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VÁLTOZÁSOK AZ ASC LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYÁNAK 

ÉLETÉBEN: 

 

- Örömünkre szolgál, hogy két új diplomás edzővel rendelkezik klubunk, Szalai 

Attila és Berlik Zsolt személyében, akik sikerrel elvégezték a C UEFA-licencet! 

És tervben van Szabados János ősszel induló tanfolyamon való részvétele. 

Többek között ezeknek az örömteli híreknek a hatására, változás történt az 

utánpótlás csapataink vezetésében. Tartalék csapatunk vezetőedzője Berlik Zsolt 

lett, a Bozsik programos U7, U9, U11-es csapatnak edzői Fekete Attila , Szalai 

Attila és Szabados János lettek. Itt szeretnénk a jövőben jobban bevonni az 

iskolát, valamint az óvodát az utánpótlás bázis növelésének érdekében. Reméljük, 

jobb együttműködés alakulhat ki e két szervezettel. Ehhez kérjük minden 

labdarúgást szerető szimpatizáns támogatását, hogy amennyiben tudomása van 

utánpótlás korú játékosokról, legyenek szívesek őket a feljebb felsorolt 

szakembereinkhez irányítani! Egyben kérnénk a 16-21 év közötti labdarúgás iránt 

érdeklődő fiatalok jelentkezzenek a tartalék csapatunk edzőjénél! Szakosztályunk 

életében még egy nagyon fontos változás történt, a klub labdarúgó 

szakosztályának vezetéséért mostantól Stevlik Patrik felel majd, segítői  

Herbszt István és Máté Gábor lesznek. 

 

UTÁNPÓTLÁS EDZŐK ELÉRHETŐSÉGEI: 

- Fekete Attila   0620 / 357 - 9376 

- Berlik Zsolt   0620 / 283 - 1972 

- Szalai Attila    0630 / 715 -9251  

- Szabados János   0620 / 777 -8925 
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BEHARANGOZÓ 

ALMÁSFÜZITŐ SC – SZOMÓDI SE 
 

2014.08.17.  15.00 & 17.00                ASC – SPORTPÁLYA 

 
 

Új év, új remények! Mindkét csapatunk elkezdi a 2014/2015-ös idényt! 

A végső cél eléréséhez az első lépcsőfok a mai Szomód elleni ütközet! Ezen a 

délutánon csak is a megszerezhető 6 pont töltené el elégedettséggel a szakvezetést, 

csapatainkat és a szurkolókat! Erre reális esély mutatkozik! Felnőtt csapatunkat 

mentálisan mindenképpen meglökte a múlt vasárnapi Bana elleni MK továbbjutás, 

melynek értékét növelte, hogy 0:3-ról sikerült döntetlenre és továbbjutásra hozni a 

meccset! Tartalék csapatunk pedig joggal bizakodhat az érmes szereplésben, hiszen 

új edző, új játékosok állnak a csapat mellett. Ennek szellemében várjuk a mai és 

egyben szezonbeli első 6 pontos vasárnapot! HAJRÁ ASC! 
 

Illés László (a felnőtt csapat vezetőedzője):  
- Szeretnénk, hogy ha idén is a dobogó valamelyik fokát el tudnánk 

foglalni, úgy érzem, ehhez a játékosállomány adott. Mivel az gárda 

együtt maradt, egyedül Polgár István fejezte be aktív pályafutását. A 

bajnokság elején minden csapat új számunkra, ezért a Szomód 

csapatát sem becsülhetjük le, mert nem tudjuk mennyit változtak az 

elmúlt évhez képest! Itthon, egyértelműen mindig a 3 pont 

megszerzése a cél, reméljük, hogy sikerülni is fog, és folytathatjuk, több, mint 

másfél éve tartó veretlenségünket! 

 

Berlik Zsolt (a tartalék csapat edzője):  
- Örömmel vállaltam el ezt a feladatot, megtisztelőnek érzem, hogy 

az ASC vezetősége rám gondolt. Azt gondolom, hogy szép kihívás 

lesz a múltbeli eredményeket fenntartani, illetve célom az, hogy 

ennél még fényesebben csillogjon az érem a srácok nyakán a szezon 

végén. Céljaim között szerepel az is, hogy egyre több játékos 

szerepelhessen az ASC felnőtt csapatában a későbbiekben. 

Mindehhez azonban a lelkesedésem egyedül nem lesz elegendő, mindenképpen 

számítok a játékosok pozitív hozzáállására, lelkesedésére és jelenlétére az edzések 

és a hétvégi mérkőzések során. 

 


