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Labdarúgó Megye III. Északi csoport – 1. forduló: 

 

          Almásfüzitői SC  –  Szomód SE 

                         0 – 1   (0 – 1) 

 

Gólszerzők:  ---  

 

Illés László, vezetőedző: - Nagyon gyenge játék, és nagyon 

kicsi akarat jellemezte a játékunkat. Elnézést kérek nézőinktől. 

 

Deres G.   5:  Nem sok dolga akadt 

Szabados J.       4: Bizonytalan volt 

Kugli Cs.     4:  Sajnálatos sérülést szenvedett, de a játéka sem volt olyan stabil, 

mint máskor. 

Herczeg K.       4:  nagyon akart, de sok hibával játszott 

Kustánczi J.     4:  a tavalyi magabiztossága már a múlté 

Nagy A.            5:   sajnos ritkán játszottuk meg. 

Balázs A.         6:  A sok rossz teljesítményből a kisebbik rossz volt. 

Szalai A.   4:  a sajnos többet foglalkozik külső tényezőkkel, mint a játékával 

Bakos A.          4:  hova tűnt a Bana elleni teljesítménye ????? 

Kolompár I.    4:  sajnos erőtlen és gól képtelen 

Nagy L.           4:  mintha más Nagy Lajos lett volna, mint 4 nappal ezelőtt 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Ruzicska D.  4:  több van benne szerintem 

Kálmán P.     4:  nagyon akart, de sok párharcot elvesztett 

Balázs K.      4:  lassú, körülményes játékot láttam 

Nyári J.         4:  ha olyan jól játszana, mint amilyen jól beszél, már a VB-én lenne 

Major P.        4:  fejben sokat kell gyorsulnia.. 
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BEHARANGOZÓ 

ALMÁSFÜZITŐ SC – Csolnoki SZSE SE 
 

2014.09.07.  13.30 & 15.30                ASC – SPORTPÁLYA 

 
Sajnos a bajnoki rajt, a szezon eleje egyelőre gyenge közepesre értékelhető mindkét 

csapatunk szemszögéből nézve! A váratlan vereség itthon a Szomód ellen megfogta 

a csapatot, amire rátett egy nagy lapáttal Kugli Csabi sajnálatos súlyos sérülése. 

Talán azt gondoltuk néhányan, hogy elég, ha a mez megy ki a pályára a valós 

tudásunk helyett. A vértestolnai idegenbeli összecsapásra ilyen előzmények után 

utaztunk meglehetősen sok hiányzóval, soha nem látott összeállításban. A 

viszonylag nagy vereség nem tükrözi a valóságot, de 9(!) kihagyott ziccerrel, és egy 

elrontott büntetővel nem lehet meccset nyerni. Sajnos ilyen a foci! A kupakiesés 

valahol benne volt a pakliban, hiszen ellenfelünket ismét két osztállyal 

magasabbról kaptuk, a srácok nem vallottak szégyent! A Ceferino meccsen megtört 

a jég, úgy kellett a három pont, mint egy falat kenyér, szerencsére ezt a csapat is 

átérezte, és a Balázs testvérek gólerős játékának is köszönhetően megszereztük 

idénybeli első győzelmünket, az első pontjainkat! Bízik benne mindenki, hogy 

beindul a szekér végre, és a Csolnokot is sikerül két vállra fektetni, égetően fontos 

lenne, mert most még nem üdvözítő a tabellára pillantani! A tartalék csapatunknak 

nagyon nehéz dolga lesz, itt is vannak hiányzók sajnos, de a lelkesedés talán 

pótolhatja és enyhítheti gondjainkat! Mindent bele Srácok! 
 

Illés László (a felnőtt csapat vezetőedzője): 
- Nagyon rosszul kezdtük az évet, remélem a folytatás jobb lesz, de 

ahhoz sokat kell javulnunk a mai mérkőzés a hazai pálya miatt is 

fontos,  remélem kiszolgáljuk nézőinket. Szeretnék jobbulást 

kívánni Kugli Csabának és Polgár Istvánnak! 

 

 

Berlik Zsolt (a tartalék csapat edzője):  
- Két meccs, 3 pont. Az a csapat, amely érmet szeretne a bajnokság 

végén, az nem sokáig engedhet meg magának rapszodikus 

teljesítményt. Két hete rászolgáltunk volna az egy pontra legalább, 

de nálunk is gondot okoz a ziccerek és a büntető pontos befejezése. 

 

 


