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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. Hónap képe: U17-es
csapatunk 100%-os mérleggel nyerte
m e g c s o p o r t j á t a Pe s t m e g y e i
Futsal7vége versenysorozatban, ezzel
bejutott a negyeddöntőbe. Gratulálunk!

A hónap képe

A hónap játékosai - Január

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Újra pattog a labda...
Azok a boldog januári hónapok. Emlékszem rá mikor fociztam mennyire vártam,
hogy a töltött káposzta, bejgli, lencse, virsli és ki tudja még mi táncot járva
gyomromban az első újramozgás közben emlékeztessen arra, hogy
„Beköszöntött a tél”.

Ábra ezt is fogta
Alig kevesebb, mint 3 hetes pihenő után már vissza is jöttünk téli pihenőnkről,
hogy az ellustult izmokat megmozgassuk és visszatérjünk a dolgos, egészséges
hétköznapokba.
Nagyon jó volt látni, hogy majdnem teljes létszámmal érkeztek meg fiaink
(Sautner Józsi és Feiner Dani hosszú kihagyás után végre ismét munkába állt!!!)
az első edzésre, dacolva a hideggel a „karácsonyi kilókkal”, labdaéhesen,
motiváltan kezdtük meg a felkészülést a nagy tavaszi hadjáratra.

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Csapatunk Kapitányát, Rókusfalvy Márkót kérdeztem a mögöttük hagyott
őszről, csapatról, elvárásokról:

Rókusfalvy Márkó
B.L. : Ebben a szezonban lettél csapatunk Kapitánya. Milyen változást hozott a
kinevezésed? Hozott-e egyáltalán bármi változást az öltözőben a pályán és a
fejedben?
R.M.: Ez egy nagyon jó kérdés. Igazság szerint pont a napokban gondolkodtam
ezen. Az biztos, hogy nagyobb felelősséggel jár mind a pályán és azon kívül is.
Jobban oda kell figyelni a társaimra.

Egy lámpa bánta
ezt a kapáslövést

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
B.L.: Milyen gondolatokkal/célokkal vágtál/vágtatok neki ennek a szezonnak?
R.M.: A csapat újrakovácsolása volt a fő szempont ősszel és úgy gondolom, hogy
a nehézségek ellenére egészen jól összeálltunk.

Csibészek

B.L.: Mit kaptál a mögöttünk hagyott fél szezontól? Hogyan értékelnéd a
mögöttünk álló időszakot?
R.M.: Sok tapasztalattal lettem én is és a csapattársaim is gazdagabbak,
miközben láthattuk mire számíthatunk majd tavasszal. Szerintem voltak
hullámvölgyek, mint ahogy mindenhol másutt és vannak javítani valók, de
dolgozunk ezeken is.
B.L.: … nem tartanálak fel sokáig, de elmaradhatatlan kérdés, hogy mit vársz a
tavasztól? A döcögős őszi kezdet után szinte teljes létszámmal tudtunk kezdeni,
ami többre, mint bizakodásra ad okot például számomra.
R.M.: A tavasz egy nagyon izgalmas időszak lesz, mivel már nagyjából tudjuk
kitől, mit várhatunk és ezekkel a tapasztalatokkal kezdtünk neki a felkészülésnek.
Remélem azokat a meccseket, amiket meg tudtunk volna nyerni ősszel, tavasszal
hozni fogjuk.
Köszönöm Márkó!

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek
Fucsovics - Federer megy az Eurosporton

Dolgozunk tehát tovább! Kicsit lazítva a gyeplőn január 26-án bedobtam a mély
vízbe a fiatalokat és egy kispályás torna keretein belül felnőtt játékosokkal
mérettettük meg magunkat. Nem vallottunk szégyent, ugyan kijöttek a fizikális
különbségek, de újabb tapasztalatokat szereztünk. Jó volt látni, hogy élvezik a
srácok a játékot, mosolyognak, osztják a szőröket szemtelen módon, bátran
belemennek az 1:1 elleni szituációkba. Kiváló csapatépítő volt és egy egyre jobb
kis közösséget alkotva jöhettünk el a pályáról.
Banka László

CSAPATAINK

2001/2002-ben születettek

„Mé csak az Ábrát fényképezi Laci bá?”

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
2003-2004-es csapatunk január 4-én találkozott újra, hogy megkezdje a
felkészülését a tavaszi szezonra. A fiúk jókedvűen, kipihenten tértek vissza, sok
élménnyel gazdagodva, amit a téli szünetben éltek át családjaikkal, barátaikkal.
Munkánk, nem edzéssel, hanem rögtön egy tornával kezdődött. Szentendrén
vettünk részt a Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett, téli-futsal
bajnokságának első fordulójában.
Az E-csoportban kapott helyet két csapatunk is, és rögtön egy házi rangadóval
kezdtünk, ahol a II.KERÜLET UFC I. mérkőzött meg a II. KERÜLET UFC II.
csapatával. Szoros mérkőzésen végül az UFC II. került ki győztesen. Nagyon jól
kezdtük az első fordulót, hiszen 5 mérkőzésből 3-at megnyertünk.

Közös öröm
Hivatalosan január 6-án kezdtük meg a felkészülésünket, és indultak el újra az
edzéseink. A hűvös időjárás ellenére örömmel töltött el minket, hogy majdnem
teljes létszámmal vettünk részt az edzésen. Pár hiányzónk akadt csak az
edzéseken.
A hétvégéhez közeledve, ismét Szentendrére vezetett az utunk, mindkét
csapatunkkal. Ismét 5 mérkőzésből 3-at megnyerve tértünk haza és a II. Kerület
UFC II. csapata veretlenül állt még mindig a futsal bajnokságban.

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Január 18-án Budakalászra vezetett az utunk ezúttal, és hihetetlen nagy
tanúbizonyságot tettek fiaink arról, hogy csapatként, egymást segítve és buzdítva
mennyi mindent tudnak elérni. Meg is lett az eredménye, hiszen 5 mérkőzésből,
mind az 5 meccset megnyerték a fiúk. Nagyon büszkék voltunk és zengett a
„kalászi csarnokban” a „KETTŐ…HÁROM…UFC!!!” kiáltás.

Szelfi
A hét jókedvű indítását megalapoztuk. A srácok több labdatartásos és futásos
feladatok közepette kőkeményen vetette bele magát az edzésekbe, igaz annyira
nem tetszett nekik, hogy futsal-labdával kértük az elemek helyes elsajátítását, de
megértették, hogy a jó teljesítményhez szokniuk kell ezt a játékszert is, hiszen alap
esetben a nagypályás labdarúgáshoz vagyunk hozzászokva.

Luki

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek
Ennek ellenére január 25-én ismét Budakalászon volt jelenésünk, ahol folytattuk
sikerszériánkat.
Ismét 5 mérkőzést játszottunk, melyen 4-et megnyertünk és egy mérkőzésen
döntetlent értünk el.

Letámadás
II. Kerület UFC II-es csapata ezzel 100%-os mérleggel nyerte meg csoportját, II.
Kerület UFC I-es csapatunk pedig nagyot hajrázva, a középmezőny éléhez
csatlakozva végzett csoportjában. Nagyon büszkék vagyunk rátok fiúk és bízunk
benne, hogy folytatódnak a sikereink.
Pálfi Ádám

Pihenés

CSAPATAINK

2003/2004-ben születettek

Óca pózol

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Legkisebb felső harmados csapatunk számára csak szűk két hétig tartott a téli
szünet, hiszen január 3-án már edzésünk volt, mert másnap futsalmeccsen volt
jelenésünk. Profi csapatunk azonban ezt lelkesen fogadta, az első edzésen
harminc gyerek jelent meg, csak betegség vagy elutazás miatt hiányoztak
néhányan. A nagy hideg ellenére átlagosan 33-an voltunk az edzéseken, s ebben
a hónapban tizenegy játékosunk volt, aki minden tréningen ott volt.

Győztes meccsek után jó a hangulat

Jó hír, hogy három próbajátékos örömmel csatlakozott hozzánk. Illyés Márk és
Józsa Lukács az UFC Kölyök csapatából, Ludvig Bende pedig Biatorbágyról
érkezett. Mindhármukat hamar befogadta a közösség.
Sajnos egy távozónk is volt januárban: Szabó Ákos úgy döntött, az UDSE-ben
folytatja a labdarúgást. 2006-os kapusunknak köszönünk mindent, és további sok
sikert kívánunk! Bármikor visszavárjuk!
Ahogy az ilyenkor lenni szokott, az edzéseken inkább az állóképesség
fejlesztésére koncentráltunk, hétvégente pedig nagypályás meccsek helyett
futsalozunk és kispályás tornákra járunk. A 2005-ös korosztályban kifejezetten jól
játszottunk a gödöllői Sátor Kupán, a 2006-osokkal pedig talán kicsit
balszerencsések voltunk a hidegkúti Pokorny József emléktornán. A
futsalmeccseken néhány kivétellel szinte mind a 38 játékosunk pályára lépett.
Január legjobb játékosa: CSUKÁRDI BARNABÁS

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Januári mérkőzéseink:
BLSZ téli futsal U15, B-csoport:
1. forduló:
UFC: Bélai Ba., Bélai Be., Csukárdi, Fodor, Kovács, Magyar, Makovinyi,
Pados, Petki, Serafinovics, Szikorszky, Wittmann
1. II. Kerület UFC–Szent Pál Akadémia HSE 7–2 (3–2)
Gól: Bélai Be. (11., 39.), Wittmann (16., 32.), Csukárdi (19.), Bélai Ba. (31.),
Magyar (38.)
Gólpassz: Pados (11.), Magyar (16.), Serafinovics (19.)
2. II. Kerület UFC–Csepel FC II 9–1 (5–1)
Gól: Serafinovics (2., 19), Csukárdi (5.), öngól (16.), Szikorszky (20., 40.),
Wittmann (24., 39.), Bélai Ba. (37.)
Gólpassz: Szikorszky (2.), Petki (5.), Bélai Ba. (16.), Csukárdi (19.), Serafinovics
(20., 37.), Fodor (24.), Pados (39., 40.)

Nagyszerűen szerepeltek a 2005-ösök
a gödöllői Sátor Kupán

.

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
2. forduló:
UFC: Bélai Be., Csukárdi, Elek, Fodor, Gödölle, Kovács, Lázár, Magyar,
Petki, Szikorszky
1. II. Kerület UFC–Kelen SC II 7–0 (3–0)
Gól: Szikorszky 3, Bélai Be. 2, Gödölle, Magyar 1-1
Gólpassz: Csukárdi, Gödölle, Magyar 1-1
2. II. Kerület UFC–Csepel UP SE 0–1 (0–0)
BLSZ téli futsal U15, F-csoport:
2. forduló:
UFC: Bene, Fazakas, Fehér, Krant, Kühne, Lukics, Quell, Solti, Szabó M.,
Szentiványi, Szőke
1. II. Kerület UFC–Gloriett II 5–9 (2–5)
Gól: Bene (4.), Fazakas (10.), Fehér (28.), Krant (30., 33.)
Gólpassz: Lukics (10.), Solti (28.)

Remek közösség

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Sátor Kupa, Gödöllő, 2020. 01. 11., U15 (2005):
UFC: Bélai Ba., Bélai Be., Csukárdi, Fodor, Kovács, Magyar, Petki,
Szikorszky, Wittmann
Csoportkör:
A-csoport
1. II. Kerület UFC–RKSK I 5–0
Gól: Wittmann 3, Szikorszky, Csukárdi 1-1
Gólpassz: Bélai Ba., Petki 1-1
2. II. Kerület UFC–Dunaújváros PASE 0–0
3. II. Kerület UFC–Barca Academy U14 0–3
4. II. Kerület UFC–ESMTK 3–0
Gól: Csukárdi, Magyar, Wittmann 1-1
Gólpassz: Petki, Szikorszky 1-1
Negyeddöntő:
II. Kerület UFC–Gödöllői SK II 1–0
Gól: Petki 1
Elődöntő:
II. Kerület UFC–Gödöllői SK I 0–1
Bronzmeccs:
II. Kerület UFC–Békéscsaba Labdarúgó Akadémia 1–2
Gól: Csukárdi 1
UFC-helyezés: IV.
Csapatok száma: 16

CSAPATAINK

2005/2006-ban születettek
Pokorny József Emléktorna, Hidegkút, 2020. 01. 25., U14 (2006)
UFC: Bene, Fehér, Krant, Kühne, Pados, Serafinovics, Szabó M., Wittmann
Csoportkör:
B-csoport
1. II. Kerület UFC–Hegyvidék I 0–2
2. II. Kerület UFC–Hidegkút II 8–1
Gól: Krant, Wittmann 2-2, Bene, Pados, Serafinovics, Szabó M. 1-1
Gólpassz: Krant 2, Bene, Fehér, Kühne, Szabó M., Wittmann 1-1
3. II. Kerület UFC–SZAC 0–2

Teremtornán jártak a 2006-osok

UFC-helyezés: V-VI. (csoportharmadik)
Csapatok száma: 8
Ritz Balázs

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Január 11-én folytatódtak az U13-as téli futsal mérkőzések a G csoportban.
Eredmény szempontjából felemásra sikerült a forduló, örömteli, hogy új fiúk is
bemutatkoztak.

Tovább akarunk fejlődni!

Január 18-án kezdődtek a küzdelmek az U13-as téli futsal C csoportjában. Itt is az
eredmények felemásra sikeredtek, a fiúk nagyon idegenül mozogtak az első
mérkőzésen a pálya borítása és méretei miatt.

A feltörekvő fiúk

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Aznap délután sportorvosi vizsgálatot is szerveztünk a korosztálynak,
szerencsére sokan éltek a lehetőséggel és jó kezdeményezésnek tartották a
szülők, amit szeretnénk nyáron is megismételni.

Büszke Gergő

Január 19-én részt vettünk a II. téli Bozsik tornán a Szőnyi úti sátorban. Olyan
fiúknak adtunk lehetőséget, akik nemrég csatlakoztak hozzánk. Külön öröm, hogy
hosszú nemzetközi ügyintézés után sikerült leigazolnunk Amir Junuzovicot és
Dormon Konrádot, így ők is pályára léptek első hivatalos mérkőzésükön.
A mérkőzéseken látszott, hogy még nagyon sokat kell fejlődniük, de a kevés siker
ellenére sikerült lelket önteni a fiúkba. A tornán különdíjban részesült CzombosSzóráth Gergő.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Január 26-án visszatértünk Budafokra a téli futsal C csoportjának következő
fordulójára. A hozzáállással nagyon elégedett voltam, rengeteg párharcot
nyerünk meg és sok helyzetet is kialakítottunk.

Álmosak

Meghirdettük a balatongyöröki nyári focitábort, amely június 21-27 között lesz és
ennek a korosztálynak utolsó alkalommal.

Bemelegítés

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
A következő szezontól csapatunknak már ottalvós edzőtábort szervezünk
Balatonberényben 2020. augusztus 24-28 között.

Öltözői kihívás

Februárra sikerült két nagypályás edzőmérkőzést szervezni, így először február
9-én a Testvériség csapata ellen játszunk, majd Budafokot fogadjuk.

Fogadkozás

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek

Figyelnek Szabi bára
Az edzéseken, mivel a futsal időszak hamarosan véget ér, elővettük az 5-ös
méretű labdákat és azzal gyakoroltunk, játszottunk, hogy a játékosok
alkalmazkodjanak a nagyobb méretű labdához, amellyel már nagypályán fognak
játszani.
Az edzéseken éppen ezért, elsősorban az átadásokon és átvételeken volt a
hangsúly, illetve a szélességi játékot, valamint a beadásokat gyakoroltuk
intenzíven.

CSAPATAINK

2007/2008-ban születettek
Meccsek után is vidáman

Sajnos sokan elfelejtették, hogy az edzéseken a sípcsontvédő viselése kötelező,
így az edzések elején és végén ennek a fontosságra újra fel kellett hívjuk a
játékosok figyelmét. Reméljük gyorsan újra partnerek lesznek ebben a fiúk!
Kercsó Ábel

Öltözői titkok

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Az év első hónapjában az egyéni támadó és védő játékot fejlesztettük,
gyakoroltuk számos létszám azonos és létszám előnyös/hátrányos játékban. A
nagy hideg ellenére az edzéslátogatás magasan harminc fölött volt átlagban,
aminek külön örültünk.

2020.01.12. UFC 3.

Két futsal fordulója volt a hármas számú csapatunknak és egy téli Bozsik tornán is
részt vettünk. Játékosainknak lehetősége nyílt csapat szintű sportorvosi
vizsgálatra a saját pályánkon. Ez az egységes dátum nagyban segíti majd a
tavaszi tornák szervezését.

December hónap játékosa: Pados Máté

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Események:

BLSZ Futsal torna, 3. csapatunk, 1. forduló 2020.01.12.
Résztvevők: Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, Lendvai Bátor, Martin Hajdu
Péter, Pados Máté, Pálfi Balázs, Vereckey Mór
Mérkőzések:
II Kerület UFC 3 – Főváros Vízművek SK 6:1
II Kerület UFC 3 – Gerrzo 2 6:1

2020.01.26. UFC 3.
BLSZ Futsal torna, 3. csapatunk, 2. forduló 2020.01.26.
Résztvevők: Kecskés Ádám, Lehőcz Bálint, Lendvai Bátor, Martin Hajdu
Péter, Pados Máté, Kovács Márton Bendegúz
Mérkőzések:
Szent Pál Akadémia HSE 2 – II Kerület UFC 3 2:4
1908 SZAC 2 – II. Kerület UFC 3 0:8

CSAPATAINK

2009/2010-ben születettek
Téli Bozsik torna, 2. játéknap 2020.01.19.
Résztvevők: Kovács Konrád, Madzin Zalán, Brückner Bertalan, Kapa Hunor,
Pásztor Zsigmond, Varga Samu
Ellenfelek voltak: III. Kerületi TVE, Simon Alapítvány, Hidegkút SC,
Nagykovácsi USE
Oklevelet kapott kiváló játékáért: Kapa Hunor
Kovács Viktor

Téli Bozsik torna 2020.01.19.

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
Egy tartalmas januári hónapon vagyunk túl. Az edzések mellet megmerítettük
magunkat Gödöllőn is.

Gödöllői csapatkép
De vissza a hónap elejére, ahol is az edzéseken az átadások és a különféle
átvételek kerültek előtérbe. Meg lehet jegyezni rengeteget léptek benne előre a
srácok.

Bomba

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek
A hónap folyamán érkező próbajátékosok közül csak Ábel győzte meg az edzőket
abban, hogy mindig mosolygó arccal tud majd távozni az edzés végén.

Szabadrúgás
A gödöllői Sátor kupán járva rengeteg tapasztalattal gazdagodott mindkét
korosztály, hogy hol is tartunk egyénileg, illetve csapatjátékba az ország különféle
részeiből érkező gyerekekhez képest.

Bátorítás

CSAPATAINK

2011/2012-ben születettek

Párharc
A hangulat csapaton belül kiváló volt. Mindenki, aki el tudott jönni jól érezte magát
és élménnyel gazdagodva tért haza.
A srácok már nagyon várják a tavaszt és a Bozsik fesztiválokat, addig is
meghívásos tornákon és edzőmérkőzéseken vesznek részt.
Roller Dániel

Megbeszélés

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek
Belevetettük magunkat a januárba. Egy játékosabb december után, megújult
erővel léptünk ismét a sátor gyepszőnyegére.
Fókuszban a labdavezetés és a labdaátvétel különböző irányokba. Az edzéseken
nagyobb szerepet kapnak a labdavezetési feladatok és játékok. A mérkőzések
közben a labdatartásra és a párharcok bátor felvállalására bíztatjuk a gyerekeket.
Egyre nagyobb hangsúlyt kap a kapura lövés, amelyet játékos célzó feladatokkal
gyakorlunk, a helyes rúgótechnika kivitelezésével.
A gyerekek motiváltak, az edzések pörgősek és jó hangulatúak. Remek időszak
elé nézünk.
Hajrá, hajrá UFC!!!
Huczik Norbert és Perjési Lionel

Sortűz

CSAPATAINK

2013/2014-ben születettek

Nyomás utána!

CSAPATAINK

Junior

Junior edzés a sátorban

Kölyök
Bajnokok!

CSAPATAINK

Lurkó

A legfrissebb különdíjasok

Ma is mi értünk oda először az edzésre

CSAPATAINK

Manó

Na ezt vedd el!

CSAPATAINK

Manó

Sprint közben

Katica

Stefi a csodakapus

CSAPATAINK

Felnőtt
Január 7-én kezdtük meg a felkészülést a bajnokságra. Heti 3 edzés mellett 2
fakultatív edzés is bekerült a programba, így hétfőnként van lehetőség egy kis
futásra a rekortánon, szerdán pedig egy taktikai értekezlet mellett szintén futunk
egy keveset.
Véget ért a házi kupasorozat is (PERSELY KUPA), a győztes csapat egy nagy
halom gyümölcsöt zsebelt be, míg néhányan egyéni elismerésben részesültek,
így pezsgőzhettek egyet!
Az első héten edzőmeccs még nem volt, viszont decemberben sikerült a
továbbjutás a BLSZ Teremtornán, így a középdöntőben folytattuk a küzdelmeket
Január 11-én. Itt szintén sikerült a jó szereplés és a csoportból bejutottunk a
döntőbe, így másnap a Pestszentimre ellen játszottunk a 4 közé jutásért. Szoros
és fordulatos mérkőzésen végül 6-5 arányban alulmaradtunk, így az 5.helyen ért
véget a torna a számunkra. Mindenképp egy jó tapasztalás és jó közösségépítő
program volt, máskor is szívesen indulunk majd.

BLSZ Teremtona középdöntő

Igyekeztünk a csapatnak olyan ellenfeleket választani, akik magasabb
osztályban szerepelnek, így már az első mérkőzésen a BLSZ I-es ASR Gázgyár
csapatát láttuk vendégül. Új felállással és kicsit kevert kerettel futottunk neki a
meccsnek, ami nagyon jól sikerült, jobban is, mint vártuk, hiszen abszolút egyenlő
partnerei voltunk a Gázgyárnak, sőt talán nekünk voltak nagyobb helyzeteink és
többet is voltunk az ellenfél térfelén, ám a rossz helyzetkihasználásunk és egy pici
védelmi hiba elegendő volt, hogy a mérkőzés 1:0 arányban az ellenfelünk javára
alakuljon. A játék képe viszont nagyon biztató volt. Erőnlétben mindenképp sokat
kell fejlődnünk, reméljük jó lesz a továbbiakban az edzés létszámunk és nem
lesznek gondjaink a bajnokságban.

CSAPATAINK

Felnőtt
01.25-én a Gödöllővel csaptunk össze, amely csapat a Pest megyei I. osztályban
szerepel. Nagyon korrekt ellenfél voltak, szimpatikusan játszottak, pozitív
csalódás volt mindenképp!

BLSZ teremtorna

Izgalmas és fordulatos mérkőzést játszottunk, ahol már látszott a két csapat
között a különbség állóképesség és tudatosság terén is. Ellenfelünk szép focit
játszott, ám mégis sikerült 2:0 előnnyel fordulnunk a szünetben. Ehhez kellett a jó
helyzetkihasználásunk és az ellenfél rossz döntései a kapunk előtt.
A folytatásban aztán hamar kiegyenlített a Gödöllő viszont csak az utolsó 5
percben nyerte meg a meccset, amikorra elfáradtunk már teljesen. Nagyon jó
erőfelmérő volt a csapatnak.
Január hónap legjobb játékosa: Dolgener Fábián
Erdő-Lahner Tas

