márk 
gólhelyzetben.



Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy néhány játékosom nem megfelelő 

hozzáállással játszotta végig a mérkőzéseket, ami elfogadhatatlan, hiszen az a 

minimum, hogy végig küzdünk és mindent kiadunk magunkból, függetlenül a 

körülményektől. 

Ezt megbeszéltük a gyerekekkel, remélem sikerül ezt a mentalitást mindenkiben 

kialakítani, mert ez a labdarúgáson is túlmutat, hiszen az életben is fontos erény a 

megalkuvás nélküli küzdelem. 

A mérkőzések után nagy megtiszteltetés ért bennünket, hiszen a Vasas Kubala 

Akadémia felfigyelt két növendékünkre: Bérczes Lajosra és Triz Bercelre. Azt 

valljuk, hogy 12 éves kor után érdemes bekapcsolódni az akadémiai képzésbe, 

így mindkét fiú nálunk marad, és azon dolgozunk, hogy továbbra is töretlen legyen 

a fejlődésük.

Február 11-én megrendeztük a hagyományos UFC Cup-ot, amelyen rengetek 

közös élménnyel gazdagodtunk, nagyon sok támadást vezettünk, domináltunk a 

mérkőzéseken, és sok szép gólt rúgtunk, kivéve az ASI Dinamo Star ellen, akik 

jobbnak bizonyultak nálunk. 

Megítélésem szerint nagyon párharcerősek voltunk, az agresszív 

letámadásunknak köszönhetően nagyon gyorsan visszaszereztük ellenfeleinktől 

a labdát, és védekezésben is többnyire jól helyezkedtünk. 

Két dologban mindenképpen javulnunk kell: a helyzetkihasználásban és az 

átvételekben, hiszen ezek terén hiányosságaink mutatkoztak.

2007/2008-ban születettek
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Hasznos 
tapasztalattal 
gyarapodtunk.



Február 24-én a Vasassal játszottunk edzőmérkőzést, amelyre sajnos nagyon 

kevés U9-es fiú jött el, de meglepetésemre a 80 perces meccsen jobban bírtuk 

erővel, mint a két sorral felálló ellenfél. Ismét rengeteg helyzetet kihagytunk, 

pozitívum, hogy védekezésben jól muzsikáltunk és cselezésben is jó 

teljesítményt nyújtottunk.

Február 26-án a KISE Kupán vettünk részt a kisebb korosztállyal, a versenykiírás 

szerint azon gyerekeknek szólt a torna, akik kevesebb játéklehetőséget kaptak, 

amelyet nem mindenki vett figyelembe, így nem nyerhettünk tornát, de jól 

szolgálta a gyerekek fejlődését. 

Ismét sok helyzetet kialakítottunk, amelyekből sok ki is maradt, de nagyszerűen 

cseleztük ki az ellenfeleinket, olyannyira, hogy Balogh Áron egy szivárvány csellel 

csapta be az ellenfelét.

A hónap meghatározó tapasztalata, hogy sok helyzetet kihagyunk, így a 

közeljövőben a kapura lövéseket fogjuk gyakorolni.

Előretekintve pénteken a 2007-es korosztállyal edzőmeccs keretében 

megmérkőzünk az ASI Dinamo Starral, március 5-én az U9-es csapat Dorogon 

vesz részt egy tornán, illetve március 11-én az U10-es korosztály Törökbálinton 

szerepel.

2007/2008-ban születettek
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Hasznos 
tapasztalattal 
gyarapodtunk.

A torna jól szolgálta a gyerekek 
fejlődését.



Sok edzés, jó hangulat, UFC Cup és edzőmeccs is volt februárban. Ez pedig azt 
jelenti, hogy eseménydús hónapon vagyunk túl. Csatlakozott hozzánk Krámer-
Nagy Ábel, a Lurkó csapatba távozott Hollósi Milán, ennyi változás volt 
mindössze a játékosállományban. A hónap elején az egyik edzésen bokasérülést 
szenvedett Cselényi Kevin, így ő 3 hete nem edzett, remélhetően márciusra 
felépül. A február 11-i UFC Cup-ot már nagyon vártuk, két csapatunk is szerepelt 
itt. A 2010-es fiúknál elég sok hiányzó volt síelés és betegség miatt, de nagyon jól 
helyt álltak így is. 3 győzelemmel és 2 vereséggel zártuk a tornát, a csapatból Déri 
Dominik emelkedett ki a maga 9 góljával.

A 2009-es csapat hiányzók nélkül tudott kiállni és minden ellenfelünkkel szoros 
meccset is játszottunk. 2 győzelemmel, 2 vereséggel és 1 döntetlennel zártunk 
ebben a korosztályban. A csapatból Váradi Szabolcs emelkedett ki leginkább.
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K 2009/2010-ben születettek

Csapatunk 26 gólt rúgott 5 mérkőzésen.

Csapatunk helyt állt a 
jó hangulatú tornán. 



Február 24-én edzőmeccset játszottunk a Vasas-Pasarét 2009-es csapatával. 
A mérkőzésen 12 játékos is pályára tudott tőlünk lépni. Az őszi edzőmeccsen is 
már láttuk, hogy mi egy kicsit előrébb tartunk az edzésmunkában. A mostani 12 
gólunkra csak egyet rúgott az ellenfél. A kaput végig Benkő Gegi őrizte, sok dolga 
nem volt. A góljaink közül Misi rúgott négyet, Váradi Szabi és Bende 2-2-t, Aedan, 
Csák Domi, Kassai Szabi és Huba 1-1-t.

Márciusban Törökbálintra megyünk mindkét csapattal egy tornára, várhatóan 
elkezdődnek a Bozsik fesztiválok is. Ezekre készülünk az edzéseken, amelyeket 
mindenki teljes erőbedobással és nagy lelkesedéssel végez. Február 
legnépszerűbb gyakorlata a „Dajka Mihály teszt” volt. Aki kíváncsi a részletekre is, 
kérdezze meg a névadó játékost!

C
S
A
P
A
T
A
IN

K 2009/2010-ben születettek

Edzés előtt.

Be fogom lőni!
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K 2011/2012-ben születettek és Manó

Az edzés végére mindenki elfárad.

A labdavezetés már jól 
megy mindenkinek.
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K Lurkó

Kölyök

Kölyök-bajnokság
 győztesei.

A bajnok 
csapat.



C
S
A
P
A
T
A
IN

K Junior

Katica

Mindenki Csóka Milán 

döntésére vár a játék közben.

A Katicák mindig mosolyognak.



Felnőtt
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Felnőtt csapatunknak két tétmérkőzése is volt februárban. Budapest kupában a 

Törökbálint ellen, míg a bajnokságban a Vízművek ellen kezdtük meg a tavaszi 

szezont. A Törökbálint ellen a Siketek pályán játszott csapatunk. Nem sok játék volt 

a pályán, inkább a BLSZ3-ra jellemző rugdosódásé volt a főszerep. Az I. félidőben 

két Kölcze beadás után Sztranyónak és Kovinak sikerült egy-egy gólt fejelni, ami a 

félidő eredményét is jelentette. A II. félidőben ellenfelünknek sikerült szépíteni, de 

elmaradt a bravúr. Márciusban az Ikarus ellen játszunk a 8 közé jutásért. 

Bajnoki rajtunk sajnos nem indult jól. Egy 6 pontos mérkőzésen 45 perc előnyt 

adtunk az ellenfelünknek, ami megengedhetetlen. 3-0-ról kellett felállnunk. Még 

az első félidőben Kölczének sikerült betalálnia, de a félidő után is a hazaiak 

kezdtek jobban, megszerezték a 4. góljukat is. Hogy a vége ne legyen unalmas 

Sztranyó kétszer is betalált, de az utolsó 15 percben nem sikerült begyötörni a 

pontot érő gólt. A második félidőben emberségből, küzdésből jelesre vizsgáztunk. 

 

A csapat egységes és elszánt a győzelemre.

Gólöröm.
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