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

 

            Almásfüzitői SC  –  Epöl / Máriahalom 

                           4 – 2      (2 – 1) 

 

Gólszerzők:    Bakos A. 2, Balázs A., Balázs K. 

 

Illés László, vezetőedző: -  Két csapat találkozott, mely 

tavasszal még nem kapott ki, és ebből megérdemelten mi 

kerültünk ki győztesen. Gratulálok a csapatomnak, és 

köszönöm a szurkolást mindenkinek! 

 

Németh T.    6:  Sokszor borzolta az idegeimet.. 

Mózes P.           5:   Ez nem az ő meccse volt, de fel a fejjel . 

Móricz L.      7:    Szerintem megint a legjobb volt hátul. 

Herczegh K.    6:  Volt már jobb meccse is, de a bizalom még meg van. 

Pintér A.          6:  Középen tényleg jobban mozgott. 

Kolompár I.    6:  Nem tudom, neki mije tud be görcsölni  

Szalai A.          6:  Remélem, a sok futást ki terjeszti 90 percig. 

Balázs A.  6:  A középpálya esze, ha adunk neki labdát 

Nagy L.            6:  Szerintem több van benne, de már alakul 

Rosta G.          5:  Akart, de most nem hozta azt, amit szerintem tud. 

Bakos A.         7:  A karszalag szárnyakat ad neki. 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Kustánczi J.    5:  Remélem, visszaverekszi magát a kezdőbe. 

Major P.         5:  Több időt volt pályán, és amit kellett azt megoldotta 

Balázs K.        6:  Már jobban mozgott az eddigieknél 

Kiss J.             5:  Most nem tudott lendületet hozni. 

 

2015.05.10.                    Futballáb magazin                    7. oldal 
 

BEHARANGOZÓ 

 

ALMÁSFÜZITŐI SC  –  Pilismarót KSK 
 

2015.05.10.               17.00                ASC – SPORTPÁLYA 

 

Hajdu Antal FDSE  -  ALMÁSFÜZITŐI SC II  
 

2015.05.10.               13.00                             ESZTERGOM 
 

Illés László (a felnőtt csapat vezetőedzője): 
 

- A lehetőség újra megnyílt előttünk, hogy akár az első helyet 

is megszerezzük. Ehhez mérten kell játszani egy jó erőkből 

álló Pilismarót ellen. Bízom a csapatomban, és remélem 

hogy itthon győztesen hagyjuk el a pályát. 

 

 

     Berlik Zsolt (a tartalék csapat edzője):  
 

- Sajnos az első helyről már le kell mondanunk, de mindent 

meg kell tennünk, hogy az ezüstérem a Mi nyakunkba 

kerüljön. Ezt a srácok is átérzik, s ennek szellemében 

lépünk ma is pályára, ahogy a hátralevő mérkőzéseken is.  

 

 
Arany? Ezüst? Bronz? Induljon a harc! 


