
A 2016-os évben csapatunk folytatta a hosszú évek óta tartó jó sze-
replését. Négyszer az első helyen, egyszer a második helyen végez-
tünk az elmúlt években. Megvédtük tavalyi bajnoki címeinket, ami nem 
volt könnyű, mivel soha nem látott sérüléshullám érte el a csapatot. Sze-
rencsére erős kerettel rendelkezünk, így a hiányzókat megfelelően tud-
tuk pótolni. Ezért az így elért eredmény örömmel és büszkeséggel tölt el 
bennünket. A Budai XI. SE 2015 novemberétől 2016 áprilisáig két bajnok-
ságot szervezett tíz-tíz csapat részvételével. Egyenletes, jó teljesítmény-
nyel az első helyen végeztünk, megnyertük mind a két bajnokságot. Az 
ezzel járó kupát és érmeket Bernárd János, a Budai SE elnöke adta át.
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Négyszer a dobogó tetején 
a HÍDÉPÍTŐ focicsapata

Á prilisban már az Arany Ászok Futbal-
larénában, őszi-tavaszi rendszerben 
folyó, legnívósabb kispályás bajnok-

ságban szerepeltünk. Csapatunk az alapbaj-
nokságban második lett, így indulhattunk a 
rájátszásban, ahol a legjobb négy csapattal az 
elit-bajnokságban vehettünk részt. Nyerő típusú 
játékosaink a maximumot hozták ki magukból, 
vagyis a csapatból, és így három győzelemmel, 
veretlenül bajnokok lettünk, megvédve ezzel 
a tavalyi első helyünket. A helyezésekért járó 
kupát, oklevelet és érmeket Kalenda Árpád, a 
sportcentrum szervezője adta át.

Szeptemberben a Hídépítők családi sport-
napján szerepeltünk, amelyről előző lap-
számunkban beszámoltunk. Remek időben, 
jó hangulatban, csoportunkban az első he-
lyen végeztünk. A díjakat Bernárd János és 
Nagy-Mélykúti Bence adta át. Jelenleg a Fe-
hérvári úti futballarénában szerepelünk. Sok 
forduló van még hátra, de bízunk a sikeres 
szereplésben.

Összegezve elmondhatjuk, sikeres évet zárt 
a HÍDÉPÍTŐ focicsapat, köszönet a támoga-
tóknak, akik nélkül a siker nem lett volna elér-
hető: a HÍDÉPÍTŐ Zrt-nek, az A-HÍD Zrt-nek, a 

HÍDÉPÍTŐK Egyesületének, és nem utolsó sor-
ban a játékosoknak.

A bajnokcsapat tagjai: Kecskeméti Kris-
tóf,    Gálfalvi Levente, Nagy József, Polenyák 
András, Radvánczki György, Anatli Piszenka, 
Csepregi András, Gábor Zoltán, Páldi Ferenc, 
Kelemen Kálmán, Jassó Csaba, Makláry Dávid, 
Fodor Pál, Polenyák Roland, Sztaskó Zoltán, 
Tarnai Sándor, Csepregi Balázs, Komlósi Mi-
hály, Fritz Balázs.
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