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aluújságunk legutóbbi számában a megyei III.
osztályban
induló
labdarúgócsapatunk
szereplését az október végi 11. forduló történéseinek
felidézésével zártuk.
november eleji Bánhalmai SE elleni idegenbeli
találkozónkat magabiztos teljesítménnyel, ellenfelünket a játék majd minden elemében felülmúlva,
2-1-es félidő után, 5-1-es végeredménnyel hoztuk le.
Külön öröm számunkra,
hogy tehetséges újoncunk, Fehér János két
alakalommal is betalált
ellenfelünk kapujába (a
73. percben, 15 méterről
leadott lövése és gólja a
mérkőzés szépségdíjas
jelenetei közé tartozott).
Esetében azt jegyezhetem meg, hogy ha a
továbbiakban is kellő
alázattal áll hozzá a játékhoz, a közeljövőben
csapatunk egyik meghatározó
futballistájává
válhat.
ó sorozatunkat, „nyerő szériánkat” a 13. fordulóban az Abádszalók SE ellen is folytattuk.
Az esős, szeles időjárás nem igazán kedvezett a folyamatos játék kialakulásának, azonban a hektikus, csapkodó,
két piros lappal tarkított találkozón, amikor majd minden helyzetünket értékesítettük, ellenfelünknek viszont
szinte semmi sem sikerült, 4-1-es győzelmet arattunk.
Fehér Zsolt három találattal, míg Mester Sándor szép
fejesgóllal járult hozzá a megérdemelt sikerhez.
ovember végén (a 15 csapatos bajnokságból
adódó egy hetes pihenőt követően) a 15. fordulóban a Kengyel LSE vendégeként szerepeltünk, s
kitűnő játékkal (2-1-es félidő után 4-2-es végeredménnyel zárva) hoztuk el a három pontot. Fehér Zsolt
ismét három (a mérkőzés legszebb mozzanataként a
16 méterről a bal felső sarokba nyesett lövését említhetjük), Farkas Tibor egy alkalommal „köszönt
be” , s magabiztos teljesítménnyel erősítettük meg
ötödik pozíciónkat (többek között Tiszaszentimre és
Berekfürdő gárdáját is magunk mögé „utasítva”) a
tabella élmezőnyében. Kitűnő formában játszó házi
gólkirályunk ebben az időszakban (20 találatával) a
bajnokság góllövőlistáját is vezette, három találattal
megelőzve a Tiszaszentimre KSE középcsatárát.

A

J

N

2017. április

A

z első fordulóból elmaradt Kétpói KSE elleni hazai találkozónkat december elején pótoltuk be, s
küzdelmes, fordulatos mérkőzésen megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Az első játékrész kezdetén nyomban hátrányba kerültünk, azonban Fehér János két találatával (utóbbi esetben mintegy 15 méterről
kapásból bombázott a hálóba), sikerült fordítanunk, s
Mester Sándor látványos fejesgóljával biztosítottuk
be győzelmünket (ellenfelünk erejéből a mérkőzés
hajrájában csupán a szépítésre futotta; 3-2).
bajnokság tavaszi
rajtja előtt mintegy kéthetes felkészülést iktattunk be gárdánk
programjába, azonban a
tréningek látogatottsága
– sajnálatos módon – nem
ütötte meg a kellő mértéket
(az erőnléti hiányosságok
néhány játékos esetében
a
későbbiekben
szembeszökően
mutatkoztak meg).
2017-es idényt február 25-én gárdánk a Kétpói
KSE elleni idegenbeli találkozóval kezdte, s izgalmas, küzdelmes mérkőzésen sikerült kiharcolnunk a
győzelmet. Az első játékrész kezdetén gyorsan előnybe
kerültünk (Farkas Richárd tizenhatos területére beadott
labdáját Fehér János gurította el a hazaiak „hálóőre”
mellett), s bár ellenfelünk a mérkőzés hajrájában igencsak nyomás alá helyezett bennünket, végül előnyünket
a 90 perc végéig megtartottuk (1-0), ez által egy hat
győztes mérkőzésből álló sorozatot produkáltunk /az
október vége és a február 25-e közötti időszakban minden esetben három ponttal gazdagodva vonultunk le a
pályáról, azonban ezt követően (17-20. forduló) egy
kisebb hullámvölgybe kerültünk/.
március eleji Tiszaszentimre KSE elleni hazai
találkozónkon sajnos nem pártolt mellénk a szerencse: míg gárdánk számos ziccert hagyott ki, addig
ellenfelünk két „talált” góllal (köztük egy büntető területen belül eladott labda révén, illetve a gólvonalon
alig-alig „átvánszorgó” találattal) fordította maga
javára az összecsapást. A mérkőzés összképe alapján –
úgy vélem – nem érdemeltünk vereséget, inkább a szerencsésebb együttes örülhetett a győzelemnek (0-2).
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