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Labdarúgó Megye III. – Északi csoport –  19. forduló: 

 

            Almásfüzitői SC  –  Szárliget SE 

                           1 – 0      (0 – 0) 

 

Gólszerző:    Rosta G. 

 

Illés László, vezetőedző: -  Kényelmetlen ellenfél ellen 

játszottunk, de hogy ilyen nehézre sikerült a mérkőzés csak 

magunknak köszönhetjük.. 

 

Németh T.             6:  Hibátlanul megoldatta a kevés feladatát. 

Pintér A.               6: Kisebb hibákon kívül elégedett voltam vele. 

Móricz L.              7:  Mint mindig jól zárt hátul. 

Herczeg K.       6: Jól játszott, de néha nem volt magabiztos 

Mózes P.               6: Jobb oldalon jobban teljesített 

Mészáros A.         5:  Látszik, hogy nem játszik rendszeresen 

Bakos A.              6:  Nagyon akart sokat ment, de a végére elfáradt. 

Szalai A.      6: Most is csak azt tudom mondani többet kéne a játékkal törődnie 

Kolompár I.       5:  Az akarás jó volt, de ő ennél többet tud 

Balázs K.             5:  Többet várok tőle még mindig. 

Szabados J.         5:  Többet kéne pontosabban passzolnia. 

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Ruzicska D.         - :  Keveset játszott 

Rosta G.             7:  Nagyon fontos gólt szerzett 

Kiss J.                 5: A harcossága dicsérendő 

Nagy L.               6:  Lendületesen jól játszott 

Major P.              -:  Kevés időt volt a pályán 
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BEHARANGOZÓ 

 

ALMÁSFÜZITŐI SC  –  Epöl/Máriahalom 
 

2015.04.26.               16.00                ASC – SPORTPÁLYA 

 

ALMÁSFÜZITŐI SC II –  Epöl/Máriahalom II 
 

2015.04.26.               14.00                ASC – SPORTPÁLYA 
 

Illés László (a felnőtt csapat vezetőedzője): 
 

- Mint mindig itthon nyerni kell, bár tudjuk, hogy az ellenfél 

repülő rajtot vett tavasszal, de hazai pályán szeretnénk 

legyőzni mindenképpen. Szeretnénk mi is folytatni a jó 

sorozatunkat, és erre minden esély meg is van! 

 

Berlik Zsolt (a tartalék csapat edzője):  
 

- Az ellenfelünk tavaszra kissé összecsuklott, Szomódtól 

otthon kapott egy négyest. Feltétlenül kell a három pont, 

ha a dobogón szeretnénk végezni. Jelenleg a második 

helyen állunk, így még bármi lehet, ehhez megfelelő 

hozzáállás és küzdeni tudás kell! 

 

 
Hamarosan felnőtt csapatunk is új melegítőben… 


