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A hét „micsoda hülyéje”  
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Labdarúgó Megye III. Északi csoport – 6. forduló: 

 

            Almásfüzitői SC  –  Dunaszentmiklósi SE 

                           1 – 3      (0 – 2) 

 

Gólszerzők:    Bakos A. 

 

Illés László, vezetőedző: -  Szégyellem magam a csapatom 

nevében. Ez a mérkőzés a labdarúgás megcsúfolása volt, 

bízom benne, hogy ennél csak jobb jöhet.. 
 

 

Deres G.   4:  Sajnos hibájából gólt kaptunk    

Major P.           4:  Ismét bizonytalankodott   

Szalai A.     3:  Mióta ismerem, most volt a leggyengébb   

Kustánczi J.     4:  Sok hibával játszott   

Herczeg K.       4:  Többet várok tőle lényegesebben 

Nagy A.             5:  Több erő kellene, sokkal jobb lehetne    

Balázs A.          5:  Most ő sem tudott kimagaslót nyújtani   

Bakos A.    5:  Szép gólt lőtt, de a többit felejtsük el   

Szabados J.        5:  Most nem voltam elégedett vele sem 

Kolompár I.       4:  Gól nélkül nem támadó a támadó 

Balázs K.           4:  Ezen a meccsen befoghatta volna a bátyját a góllövőlistán  

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

 

Mózes P.           5:  Örültem, hogy jól szállt be a mérkőzésbe     

Nyári J.             4:   Meg kell tanulnia a labdarúgás alap dolgait (les, helyezkedés) 

 

 

Kolompár István: 

 

- Akinek egy szórakozóhelyen 

ismételten sikerült elhagynia az 

összes létező iratát, pénztárcáját, 

pénzét. No comment  

 

 

 

 

 

 

 

 

Illés László: 
 

- Aki a helyi önkormányzati 

választásokon bejutott a 

képviselőtestületbe. Gratulálunk 

neki, reméljük méltóképpen áll a 

sport és a település ügyei mellé!  

 

 

 

Udvardi István: - Aki az Epöl-Máriahalom elleni felnőtt mérkőzésen 

megbeszélte a körülötte ülőkkel, hogy milyen szép és formás az a kutyás 

kishölgy a szomszéd padon. Meccs után kiderült, hogy ő a Levi kedvese..  

 

Ezúton tudatjuk 

Mindenkivel, hogy 

megérkezett 

számlánkra a lelátóra 

és tárgyi eszközökre 

szánt társasági adó 

támogatás !  

 

Hosszan tartó betegség 

után sajnos elhunyt 

Mátyás Piroska néni, 

egyesületünk volt 

edzője, és az iskolánk 

testnevelő tanára. 

Nyugodjék békében!  
 


