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Labdarúgó Megye III. – Északi csoport –  20. forduló: 

 

               Héreg FC  –  Almásfüzitői SC 

                        0 – 2      (0 – 1) 

 

Gólszerzők:   Mózes P., Kolompár I.  

 

Illés László, vezetőedző: - Egy percig sem volt kérdéses 

melyik csapat fog nyerni, csak megint a ziccerek kihasználásán 

múlt, hogy mikor dől el a mérkőzés. 

 

 

Németh T.             6:  Szinte dolga se volt, de szerencsére azért figyelt a mérkőzésre. 

Mózes P.               7: Talán ő volt a mezőny legjobbja, és szép gólt szerzett.. 

Móricz L.              7:  Hozta a szokásos stabil játékát. 

Herczeg K.       7:  Jól játszott, és most határozott is volt. 

Kustánczi J.          6:  Nem volt nagy gond vele, csak egy kicsit elfáradt. 

Nagy A.                 6:  Két gólt is szerezhetett volna. 

Balázs A.            6:  Mintha egész este talpon lett volna…. 

Szalai A.      6:  Sokat dolgozott. 

Nagy L.               7:  Azt csinált az ellenfelével amit akart, kár hogy gólt nem szerzett. 

Balázs K.             5:  Ez a teljesítmény nekem nagyon kevés.. 

Bakos A.              7:  Sokat jött a labdák elé, hasznosan játszott. 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Ruzicska D.         5:  Határozottan szállt be a mérkőzésbe 

Rosta G.              5:  Most gólt nem szerzett, de jól játszott. 

Kiss J.                 5: Ez a bírói felfogás nem az ő játékának kedvezett. 

Pokornyi M.       5:  Voltak jó megoldásai nagyon akart. 

Major P.              -:  Kevés időt volt a pályán 

Kolompár I.        7: Nem kell szégyellni a jó naszályi csőrőst  
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Hírek egyesületünk labdarúgó utánpótlásáról: 

 
Elindult újra az utánpótlás tavaszi szezonja. 

A Bozsik-program keretén belül minden tornán részt vettünk 

mindhárom korosztállyal, szép létszámmal. Az edzéseken is mindig 

sok fiú és lány vesz részt, ami nagy örömmel tölt el minket. A 

szülőknek és az egyesületnek valamint a sportbálnak köszönhetően 

új sportfelszereléssel gazdagodtak az U7, U9 és az U11-es 

csapataink, amit büszkén viselnek és nagyon örültek neki! A jövő 

terve, hogy továbbra is minden Bozsik-tornán részt venni és tovább 

fejlődni, fejleszteni a gyerekek labdaérzékét, tudását. Július 27-31 

között focitábort szervezünk, ami remélhetőleg sok gyereket mozgat 

meg. Úgy gondoljuk, nagyon jó irányba folyik a klubnál az 

utánpótlás nevelés és reméljük így is marad a jövőben is. 

Szeretnénk megköszönni a Klubnak, az Önkormányzatnak, az 

Intézményeknek és a szülőknek az eddigi sok-sok segítséget!  

 

Hegedüs Sándor, Fekete Attila, Hajnal Árpád, Szalai Attila 

 

 
Az új felszerelésben pompáznak a gyerekek!  


