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Érkezők:  Távozók: 
Major Péter Kisigmánd Kiss Attila Naszály SE 
Pantinchin Márk Császár Polgár István abbahagyta 
Nagy Zoltán Naszály SE   
Szabó Tamás KVSE   
Stevlik Patrik Ete SE   
     

A hét „micsoda hülyéje” 
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MAGYAR KUPA 2015 / 2016 SELEJTEZŐ: 

 

          Almásfüzitői SC – Banai KSK 

                         3 – 3   (0 – 1) 

 

Gólszerzők: Kiss J., Nagy L., Kolompár 

 

Illés László: - Nagyon büszke vagyok a csapatra, mióta itt 

vagyok, még ilyen feltámadást nem, láttam. Ehhez kellett a  jó 

közönség, és a keményebb ellenfelek a felkészülésnél. Itt 

szeretnék gratulálni Nyári Jánosnak, gyermeke születéséhez 

 

Deres G.   7:  betartotta amit kértem, nem potyázott, bravúrok is voltak 

Mészáros A.         6: amíg ereje volt kifogástalanul játszott 

Kugli Cs.     6:  hozta a szokásos rutint, de sajnos a szöveget is 

Móricz L.      7:  ismét a védelem legjobbja volt 

Herczeg  K.       6:  a kezdeti zavartság után jól megoldotta a feladatát 

Nagy A.           6:   „erőn” felül teljesített 

Balázs A.        6:  ha rá hallgatok, már a félidőben fürdött volna, de nem hagytam magam 

Szalai A.   5:  a fegyelmezetlensége több kárt okoz, mint hasznot sajnos 

Bakos A.       6:  örülök, hogy magához képest „sokat” futott 

Kolompár I.      7:  továbbjutást érő gólt fejelt és nagyot küzdött 

Nagy L.        7:  nem hittem, hogy a tengerparton ennyi erőt lehet nyerni… 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Kiss J.      7:  nagy lendülettel szállt be a játékba, és okos gólt szerzett 

Kálmán P.   6:  örülök neki, hogy végre nem ijedt meg az ellenféltől, hasznos volt 

Balázs K.      6:  jót tett a csapatnak a pályára lépése 

Nyári J.    6:  új „színt” vitt a játékba, mint egy maláj tigris, úgy küzdött  

Tóth R.      6:  lelkesen játszott, de sajnos a súlyokkal küzdött.. 

- a Magyar Kupában, 

mindjárt az első 

körben egy megye I-es 

ellenfelet 

búcsúztattunk.. ennyi 
 
- Nyári János 

csapattársunknak 

kisgyermeke született! 

Gratulálunk!  

- Klubunk aktuális gól 

gyárosa, Polgár István 

visszavonult az aktív 

játéktól  

 

- Svelik Ferenc volt 

edzőnk, játékosunk 

sajnálatos módon 

elhunyt  Részvétünk 

a családnak! 

Kolompár István: - Aki a fogorvosi rendelőben arra a kérésre, hogy 

foglaljon helyet, a fogorvosi szék helyett az ápolónő székébe huppant 

bele lányos zavarában  

 


