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Labdarúgó Megye III. – Északi csoport –  10. forduló: 

 

            Almásfüzitői SC  –  Annavölgyi BSE 

                           2 – 2      (1 – 1) 

 

Gólszerzők:    Kolompár I. 2 

 

Illés László, vezetőedző: -  Sajnálom, hogy egy gyenge 

képességű csapat ellen nem tudtuk megnyerni az újabb 

hazai mérkőzésünket. Javítanunk kell a 

kapusteljesítményen és a helyzetkihasználáson, de 

nagyon! 

 

Deres G.   3: Vicc kategória, amilyen gólt kapott a végén    

Herczeg K.        4:  Nem voltam elégedett a játékával   

Szalai A.      4:  Sajnos nem teljes értékű   

Kustánczi J.     5:  A szíve a pályán van, de sok a sárga lap   

Kiss J.               4:  Ennél ő sokkal többet is tud 

Nagy A.             5:  Nagy akarás, és súlyos sérülés   

Balázs A.          6:  Nincs szerencséje, pedig benne van a gól  

Bakos A.    5:  Azt hittem vezér lesz 

Szabados J.       4: Nagy akarás, de látszik a kihagyás 

Kolompár I.      6:  Végre ontja a gólokat, de sokat ki is hagy, még így is 

Balázs K.           4:  Ezt nem hiszem el, hogy nem tud betalálni  

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Major P.           5:  Csereként sokkal bátrabb     

Pokornyi M.     6:  Nagyon jól szállt be, láttam benne fantáziát  

Ruzicska D.      5:  Több kellene a harcosságból, mert ő abban jó  

Falu L.    5:  A végén a kijövetelével pontot mentett nekünk 
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BEHARANGOZÓ 

 

ALMÁSFÜZITŐI SC  –  Kesztölci SE 
 

2014.11.02.               13.30                ASC – SPORTPÁLYA 

 

ALMÁSFÜZITŐI SC II –  Kesztölci SE II 
 

2014.11.02.               11.30                ASC – SPORTPÁLYA 
 

- Az idei fél év utolsó felnőtt hazai mérkőzése előtt állunk, hiszen a tartalék 

csapatunk még jövő héten is itthon játszik a Szomód ellenében. A felnőtt 

csapatot rettentő sérülés hullám is sújtja amellett, hogy a szerencse is 

elpártolt mellőlünk, hiszen, ami a egy hónapja befelé ment, az most 

kipördül. Lassan mindkét csapat elfogyott, és az utóbbi hetekben 

tartalékosan, vagy éppen hogy ki tudtunk állni ilyen-olyan okok miatt. 

Ezen a télen változtatni fogunk, ha kell igazolunk, mert a munka, és 

sérülések miatti hiányzás mellett, néhány játékos a csapatához, és a 

klubhoz való hozzáállása finoman szólva is kifogásolható. Bízunk benne, 

hogy többen is kilátogatnak a mai meccsekre, hiszen legközelebb március 

22.-én lesz itthon bajnoki. Ezúton is szeretnénk Mindenkinek megköszönni 

az eddigi támogatását, munkáját, szurkolását! HAJRÁ ASC! 
 

Illés László (a felnőtt csapat vezetőedzője): 
 

- Az év utolsó hazai mérkőzése következik. Remélem, ezt 

átérzik a játékosok, és velem együtt szeretnének szépen 

búcsúzni kitartó szurkolóinktól! 

 

 

Berlik Zsolt (a tartalék csapat edzője):  
 

- Láthattuk idegenben, hogy ez a kesztölci csapat egy lelkes 

öregfiúk gárda, így más eredmény nem elfogadható 

számunkra, csak a győzelem! 


