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21. fordulóban a több NB II-ben edződött
(igaz, nem a legifjabb korosztályhoz tartozó)
játékost is felvonultató, kulturált futballt játszó,
szervezetten védekező Szolnok Fanatic SE otthonába
látogattunk, s Túró Gyula két
gyors góljával (a mérkőzés talán
legszebb momentumának számított,
amikor kisodródott helyzetből, a
lepattanó labdát kapásból vágta az
ellenfél hálójába) jelentős előnybe
kerültünk, s noha vendéglátóink
a mérkőzés hajrájában szépítettek
(1-2), egyetlen pillanatra sem
éreztem veszélyben győzelmünket.
Jobb
helyzetkihasználással,
koncentrációval - úgy vélem - akár
több gólos sikert arathattunk volna.
május
eleji
pihenőnapot
követően, a 23. fordulóban
a Bánhalmai SE elleni idegenbeli
gólgazdag találkozón is érvényesítettük erőfölényünket
(egy bánhalmi öngól mellett Túró István és Túró
Gyula is 3-3 alkalommal „zörgette meg az ellenfél
hálóját”; 4-7). 5-0-ás vezetés után a csapat ugyan kissé
visszavett az iramból, s ezt ellenfelünk gyorsan (20 perc
leforgása alatt) három góllal büntette, azonban ennek
ellenére is magabiztosan „hoztuk le” a mérkőzést (a
találkozó utolsó három percében szerzett két gólunkra
ellenfelünk, a lefújást közvetlenül megelőzően, egy
találattal “válaszolt”).
ájus végén a Kétpói KSE látogatott
községünkbe, akikkel szemben megérdemelt,
4-2-es sikert arattunk. Az első játékrészben Túró Dávid,
illetve Túró Gyula két alkalommal volt eredményes,
majd a második félidőben (3-2-es állásnál), egy szögletet
követően, Mester Sándor szép felhőfejessel biztosította
be győzelmünket. A mérkőzés végén azonban hazai
közönségünk nem futballpályára való jeleneteknek
is szemtanúja lehetett. Sajnos házi gólkirályunk
sportemberhez méltatlan magatartást tanúsított – a
körülmények részletesebb ismertetetésétől inkább
eltekintenék -, amelynek következtében valószínűleg
súlyos büntetésre és eltiltásra számíthat.
26. záró fordulóban a második helyezett Jászapáti
VSE látta vendégül együttesünket, a mérkőzés
azonban ismét nem várt „eredménnyel” zárult, ahol a
fegyelmi bizottság döntésének, ítéletének jutott főszerep.
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9. oldal

Az első játékrész utolsó harmadában (1-0-ás hazai
vezetésnél) egy ártalmatlan szabadrúgás szituációnál
a játékvezető Túró Richárdot reklamálásért két sárga,
illetve piros lappal büntette, majd (két percen belül)
a csapattársa védelmére kelő (a bírói ítélet jogosságát
vitató) Vitáris Dávid és Farkas Tibor
is a kiállítás sorsára jutott. Hiába
próbáltam pályán maradó játékosaim
indulatait fékezni, visszatartani - a
fiúk ezt követően teljesen elvesztették
a fejüket, s mezüket levéve, a
mérkőzés 35. percében levonultak
a pályáról. Jómagam semmiféle
mentséget, kibúvót nem tudok
elfogadni játékosaim sportszerűtlen,
minősíthetetlen
viselkedésével
kapcsolatban, akik foltot ejtettek
mindannyiunk, a csapat – hogy ne
mondjam, önmaguk – hírnevén,
becsületén.
A
versenybizottság
végül 3-0-ás eredményt állapított
meg vendéglátóink javára, azonban az elkövetett
szabálysértés súlyára való tekintettel, további komoly
retorziókra számíthatunk.
2017/2018-as szezont így – 45 megszerzett
ponttal, 15 győzelem és 7 vereséggel, 74-44-es
gólaránnyal - a tabella negyedik helyén zártuk. A kitűnő
őszi szereplést követően (2. helyezés) tavasszal kissé
visszaestünk, hullámzó teljesítményt nyújtottunk, bár a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára így is könnyedén
felléphettünk volna (két szerényebb képességű csapattal
szemben sem tudtuk megszerezni a begyűjthető 3-3
pontot, +6 ponttal kalkulálva biztos bronzérmes
pozícióban fejezhettük volna be az idényt). Túró Gyula
35 találatával a góllövőlista előkelő 2. helyén végzett,
Farkas Tibor 10 gólja a 17. pozíció megszerzésére volt
elegendő.
szezon, és csapatunk teljesítményének rövid
értékelését követően - a nemrég útjára indult
labdarúgó világbajnokság kapcsán - kívánok Minden
Sportbarátnak, Újságunk Kedves Olvasóinak kellemes
kikapcsolódást, jó szórakozást és remélhetőleg kitűnő
mérkőzéseket.
Hajrá Tiszabura, hajrá TSE!
Sporttársi üdvözlettel:
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megbízott edző, technikai vezető
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