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

 

            Nagysáp SBSE  –  Almásfüzitői SC 

                        3 – 3      (1 – 1) 

 

Gólszerzők:    Kolompár I. 2, Balázs A. (11-esből) 

 

Berlik Zsolt, megbízott edző: - A döntetlen ellenére gratulálok 

a csapatnak, példás akaraterőről tettetek tanúbizonyságot, tíz 

emberrel is megnyerhettük volna nagyobb szerencsével. A végén az 

a ziccer… 
 

 

Falu L.   5-2=3: Kár volt a pirosért..   

Major P.             5: Sok időt nem kapott, le kellett hoznom kényszerből  

Móricz L.        6:  Rutin, na meg az évek is   

Kustánczi J.       5:  Csak egy kicsit nyugodtabban 

Mózes P.             6:  Nagyon kellett a védelembe, jól mozgott 

Szalai A.             6:  Ment, mint a meszes  

Balázs A.            6:  Kellett, mint sivatagnak a víz 

Bakos A.      6:  Úgy nézett ki, hogy végre magára talált 

Kolompár I.       7:  Kitartása példás, gólok vannak, de még mindig fosik 

Pokornyi M.       5:  Látszott rajta a búcsúbuli 

Balázs K.            5:  Meglátszik a + 10 kg, és ez hátráltatja 

 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

 

Deres G.            4:  A gólok sajnos továbbra is benne vannak    

Ruzicska D.       5:  Megtalálta az egyik legharcosabb énjét 
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a hét nyertese        és         a hét vesztese 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A hét „micsoda hülyéje”  

 
 

   
Fény         és       Árnyék 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustánczi Jácint: 

 

-  Begyűjtötte az 5. sárga lapját, 

így ezt a fordulót kénytelen 

kihagyni. Az amúgy is szellős, és 

tartalékos védelemből nagyon fog 

hiányozni!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolompár István: 
- Aki végre újra gólokkal 

örvendeztette meg az ASC 

családot, sőt, mindjárt néggyel is, 

csak az a ziccer a végén a Nagysáp 

ellen.. Emellett újra lehetett a 

héten szavazni rá a KEFocin, mint 

a hét játékosa!  

 

 

 
Tartalék és felnőtt csapat buszos tagjai és Tóth Robika: - természetesen késve 

indulással Epölre és Bajótra mindannyian beleszaladtak egy sok kilométeres 

elterelésbe egy rally futam miatt. Igy a tarcsi meccs később kezdődött, a felnőtt 

pedig 2 órával a meccs előtt le kellett szálljon Bajóton.  

 

Pokornyi Martin, aki idény 

közben előkerült, lejátszott 

néhány meccset a tarcsiba, 

megsérült, azonban ebből 

felépülvén példás 

edzésmunkájával, és 

hozzáállásával bekerült a felnőtt 

keretbe, sőt a Nagysáp ellen 

kezdő volt! Csak így tovább!  

 

Példátlan sérüléshullám sújtja, 

és sújtotta csapatunkat az őszi 

szezonban. Kugli Csabi, Szuri 

Zsolti, Nagy Adrián, Bakos 

Attila, Szabados Janika, és még 

lehetne persze sorolni. 

Reméljük, Mindenki felépül 

végre! 


