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ÉVÉRTÉKELŐ: 

 

Szalai Attila, az ASC tartalék csapatának edzője: 

- Két éve, amikor megalakult a csapat és felkértek, hogy foglalkozzak a csapattal. Nagy 

kihívásnak tartottam. Tavaly a 2. helyen végeztünk, de végig versenyben voltunk az 

aranyért, akár csak most. A mostani idény kezdetekor úgy gondoltuk, hogy megfelelő 

felkészüléssel és hozzáállással meg tudjuk nyerni. Az őszt 8 győzelemmel és 1 

vereséggel zártuk. Tavaszra már felfokozott izgalommal fordultunk, viszont ez nem úgy 

sikerült, ahogy terveztem. Tavasszal már csak 4 győzelem, 1 döntetlen és 2 vereség áll a 

csapat mögött. Az utolsó forduló kérdése, hogy a dobogó melyik fokára állhatunk fel, már 

ha felállhatunk. Megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a Klubnak, a 

szurkolóknak a lehetőséget, támogatást, illetve Fekete Attilának, Illés Lászlónak és Berlik 

Zsoltnak, hogy segítették a csapatot és a munkámat. 

 

Illés László, az ASC felnőtt csapatának az edzője: 

- Az idei évben a dobogót céloztuk meg célként, úgy érzem, az igazolásainkkal, és a 

csapat hozzáállásával ez reális célnak tűnt. Ebben a szezonban az is erősségünk volt, 

hogy kialakult egy stabil mag, akire tudtam építeni, és ami ennél is fontosabb, hogy jó a 

közösség, és nagyon jó csapatszellem alakult ki. Ha a tabellára tekintünk, régen volt ilyen 

látható, hogy az almásfüzitői csapat, több, mint 100 gólt szerzett a bajnokságban, ebből is 

látszik, egyértelműen a támadófutballt próbáltuk preferálni. Nagyon fontosnak tartom, hogy 

sok olyan embert tudtunk visszacsalni a pálya környékére, akik már elfordultak a klubtól, 

és segítségükkel tudtuk elérni ezt a szép eredményt. Szeretném megköszönni a település 

vezetőségének, a klub vezetésének, és a sok önzetlen segítőnek azt a rengeteg 

támogatást amit egész évben nyújtottak, ezek nélkül a szép eredmény nem jöhetett volna 

létre. Külön köszönöm Kara Ernőnek, Fekete Attilának, Herbszt Istvánnak és Máté 

Gábornak, hogy szerepet vállaltak a mindennapi munkában, valamint Nagy Zsuzsának, 

hogy mindig tiszta szerelésben tudtunk játszani. Csere Károlynak, hogy a hazai meccsek 

után mindig finom étel várt Minket! 
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BEHARANGOZÓ 

ALMÁSFÜZITŐ SC – VÉRTESTOLNA SE 
 

2014.06.19.  15.00 & 17.00                     ASC - SPORTPÁLYA 

 

Elérkeztünk a 2013/2014-es szezon utolsó mérkőzéséhez. Mindkét 

csapatunk számára különböző téttel bír ez a mérkőzés. Míg a 

tartalékcsapatunk a dobogó akármelyik fokára odaérhet, addig a felnőtt 

csapatunk kis szerencsével az ezüstérem megszerzésében reménykedhet, de 

minimum a másfél éve tartó hazai veretlenség megőrzése a cél. 

 
 

 

 

 

Illés László (a felnőtt csapat vezetőedzője):  
 - Nagyon remélem, hogy a csapatunk ezt az utolsó mérkőzést is 

ugyanolyan komolyan veszi, mit az eddigieket, és bízom benne, hogy a 

bajnok dolgát megnehezíti. Ezúttal gratulálok a  Vértestolna csapatának a 

bajnokság megnyeréséhez! 

 

 Szalai Attila (a tartalék csapat edzője):  
- A mai mérkőzés nagyon fontos a csapat életében, csak is a győzelem 

elfogadható. Bár sorsunk nem csak a saját kezünkben van, de a fociban 

bármi megtörténhet. Szeretnék duplán ünnepelni!  


