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Régi szezon után, új idény kezdetén

aluújságunk legutóbbi tavaszi számában a
Berekfürdői SE elleni találkozónk eseményeinek felidézésével zártuk a megyei III. osztályban
szereplő labdarúgócsapatunk szereplésének bemutatását.
22. fordulóban a középmezőnybe tartozó Túrkevei VSE vendégeként szerepeltünk, s
magabiztos futballal, a
játék majd minden elemében „ellenfelünk fölé
nőve”, gyűjtöttük be
a három pontot (1-3).
A találkozót Túró Gábor gyönyörű, 12-13
méterről kapásból leadott, léc alá csapódó
bombájával indítottuk, s
a félidő végére, Farkas
Tibor találatával, kétgólos előnyt szereztünk.
Az összecsapás kapcsán
megemlíthetem
házi
gólkirályunk,
Fehér
Zsolt egész mezőnyből kiemelkedő teljesítményét, aki
a mérkőzés utolsó percében szerzett találatával biztosította be győzelmünket.
prilis közepén a 14. helyezett Tiszaörsi KKSE
elleni hazai találkozónkon, kitűnő játékkal, a
tavaszi szezon legnagyobb arányú győzelmét arattuk
(13-1). Az első játékrészt követően 5 gólos előnnyel
vonultunk pihenőre, majd a második félidőben is szinte számolatlanul rúgtuk a gólokat. A szép sikerhez Fehér Zsolt 4, Túró Gábor 3, Fehér János és Mester
Sándor 2-2, Farkas Tibor és Túró István 1-1 találattal
járult hozzá.
24. fordulóban a sereghajtó Szolnok Fanatic vendégeként izgalmas, fordulatos összecsapást vívtuk
(3-4). Sajnálatos módon erre a találkozóra is csupán 10
játékossal álltunk ki (a versenybizottság ennek következtében utóbb 1 büntetőpont levonásával sújtott bennünket), s a mérkőzés 3. és 6. percében bekapott góllal
hamar jelentős hátrányba kerültünk.. Azonban Fehér
Zsolt találatával az első játékrészben sikerült „visszajönnünk a meccsbe”(2-1), majd a második játékrészben
Fehér János, Túró István (szabadrúgásból remekül
nyesett a felső sarokba) és Zsolt újabb góljával megfordítottuk a találkozót (ellenfelünk csupán a mérkőzés
utolsó perceiben „kozmetikázott az eredményen”). Játékosainkról csupán a dicséret hangján szólhatok, megmutattuk, hogy vesztett helyzetből, emberhátrányban is
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„fel tudunk állni”, s legszebb erényeinket csillogtatva,
egymásért küzdve, mire lehetünk képesek.
prilis végén a kitűnő erőkből álló, 2. helyezett
Tiszajenői KSE-t láttuk vendégül, s remek
mérkőzésen tartottuk itthon a három pontot (2-1). A
találkozó 4. percében gyorsan hátrányba kerültünk,
azonban a második játékrészben kiváló, taktikus játékkal nőttünk fölé
Megye II-t is megjárt
ellenfelünknek, s Fehér
János és Túró István találatával a magunk javára
fordítottuk a mérkőzést.
Ahogy az előző összecsapás kapcsán, ezúttal
is elismerőleg nyilatkozhatok gárdánk küzdeni
tudásáról,
tartásáról,
minden játékosunk átlagot messze meghaladó
teljesítményéről.
yerő szériánk és
kiváló játékunk
a 26. fordulóban, a Kőtelki KSE elleni idegenbeli
összecsapáson is folytatódott, amikor egy szintén magas színvonalú mérkőzésen, 3-0-ás félidő után 5-1-es
sikert „könyvelhettünk el”. A találkozó kezdetétől magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést, a játék irányítását, s ellenfelünknek szinte esélyt sem adva hoztuk
le a mérkőzést /a hazai együttes becsületgólja a 81.
percben született, részünkről - sorrendben - Túró István, Fehér János, Fehér Richárd és Fehér Zsolt (két
alakalommal) volt eredményes/.
ájus közepén a tabella hátsó felében
szerénykedő Bánhalmai SE-t láttuk vendégül, akik– az őszi szezonhoz képest sokat fejlődve és
erősödve – alaposan megleptek bennünket (2-2). Az
első játékrész közepén Fehér Richárd révén hiába jutottunk előnyhöz, ellenfelünk egy percen belül egalizált. Még ebben a félidőben Fehér Zsolt találatával
újból vezetést szereztünk, azonban néhány perccel a
találkozó lefújása előtt védelmünk ismét kapitulált, így
csupán az egyik pontot tudtuk itthon tartani. Összességében elmondhatjuk, hogy küzdelmes találkozón,
egyenrangú erők küzdelmében, igazságos döntetlen
született. Sajnos ezzel az eredménnyel megszakadt a
21. forduló óta tartó, 6 mérkőzésből álló (Berekfürdő,
Túrkeve, Tiszaőrs, Szolnok Fanatic, Tiszajenő, Kőtelek)
győzelmi sorozatunk.
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