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a hét nyertese        és         a hét vesztese 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A hét „micsoda hülyéje”  

 
 

   
Fény         és       Árnyék 
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Labdarúgó Megye III. - Északi csoport – tartalék 3. forduló: 

 

          Almásfüzitői SC  -  Csolnoki SZSE SE 

                         0 – 4   (0 – 3) 

 

Gólszerzők:  ---  

 

Berlik Zsolt, edző:  -  Az első félidői kapushibák, valamint a 

második félidei erőnléti problémák rányomták a bélyeget a 

mérkőzés kialakulására. 

 

Schaffer G.  4:  Bevallottan két gólban is hibázott   

Pentz G.           4: Sajnos Gáborunk sem volt a helyzet magaslatán   

Kovács T.        5:  Még így is a védelem egyik biztos pontja volt 

Réti T.            5:  Kötelező feladatát megoldotta   

Tóth L.           4:  Többször látta ellenfele számát, mint az arcát  

Horváth T.      5:  Sajnos Tomi is edzésspíler, várjuk ellenkezőjét    

Stevlik P.         5:  Patrikon is látszik még a sok éves kihagyás    

Tóth R.   5:  A heti fáradtság észrevehető volt, nem ért vissza   

Pantinchin M.   5:  Legfőbb gondot a pontos passz hiánya okozta    

Sarus G.        5:  A játék a pályán zajlik, nem a nézőtéren 

Dián Á.          5:  Debütáló meccsén többet vártunk tőle 

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

 

Falu L.         5:  Rábízott feladát részben jól megoldotta   

Rossz M.      5:  A futballt lábbal, és nem szájjal űzik    

Berlik B.       5:  Jól vette fel a meccs iramát, rá nem lehetett panasz    

Diák I.          4:   Negyedóra alatt nem tudott érdemben hozzátenni a meccshez 

 

 

Balázs Krisztián: 

 

- Aki váltig állította edzőjének, 

hogy fogyott, majd ráállt a 

szobamérlegre, ami két kilóval 

többet mutatott   

 

 

 

 

 

 

Balázs Attila: 
 

- Az elmúlt héten megnyerte a 

KEfoci szavazását, aminek alapján 

ő lett a 3. forduló legjobb játékosa 

 pfüüjjj  Gratulálunk! 

 

 

 

Kecskés Tamás játékvezető: - Aki a Ceferino Roma – Almásfüzitő mérkőzésen 

a füzitői támadás közben belefújt sípjába, majd mindenki megállt, és a bíró 

közölte, hogy nincs vége, csak a hosszabítás idejét szerette volna jelezni. pfff… 

- Polgármesterünk segítségével 

megszereztük a TAO pénzt a 

lelátónk átépítésére, és ezzel sok 

szurkoló álma teljesül, hogy 

kultúrált, igényes körülmények 

között tudnak buzdítani. Ez az 

ASC történetének legnagyobb 

elnyert pályázati összege, mely 

több, mint 12 millió forintot 

tesz ki. Köszönjük az 

Önkormányzat támogatását, és a 

vezetőség munkáját  

 

- Nem vagyunk elégedettek a 

tartalék csapat néhány 

tagjának hozzáállásával, 

lassan elfogyunk, és ennek 

lassan következményei 

lesznek. Nincs kedvünk 

focizni? Nem érezzük jól 

magunkat? Mi a gond 

gyerekek?  

 

 

 


