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aluújságunk legutóbbi számában labdarúgócsapatunk idei szereplésének bemutatását a
Jászladányi ESE elleni találkozó értékelésével zártuk. Az április eleji 18. fordulóban gárdánk Kétpóra
látogatott, s az 5-0-ás siker híven tükrözte a kép csapat
közötti klassziskülönbséget. Az első félidő végén Farkas Tibor gyönyörű felhőfejessel vette be ellenfelünk
kapuját, majd néhány
percen belül Fehér Zsolt
egyéni akcióból alakította ki a félidei 2-0-ás
eredményt. A fordulás
után házi gólkirályunk
ismét betalált, majd Nagy
Zoltán és Fehér Richárd
a mérkőzés hajrájában
biztosította be fölényes
győzelmünket.
prilis
közepén
együttesünk Tószegen vendégszerepelt (a
Kőtelki FK helyett „beugró” gárda meglepően harcos és egységes csapat benyomását nyújtotta), s a kezdeti bizonytalanság után
a félidő utolsó harmadában „indult be a gólgyártás”
(Fehér Zsolt a 31., Farkas Tibor a 44. percben volt
eredményes), a 74. minutumban Túró István mintegy
20 méterről bombázott a felső sarokba, majd a lefújás
előtt Fehér Richárd (szintén szép távoli találattal)
alakította ki a 4-0-ás végeredményt.
20. fordulóban a tiszaörsi idegenbeli találkozóra
került sor, amelyen együttesünk ismét bizonyította erejét és tehetségét. A kitűnő játékkal (5-1 arányban)
megnyert találkozón a félidőre kétgólos előnyt szereztünk (Túró István a 22., Fehér Zsolt a 34. percben
talált be), a második játékrészben balhátvédünk, Túró
Gábor két alkalommal is eredményesnek bizonyult,
zárásként Fehér Zsolt iratkozott fel a góllövők sorába.
tiszaburai majális keretében hatalmas érdeklődés
mellett (a sportpálya és környéke zsúfolásig
megtelt szurkolókkal, sportbarátokkal) vívtuk meg az
évad mérkőzését a későbbi bajnok, a minden csapatrészében erős és egységes Nagyiváni FC /az együttes
a legtöbb rúgott (123) és a legkevesebb kapott (20)
góllal büszkélkedhet a mezőnyben/ ellenében. A találkozó kezdetén egy szögletet követően Farkas Tibor
fejesével szereztünk vezetést, majd az első negyedórát
követően Túró István is betalált a vendégek hálójába.
A fordulást követően Mester Sándor „bólintása” után
már három gólos előnynek örülhettünk, míg a baj-
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a csapat!
nokcsapat erejéből pusztán a szépítő találat megszerzésére futotta (3-1). Csupán az elismerés hangján szólhatok a fiúk mérkőzésen mutatott teljesítményéről, az
edzői utasítások, a megbeszélt taktika és játékelemek
messzemenő betartásáért és megvalósításáért, melyek
révén varázslatos délutánt, felejthetetlen élményt szereztek lelkes közönségünknek.
22. fordulóban az 5.
helyezett, masszív
Rákócziújfalu SE vendégeként szerepeltünk, s jó
iramú, izgalmas mérkőzést
játszottunk,
amelyen
azonban – számos ziccerünk és „ordító” gólhelyzetünk ellenére - sem
sikerült pontot mentenünk
(2-1). Közvetlenül a találkozó elején hátrányba
kerültünk, azonban a 22.
percben Fehér Richárd
20-22 méterről szerzett szabadrúgás góljával egalizáltunk. A második játékrészben hiába dolgoztunk ki több lehetőséget (két alkalommal is a felsőléc mentette meg a góltól ellenfelünket,
akiknek ebben az időszakban szinte momentumuk sem
volt), mondhatnám „szinte a semmiből” szerezték meg
a mindent eldöntő találatot a mérkőzés hajrájában.
ájus közepén az őszi szezon óta jelentősen
feljavult Abádszalóki SE együttesét fogadtuk, akik ezúttal igazán „feladták a leckét” – az ekkor
már a képzeletbeli dobogó harmadik fokán álló - csapatunknak. A találkozó kitűnően indult /Fehér Zsolt a 6. és
22. percben is „beköszönt”(megemlíthetjük gyönyörű
egyéni megmozdulását, amikor a büntetőterületre
betörve, kissé kisodródott helyzetből talált be a hosszú
sarokba)/, azonban fordulás után – a fiúk talán már „zsebükben érezték” a három pontot - ellenfelünk átvette
a kezdeményezést, korán gólt szerzett, s izgalmassá
tette a végjátékot. A „nyögvenyelős” 2-1-es sikert
hozó mérkőzésen csupán az első félidei játékunkkal
lehettünk elégedettek, egy – kellő odafigyeléssel és
koncentrációval - könnyebben is lehozható mérkőzést
tettünk nehézzé önmagunk számára.
24. fordulóban sorra kerülő Jászdózsai SE elleni
idegenbeli mérkőzésünket a klasszikusoktól vett
„félelem és rettegés” találkozójaként aposztrofálhatnám. A néhány éve lezajlott ominózus események
következtében gárdánk – meghatározó labdarúgóink
nélkül - csupán 10 fővel állt ki a mérkőzésre,
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