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abdarúgó csapatunk a Megye III. osztály
2016/2017-es nyári-őszi idényének jórészt korábbi játékosállományával vágott neki. A keretünket erősítő,
a 16. életévét nemrég betöltő Fehér János ígéretes tehetségnek mutatkozik, s reméljük beváltja majd a hozzá
fűzött reményeket.
int faluújságunk legutóbbi számában említettem, bár lehetőségünk adódott, hogy osztályt lépjünk, azonban – a korábban jelzett financiális
nehézségek következtében – továbbra is a III.
osztályban való sikeres
szereplést, és minél jobb
helyezés elérését fogalmaztuk meg előzetes
célkitűzésként.
szezonkezdet előtt
kéthetes alapozó
tréninget ütemeztük be,
amely azonban további
egy héttel meghosszabbodott, ugyanis az augusztusra tervezett, Kétpói KSE elleni mérkőzésünket
a versenybizottség december 3-ára halasztotta (a
szövetség nem tudott az előírásoknak megfelelő számú
játékvezetőt, asszisztenst delegálni a tervezett találkozóra).
z augusztus végi tiszaszentimrei „fellépésünk”
sok tekintetben csalódást keltőre sikerült. Az
összecsapást több kulcsjátékosunk hiányában, csupán
11 fős kerettel kezdtük, s az első negyedóra végén 1-0ás hátrányba kerültünk. A félidő végén Túró Gábor
gyönyörű szabadrúgás góljával (mintegy 25 méterről
helyezett a léc alá) egalizáltunk, azonban standard
középhátvédünk kényszerű kiválását követően (Tyukodi Tibort súlyos sérülése miatt voltam kénytelen lehozni, így 10 emberrel, s felforgatott védelemmel esélyünk
sem volt a pontszerzésre) a gyorsan bekapott három gól
(a 60., 64. és 72. percben) megpecsételte a sorsunkat
(4-1).
harmadik fordulóban az élmezőnyhöz tartozó
Martfűi LSE gárdáját fogadtuk, azonban a 0-3mas végeredmény nem tükrözte vissza a mérkőzés összképét. Véleményem szerint mind a csapatjátékban, mind
a helyzetek kidolgozásában mindvégig felvettük ellenfelünkkel a versenyt, azonban ziccereinket, az adódó
lehetőségeket nem sikerült gólra váltanunk. Sajnos
ismét 11 fős kerettel indultunk neki az összecsapásnak,
s Túró Gábor sérülését követően emberhátrányban fejeztük be a találkozót.
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zeptember elején a Tiszaszőlősi KSE vendégeként izgalmas, gólokban gazdag és végletekig
kiélezett mérkőzést játszottunk (2-2). Úgy éreztem, hogy
teljes egészében kezünkben tartjuk a mérkőzés irányítását /az első félidőben a hazai vezetést követően Fehér
Zsolt - néhány perc elteltével – szép egyéni akcióból
egalizált, majd a fordulást követően Farkas Tibor révén
a vezetést is megszereztük (támadónk a tizenhatosan
belül az elvetődő kapus mellett helyezett a hosszú sarokba)/, azonban szinte
menetrendszerűen
hagytuk ki a nagyobbnál
nagyobb helyzeteinket
(a gólvonalról is sikerült fölé fejelnünk), s a
lefújás előtt néhány pillanattal egy erejét vesztett lövés következtében
(a labda alig-alig vánszorgott át a gólvonalon)
adtuk ki kezünkből a
három pontot.
z ötödik fordulóban a tabellát több alkalommal is
vezető Rákócziújfalu SE gárdájával kitűnő, fordulatokban gazdag mérkőzést játszottunk. A találkozó
legelején Túró István távoli bombájával szereztünk
vezetést, előnyünket azonban nem tudtuk megtartani
(negyedórán belül ellenfelünk kiegyenlített), a fordulás után viszont Farkas Tibor fejesgóljával ismét
kedvezőbb pozícióba kerültünk. Ezt követően mintegy
féltucat 100 %-os gólhelyzetet sikerült elpuskáznunk,
amely a mérkőzés hajrájában bosszulta meg magát (ellenfelünk mutatós akció végén egalizált, s állította be
a 2-2-es végeredményt). Sajnálatos módon a lefújás
előtt csapatunk egyik „örökmozgó” alapembere, Vitáris George kakaskodásba keveredett, s piros lapját
követően a fegyelmi bizottság három mérkőzésre szóló
eltiltással sújtotta, akinek hiányát, „csupaszív” játékát a
későbbikben ugyancsak megéreztük.
szeptember végi Berekfürdői KSE elleni idegenbeli találkozónk az őszi szezon egyik legjobb
mérkőzését hozta. Bár ismét 11 fős kerettel játszottuk végig az összecsapást, a fiúk azonban teljes erőbedobással
küzdve harcolták ki idénybeli első győzelmünket (2-3).
Az első játékrészben Fehér Zsolt juttatta egy gólos
vezetéshez gárdánkat, amelyet Túró István (23-25
méterről, futtában, jól eltalált lövésből) és kiváló csatárunk (Zsolt jelenleg 14 találattal vezeti a Megye III.
góllövőlistáját) egyéni akcióból három gólosra növelt,
s ellenfelünk csupán a 85. és 88. percben szerzet találatokkal „kozmetikázott” az eredményen.
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