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Labdarúgó Megye III. – Északi csoport – tartalék 8. forduló : 

 

           Annavölgyi BSE II   -  Almásfüzitői SC     

                            5 – 4   (4 – 0) 

   Gólszerzők:   -  Mészáros A. 3,  Nyári J. 

            

Diák István, erre a mérkőzésre megbízott csapatvezető:  - Az első 

félidőben nagyon jól játszott a felnőtt csapatuk játékosaival megtűzdelt helyiek, 

mi nem bírtuk felvenni a tempót, és sajnos elég hamar hátrányba kerültünk. A 

második félidőre rendeztük sorainkat, elkaptuk a ritmust és sorra dolgoztuk ki a 

ziccereket. 4:0-ról még sikerült bravúrral döntetlenre visszahozni a meccset, a 

végén még is a hazai csapat örülhetett. 

Ezúttal az osztályzatok nem párosulnak kommentekkel. 

Falu L.   4:    

Mészáros A.     6:  

Tóth L.             4:   

Nagy Z.            5:   

Réti T.              4:   

Torday M.       2:    

Kálmán P.       4:   

Mózes P.          5:   

Dián Á.            5:   

Pantinchin M.   3:   

Nyári J.            4:   

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

 

Mester Zs.           5-2=3:   

Tóth R.               7:   
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BEHARANGOZÓ 

ALMÁSFÜZITŐI SC  –  Annavölgyi BSE 
 

2014.10.19.               14.00                ASC – SPORTPÁLYA 

 

ALMÁSFÜZITŐI SC II -Annavölgyi BSE II 
 

Az Annavölgyi BSE visszaléptette tartalék csapatát, így ez a 

mérkőzés ELMARAD! 
 

 

- A legutóbbi nulla pontos hétvége után, ahol mindkét csapatunk váratlan és 

kiábrándító vereséget szenvedett, következett a javítás. Illetve csak 

következett volna, hiszen a felnőtt csapat busza félúton Pilismarótra 

defektet kapott, így ezt a mérkőzést el kellett halasztani önhibánkon kívül. 

Hazai pályán, ma itt a lehetőség az eddig felemás teljesítményt nyújtó 

Annavölgy ellen. A tartalék csapat körül nagyon sok a gond, viszont azok, 

akik csere nélkül elhozták a három pontot Szárligetről, azok minden 

tiszteletet megérdemelnek. Többiek? Ébresztő!!! HAJRÁ ASC! 

 
 

Illés László (a felnőtt csapat vezetőedzője): 
 

- Nagyon remélem, hogy minden játékosomba van büszkeség, 

és meg tudjuk mutatni lelkes hazai közönségünknek, hogy a  

múltkori vereség és játék csak kisiklás volt. Nagyon fontos a 

három pont megszerzése, hogy az élmezőnyben maradjunk, 

bízom benne, hogy Móricz Levi érkezésével újra stabil lesz a     

védelmünk. 

 

 

Berlik Zsolt (a tartalék csapat edzője):  
 

- A vasárnapi mérkőzésünk elmarad, az Annavölgy váratlan 

visszalépése miatt. Szurkolunk a felnőttnek! 


