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Labdarúgó Megye III. Északi csoport – 4. forduló: 

 

          Almásfüzitői SC  –  Csolnoki SZSE SE 

                        3 – 0     (2 – 0) 

 

Gólszerzők:  Bakos A., Balázs A. 2 (egyet 11-esből) 

 

Illés László, vezetőedző: -  Örülök, hogy kezdünk kimászni 

a gödörből, ma ehhez 20 perc jó játék is elég volt. Azt viszont 

nem értem utána miért kezdtünk el kapkodni, és hibákkal 

játszani. Ez jobb csapatok ellen kevés lesz. 

Deres G.   6:  Nem igazán volt dolga, de ami volt azt megoldotta 

Szabados J.       6:  Ismét több poszton bevethető volt, jól teljesített 

Móricz L.     6:  Kissé bizonytalan volt, de nagyon kell oda hátra  

Szalai A.           6:  A jó játékát az utolsó 5 percben a szövegeléssel elrontotta   

Major P.           4:  Még mindig nem találja meg a helyét, bizonytalan egyelőre 

Nagy A.             6:  Jól mozgott, remélem minél tovább köztünk lesz    

Balázs A.          7:  Hetek óta a csapat egyik legjobb és leghasznosabb játékosa   

Bakos A.    6:  Eszére nagy szükségünk van, ha az végig szívvel párosul  

Herczeg K.         6:  Hozta csupa szív játékát, és higgadt maradt végig   

Kolompár I.       6:  Sokat ment, küzdött, de a gól még hiányzik  

Balázs K.           6:   Már valamit látok a régi énjéből  

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Ruzicska D.     5:  Lendületesen kezdett, de pontosabban játszhatna   

Kálmán P.       5:  Technikája jó. de gyorsabb is lehetne fejben, és lábbal  

Kustánczi J.     6:  Most kevesebb hibával játszott, a jövőben ez legyen a trend   

Nyári J.           5:  Sebességénél csak a szája gyorsabb, jó lenne ezen változtatna   

Mózes P.         5:  Hozta a szokásos játékát, és most a hiba sem volt jellemző rá  

Udvardi I.       0:  Kevés időt volt a pályán   

Falu L.            6:  Örülök, hogy hazai pályán láthattam, és még egy bravúrja is volt   
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BEHARANGOZÓ 

ALMÁSFÜZITŐI SC  –  Héreg FC 
 

2014.09.21.               15.30                ASC – SPORTPÁLYA 

 

Kesztölci SE II  -  ALMÁSFÜZITŐI SC II   
 

2014.09.21.               11.00           Kesztölc – SPORTPÁLYA 
 

-  Felnőtt csapatunk, a kezdeti nehézségek után végre megtalálta önmagát, az 

elmúlt hétvégi nagyarányú győzelem mellé szinte minden játékosunk jó játékkal tette hozzá 

a maga részét. Igazi örömfoci volt a szárligeti özönvízben, mely minden bizonnyal a 

lelkeknek és az önbizalmunknak is jót tett. A Héreg egyelőre sötét ló, hiszen jó játékosokkal 

erősödött meg a gárda, és a tavalyi szezonbéli helyezésük nem tükrözi a valós tudásukat. 

Külön szeretnénk gratulálni Balázs Attilának, aki a KEfoci szavazásán a harmadik forduló 

legjobb játékosa lett, persze hála a sok szavazónak is, melyet ezúton is köszönünk. Attila 

hetek óta kimagaslóan játszik, a középpálya motorja, csak így tovább! Annak is nagyon 

örülünk, hogy Kugli Csabi most már hétről-hétre tudja látogatni csapatának meccseit, 

további gyors gyógyulást kívánunk! A pozitív dolgok után muszáj írnunk a negatívumokról 

is. Itt kell megemlíteni a tartalék csapat eddigi méltánytalan teljesítményét. Néhány játékos 

csapathoz, a közösséghez, és magához a futballhoz való hozzáállása sajnos erősen 

megkérdőjelezhető. Szeretnénk, ha mindenki magába szállna egy kicsit, és a lehető 

legtöbbet tudná hozzátenni a csapat játékához, életéhez. Mindaddig, amíg ez nincs meg, az 

eredmények is el fognak maradni, és ez a tisztességgel megjelenő és küzdeni tudó játékosok 

felé is inkorrekt. 

Illés László (a felnőtt csapat vezetőedzője): 
 

- Egy jól kezdő Héreg látogat hozzánk, remélem meg marad a 

Szárliget elleni jó játékunk, és természetesen hazai pályán 

csak is a győzelem az elfogadható eredmény 

 

 

Berlik Zsolt (a tartalék csapat edzője):  
 

- A hátralevő meccseken már csak is a győzelmek lehetnek 

elfogadhatóak, ha még szeretnénk elérni valamit ebben a 

szezonban is..  


