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A csoportunk nagyobb létszáma miatt a többi csoporttól eltérően nekünk november utolsó
hétvégéjén fejeződtek be az alapszakasz küzdelmei. Utolsó ellenfelünk az UVSE együttese
volt, akik tavaly a Felsőházban a 8. helyen végeztek. Ez jelentős előre lépés számukra ahhoz
képest, hogy a 2015/2016-os szezonban, még velünk voltak együtt az Alsóházban. Igaz azt
végül megnyerték. Ekkor találkoztunk velük utoljára, mivel tavaly az alapszakaszban másik
csoportban voltak. Az eredmény egyszer egy 17-8-as vereség volt, amikor is Tóth Kecskés Laci
(TKL) ujjtörése miatt Plesztovits Pisti védett, majd két hónappal később a visszavágón is
kikaptunk, de már csak 10-8-ra, úgy, hogy a második negyedben még mi vezettünk. A mostani
találkozó előtt az UVSE a második helyen állt a csoportban. Az eddigi 7 mérkőzésből ötöt
megnyertek (Csepel 19-4, MAFC 8-7, Oázis eredetileg 11-10, majd a fegyelmi ügy rendezése
után 5-0, OSC Kft 7-5, HETE 11-7), egy 7-7-s döntetlent játszottak a KEAC-cal és kikaptak
nagy csatában az Alfától 10-9-re, úgy, hogy az egész mérkőzésen ők vezettek és a vége előtt
1:46-tal kapták a vereséget jelentő találatot. Ezek az eredmények az elmúlt másfél év keret
átalakításának tudhatók be. Jelentősen fiatalítottak, az idősebb, volt MAFC-Schönherzes
játékosok mellé sorra érkeztek a fiatalabbak. Tavalyi szerzemények: Katula Bence dr. (25 éves,
OB I-es múltja van a Pécs színeiben), Szatmári Bence (’95-ös születésű, volt az Alfában,
Szombathelyen, a Honvédban, és még számos csapatban), a 23 éves Sebestyén Mátyás
Szombathelyről érkezett, még a 87-es születésű Szili Attila Nagykanizsáról tette át a
székhelyét. A 34 éves kapus, Martinák Csaba a Csepeltől érkezett Kun Krisztián dr. mellé
második kapusnak. Idén újabb négy fiatalt igazoltak, mivel valahogy meg kellett oldaniuk, a
kieső Morvay György, Sztanó Dániel és Tömöri Gábor pótlását. Leigazoltak egy harmadik
kapust Mészáros Bálint személyében a MAFC-BME-től, aki csak 25 éves és valószínűleg vele
próbálják majd helyettesíteni a negyvenes éveiben járó Kun doktort, aki már csak 2 találkozón
szerepelt ősszel. Érkezett továbbá a 22 éves Baráth Bence az OSC-től, a 27 éves Árki Péter,
aki 2016/2016-ban a Pécs OB II-es csapatában játszott és a 26 éves Szombathelyi Ádám a
viharsarokból (2009/2010-ben, utoljára a Csabai Csirkefogók OB I/B-s csapatában szerepelt).
Szóval a Birkás János, Győri Krisztián edzőpáros próbálja a fiatalságot a rutinnal vegyíteni, ami
az eredményeket elnézve eddig bejött, ezért is egy nehéz mérkőzés várt ránk. Mi közel teljes
csapattal próbáltuk felvenni a versenyt a lila-sárgákkal, Szilágyi Balázs balkezét és Szemere
Danit kellett nélkülöznünk ezen a délután.

Az első labdáraúszásnál Katula Bence dr. és Bánfai Balázs csapott össze. Katula Bence egy
picit gyorsabb volt Balázsnál, de a mi nyolcasunk harciasságának köszönhetően azonnal
megszereztük a játékszert. A támadásunkat, a lepörgő 30 másodperc miatt Kelemen Petinek
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kellett egy kényszerlövéssel befejeznie, ami a kapu felett zúgott el. A UVSE ellentámadását
TKL akasztotta meg centert megelőző szerelésével. Fordulhattunk. Ezúttal még lövési helyzetig
sem jutottunk el, mert Katula doktor labdát szerzett. Gyorsan lefordultak a vendégek és
Szatmári Bence rosszkéz hátulról megeresztett lövésével meg is szerezték a vezetést (0-1). A
középkezdést követően sem tudtuk megtartani a labdát, Szili Attila vette el tőlünk. A védelmünk
jól zárt a következő UVSE támadásnál, Egressy András blokkolta Árki Péter löketét. Megint
Kelemen Petire hárult az a hálátlan feladat, hogy akcióval zárja le a támadásunkat. Megint
időszűkében voltunk, Peti ezúttal egy szabaddobást harcolt ki öt méteren kívülről, rosszkéz
hátul, amit azonnal kapura is küldött. Az irányzékkal sajnos most is gondok voltak. TKL újabb
kapuból való kiúszásával megint hozzánk került a támadás joga. Szépen megjárattuk a labdát,
majd kapás szélen Demjén Ottó villant egyet, Martinák kapus pont odaért a rövidsarkos lövésre
és hárított. Runtág Béla is bemutatott egy szerelést és így megint mi támadhattunk. Kétcenteres
játékra álltunk át. Az akcióból nem tudtunk egyenlíteni, mert Ottó centerezést szabálytalannak
vélték a bírók és kontrát fújtak ellenünk. Középről Szili Attila tesztelte TKL éberségét
eredménytelenül. Az egyenlítés reményében időt kértünk. A megbeszélt taktikát nem tudtuk se
gólra, se kiállításra váltani, mivel Kelemen Peti újabb öt méteren kívüli szabaddobását fogta
meg a vendégek kapusa. Az UVSE –nél ekkor Somogyi Dániel centerezett, szépen megfogta
és beforgatta Szóráth Szilárdot, amiért megkapta az ötméterest. Tekauer Ernő végezte el a
büntetőt. TKL érezte, hogy melyik irányba megy majd a labda és megfogta a jobb kezéhez lőtt
játékszert. Fordulást követően újfent nem sikerült érdemi lövőhelyzetet kialakítanunk a 30
másodperc alatt. A mi kapunknál viszont Szatmári Bence a keresztbeúszásával szépen
megbontotta védelmünket, kapta a pontos passzt és kettőre növelte csapata előnyét
(0-2).
Mi továbbra sem tettünk le a kétcenteres játékról, ezúttal bejött. Demjén Ottót sikerült
megjátszanunk középen, szépen kifordult és rögtön egygólosra csökkentette a hátrányunkat
(1-2).
Az örömünket azonban Sebestyén Mátyás azonnal lelohasztotta a következő támadásánál.
Nem figyeltünk kellőképpen rá és rosszkéz hátulról szépen kilőtte a hosszú sarkot
(1-3).
A negyedből még hátralévő 28 másodperc pedig eseménytelenül lepergett. A mérkőzés elején
ezt a kétgólos hátrányt talán elfogadtuk volna, de a játék képe alapján ez jobb is lehetett volna!

A második negyedben Kemendy Kristóf szerezte meg a középkezdésnél a labdát. Az UVSE
folytatta a sokmozgásos támadását, aminek következtében Tekauer Ernő került helyzetbe
kapás szélen. Egyedül állt TKL-lel szemben és a hosszú sarkot vette célba, csak nem számolt
kapusunk bal könyökével, ami megmentett minket a góltól. A kipattanó labda sajnos maradt a
kékeknél. Elkezdték újra, elölről az előbbi figurát. Ugyanúgy, ugyanonnan Tekauer Ernő ismét
próbálkozhatott, de ezúttal semmi sem állta útját, most sikerült bevennie a kapunkat (1-4).
Következett egy bő 5 és fél perces gólmentes időszak. Kezdődött azzal, hogy a következő
támadásunknál Demjén Danit játszottuk meg centerben, aki kifordult és lőtt egy fölét. Aztán
Danit kiállították Szombathelyi Ádámról, aki kapura akart törni. Az emberhátrányt sikerült
kivédekeznünk, majd Kemendy Kristóf kapu fölött elsuhanó labdája után, már mi jöhettünk. Szili
Attila gyorsan megakasztotta a támadásunkat. Akárcsak TKL a másik kapunál, aki jól jött ki egy
pontatlan indításra. A csapongó, kapkodó játéknak köszönhetően Szombathelyi Ádám is
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feliratkozott a labdaszerzők listájára. TKL harmadik center szerelését követően viszont már
Veszprémi Soma támadhatott kapás szélen. Sajnos a lökete a kapu mellett ment ki a pályáról.
Támadhattak a kékek. Tekauer Ernő hátulról szerette volna növelni csapata előnyét, de ezúttal
a felsőlécet sikerült eltalálnia. A kipattanó az UVSE-nél landolt és egy kis pihenő végett Győri
edző azonnal időt kért. A keresztbemozgásos védelemmozgatás közepette Katula Bence
bombázott egyet rosszkéz hátulról. TKL hatástalanította a próbálkozását. A gólcsendet nekünk
sikerült megtörnünk, Demjén Dani középről mattolta Martinák Csabát
(2-4).
A válasz ezúttal csak egy kimaradt Sebestyén Mátyás lövésre sikeredett. Plesztovits Pisti is
kikérte az időnket, hogy esetleg még a rendelkezésünkre álló két támadás alatt közelebb
zárkózhassunk az UVSE-hez. Az első lépést megtettük, Demjén Dani remekül centerezett
kiállították róla Sebestyén Mátyást. Az emberelőnyt nem tudtuk gólra váltani, mert Szatmári
Bence megkaparintotta egyik keresztpasszunkat. A visszarendeződésünkkel gondok voltak és
ennek Szóráth Sziszi itta meg a levét, begyűjtötte második személyi hibáját is. Az idő rövidsége
miatt az UVSE a gyors akció befejezést választotta. Szatmári Bence, 8 másodpercnyi labda
körbejáratás után kapás szélről tüzelt, TKL zárta a rövid oldalt és védett. A megmaradt 3
másodpercben még egy egész pályás Demjén Dani lövésre futotta tőlünk, ami a kapufa mellett
hagyta el a medencét. Ekkor még optimistán, bizakodva tekintettünk a második félidőre.

A harmadik negyed ráúszása is az UVSE-é lett, ezúttal Árki Péter volt a nyerő ember. TKL
ötödik labdaszerzését követően már újra harcolhattunk a felzárkózásért. Elől továbbra sem
tudtuk megtartani a labdát, újabb labdavesztés, és megint úszhattunk vissza. A visszazárásnál
megint hátrányba kerültünk, mivel Pacsirszky Gábor csak visszahúzás árán tudta megállítani az
UVSE játékosát. Gyors labdamegjátszás következett a rendezetlen védelem ellen, kapás
szélről Katula doktor lőtt. A labda TKL kezéről pont a kapufa elé pattant, ahol megállt. A kékek
hatosa bent látta lövését, kapusunk viszont összeszedte a szabad prédát. Következet három
labdaszerzés. Sebestyén Mátyás kezdte, Szóráth Sziszi folytatta, majd újra jött Sebestyén.
Paulay Gyula keveredett be centerbe a kékektől, Pacsirszky Gábort vitte magával védekezni.
Az első centerpassz után Gáborunkat 20 másodperces pihenőre küldték ki a játékvezetők. Ezt
majdnem ki is töltötte. A 19. másodpercben Szatmári Bence kapás oldalon üresen maradt és
kihasználta a helyzetet, ismét háromgólosra növelte a vendégek előnyét (2-5). Sebestyén
Mátyás már a negyedik szerelését könyvelhette el a következő támadásunknál. Megiramodott a
kapunk felé, Kelemen Peti pedig megfogta. Az emberhátrányt most sikerült kivédekeznünk
Bánfai Balázs labdaszerzésének köszönhetően. A fel-leúszkálás folytatódott, mivel Szili Attila is
behúzta a következő labdaszerzését. Az UVSE, a következő támadását is az ezen a délutánon
igen gólerős Szatmári Bencére játszotta ki. Ismételten kapás oldalon került helyzetbe Szatmári,
de TKL résen volt és hárított. A kipattanó labda most sem volt velünk, visszakerült a feladóhoz.
A kékek taktikát és oldalt váltottak, ami bejött nekik, Szili Attila rosszkézről talált be a kapunkba
(2-6).
Elől továbbra sem tudtuk megtartani a labdát, nem tudtunk érdemi helyzetet kialakítani, a
próbálkozásunkat ezúttal Kemendy Kristóf hiúsította meg. TKL hozta a negyedenkénti két
szerelési átlagot, most is kijött a center elé labdát csenni. Már több mint 7 és fél perce nem
tudtunk gólt lőni, és abban reménykedtünk, hogy a fordulás után Demjén Ottónak sikerül kapás
szélről. Sajnos ez csak hiú ábránd maradt, mert Ottó lövése elkerülte a kaput. Támadhattak a
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vendégek és a kapás oldalon ezúttal Tekauer Ernő bukkant fel, hátulról küldött egy pakkot
TKL-nek. Hálóőrünknek nem okozott gondot a játékszer megszelídítése. Időt kértünk. A pihenés
mellett a másik cél az volt, hogy a rendelkezésre álló 46 másodperc alatt legalább betaláljunk
az ellenfél kapujába ebben a negyedben is. Ehhez nagy lépés volt, hogy a centerünkön
védekező Paulay Gyulával begyűjtettünk egy személyi hibát. 27 másodpercünkből, 20-nál
emberelőnyben játszhattunk volna és még egyenlő létszámos játékra is maradt volna némi idő.
Semmi nem jött össze, tizenkét másodperc után Demjén Dani kapás szélről a kapufát úgy
találta el, hogy az éléről a labda kivágódott a pályán kívülre, így gól nélkül maradtunk ebben a
negyedben.

Nem tudni, hogy a gólnélküli negyed vetette vissza a csapatunkat, vagy az UVSE kapcsolt
magasabb fokozatra, de a negyed első felében sikerült a vendégeknek jobban elhúzniuk tőlünk.
Ugyan Szirányi Bence elhozta a ráúszásnál a labdát, de helyzetig nem jutottunk el, mert
Martinák Csaba jó ütemben jött ki kapujából és labdát szerzett. Már örülni kezdtünk volna
annak, hogy a margitszigetiek első támadását kivédekeztük, amikor Paulay Gyulának centerbe
beadott passz után Országh Misit kiállították. Pont, amikor kiegészültünk, Tekauer Ernő kapás
hátulról megeresztett lökete utat talált a kapunkba (2-7). 30 másodperc ismét nem volt elég
ahhoz, hogy helyzetig jussunk, így Árki Péter révén jöhettek a vendégek. Szatmári Bencét nem
tudtuk megtartani, levédekezni és ezzel lehetőséget adtunk neki arra, hogy megszerezze
önmaga negyedik, csapata nyolcadik gólját
(2-8).
Egy percen belül két könnyű gólt adtunk az ellenfelünknek. Próbálkozni próbálkoztunk a
felzárkózással, de nem sok sikerrel. Kelemen Peti 11 másodpercnyi támadás után egy váratlan
lövéssel lepte meg az UVSE kapusát. Martinák Csaba reflexszerűen beleért a labdába, ami arra
elég volt, hogy megmentse csapatát a góltól. TKL ebben a negyedben is labdát szerzett. A
támadó időnk megint gyorsan elszállt kidolgozott akció nélkül. Ismét a visszarendeződéssel
voltak bajok, Runtág Bélát Szombathelyi Ádám visszarántásáért állították ki. A körbejáratott
labdát Katula Bence vágta be a kapunkba kapás hátulról, ezzel beállítva az eddigi legnagyobb
gólkülönbséget
(2-9).
Középkezdést követően egy újabb labdavesztést jegyezhettünk fel a mi oldalunkon, majd
Kemendy Kristóf próbálta tovább növelni az UVSE előnyét. Ez a lövés azonban Veszprémi
Soma kezében akadt el. A mérkőzés vége előtt 2:07-nél jegyezhettük fel Szirányi Bence első
lövési kísérletét középről, amelyet Martinák Csaba hárított. A kipattanó most kivételesen
hozzánk került, Demjén Dani ismételhetett a begyűjtött labdával. Lövésével sikerült
csökkentenünk a hátrányunkat
(3-9).
Paulay Gyula ezúttal nem centerben, hanem kint vétette észre magát, középről vállalt be egy
lövést, amit TKL megfogott. Fordulást követően folytattuk a kétcenteres játékunkat, de most
Demjén Ottó helyezkedését támadó szabálytalansággal honorálták a bírók. Bő egy perc volt
hátra még a találkozóból és a végjáték igen mozgalmasra sikeredett. Sebestyén Mátyás
pontatlan lövése után lefutott a félperces támadóidőnk, aztán Szatmári Bence kapás szélen
megúszott egyedül, majd a hosszú sarokba ejtette az ötödik gólját
(3-10).
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A mérkőzés utolsó támadássorozatánál először Demjén Dani centermunkájának
eredményeként kiállították Szombathelyi Ádámot, majd egy gyors Dani- Országh Misi-Dani
összjáték a szabaddobás elvégzése miatt, ami után Dani a visszakapott labdát elhelyezte a
kékek kapujában
(4-10).
A középkezdést követően az UVSE még időt kért, hogy a maradék 5 másodpercben újabb gólt
lőhessen. Ez nem jött össze nekik, maradt a 4-10-es eredmény.

A mérkőzés első felében még elfogadható játékot produkáltunk, de kár a második félidőért, ahol
saját magunkat vertük meg!

1427 VSE – UVSE 4-10

(1-3, 1-1, 0-2, 2-4)

1427 VSE: Tóth Kecskés László – Egressy András, Demjén Ottó 1, Runtág Béla, Bánfai
Balázs, Kelemen Péter Csaba, Szirányi Bence Cserék: Nenádov Miklós, Demjén Dániel 3,
Fridrich Gábor, Országh Mihály, Szóráth Szilárd, Pacsirszky Gábor, dr. Veszprémi László
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Soma

UVSE: Martinák Csaba – Árki Péter, Sebestyén Mátyás 1, Katula Bence dr. 1, Szatmári
Bence 5, Paulay Gyula, Szili Attila 1. Cserék: Szombathelyi Ádám, Kemendy Kristóf,
Somogyi Dániel, Tekauer Ernő 2

Emberelőny: 1/3 ill. 2/7

5 méteres: - ill. 0/1

Labdaelhozás: 1-3
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