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Labdarúgó Megye III. – Északi csoport –  24. forduló: 

 

            Almásfüzitői SC  –  Nagysáp SBSE 

                           7 – 1      (3 – 1) 

Gólszerzők:   Balázs A.2, Szalai A.,  Rosta G., Kiss J., Horváth T.,  

Kolompár I. 

 

Illés László, vezetőedző: - Egy létszámhiányos ellenfél 

ellen kötelező volt a győzelem, örülök, hogy sikerült. 

Köszönjük Kugli Csabának, hogy megint köztünk volt, és sok 

sikert kívánunk neki. Maradj mindig velünk! 

Németh T.    6:  Nem igazán volt dolga 

Szalai A.            6: Szép gólt szerzett  

Pintér A.      6:  Voltak jó megoldásai, de a vonalvédekezést felejtsük el 

Kugli Cs.   10:  Még a búcsú meccsén is lehozta kapott gól nélkül a meccset 

Kustánczi J.       6:  Nagy akarat volt benne 

Kolompár I.     6:  Higgadt, okos gólt szerzett 

Nagy A.            5:  Nem igazán volt itt a meccsen 

Balázs A.   7:  Két gól és sok futás 

Herczeg K     6:  Szerintem ma nem tudta hozni az igazi játékát 

Balázs K.          6:  Még mindig a gólt hiányolom 

Bakos A.          6:  Nagyon hasznosan tud játszani, de nem végig 

PÁLYÁRA LÉPTEK MÉG: 

Horváth T.    6:  Benne van mindig a gól 

Major P.       6:  Amit kellett, azt megoldotta 

Kálmán P.     6:  Mintha „nehezebben” mozgott volna  

Kiss J.           6:  Volt benne lendület, de többet kell passzolnia 

Mészáros A.  6:   Megint határozott volt 

Rosta G.         6:  Hozta a szokásos gólját 

Deres G.         6:  Köszönöm, hogy itt volt 

2015.06.20.           Szezonzáró  Futballáb magazin            7. oldal 
 

 

ÉVÉRTÉKELŐ: 

Az évet úgy kezdtük, hogy szeretnénk ismét a dobogó valamelyik fokán végezni, 

de, ha lehet feljebb, mint az előző szezonban. Az igazolásainkban is bíztunk, de a 

legfontosabb, hogy a keret egyben maradt bár gólvágónk Polgár István 

visszavonult sajnos, de reméltem tudjuk majd pótolni. Sajnos rosszul kezdtük a 

bajnokságot két vereség, és egy komoly sérülés borzolta idegeinket. Ősszel elég 

hullámzó volt a teljesítményünk, ennek ellenére még közel maradtunk a 

dobogóhoz. Tavasszal viszont fergeteges, ritkán látható menetelést mutatott be 

csapatunk és meg sem állt az első helyig. 

Gratulálok a csapatnak és a segítőimnek, valamint köszönjük a lelkes és kitartó 

szurkolást a nézőinknek.  

Köszönjük a klub vezetőségének a munkáját, valamint az önkormányzatnak az 

anyagi támogatást, és mindenkinek köszönünk mindent, aki egy kicsit is hozzátett 

ahhoz, hogy az ASC ma itt tart.. Van még feljebb! 

Illés László 

 

 


