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hetedik fordulóban lejátszott Túrkevei VSE elleni
hazai találkozónk sajnálatos módon nem csupán
a futball szépségéről vált nevezetessé. Úgy éreztem –
egyenlő erők küzdelmében - a játékvezető „nem igazán állt a helyzet magaslatán”, a mérkőzés folyamán
folyamatosan csapatunk kárára tévedett, majd döntő
módon befolyásolta az összecsapás végkimenetelét. Az első félidei túrkevei
vezetést követően a második játékrészben Fehér Zsolt szebbnél
szebb góljaival fordítottuk meg
a mérkőzést (gólvágónk két percen belül két alkalommal - többek között az ellenfél kapusát
is kicselezve - „köszönt be”), az
egyenlítést követően azonban a
„bíró sporttárs” vette át a főszerepet:
a 84. percben az asszisztens által helyesen megítélt leshelyzetet felülbírálva adta meg
ellenfelünk szabálytalan gólját, teljesen hitehagyottá
téve ezzel csapatunkat (Túró Richárd a játékvezető
tevékenységét bíráló irónikus megjegyzését követően
piros lappal távozott a pályáról), s a lefújást megelőző
negyedik gól is tovább rombolta önbizalmunkat (2-4).
któber elején a Tiszaőrsi KKSE vendégeként
azonban sikerült „kiköszörülni a becsületünkön
esett csorbát”(2-3). Fehér Zsolt és Farkas Tibor révén
az első játékrészben vezetéshez jutottunk (1-2), majd
a második félidei egyenlítést követően Fehér Richárd
88. percben értékesített büntetőjével szereztük meg
a győzelmet, amely – véleményem szerint - jóval
nagyobb arányú is lehetett volna. A mérkőzés összképét tekintve csupán az eredménnyel lehettem elégedett,
a csapat „nyögvenyelősen”, formán kívül futballozva,
a megszokott gördülékeny játékát keresve, jó adag szerencsével fordította a maga javára a találkozót.
kilencedik fordulóban sorra kerülő Szolnok Fanatic SE elleni hazai mérkőzésünkön viszont remek napot fogtunk ki, a csapat szinte megtáltosodott, s
számolatlanul lőtte a gólokat (6-0-ás félidőt követően
10-0-ás végeredmény született a lelkes szolnoki gárda
ellenében, akik közül néhány játékos magasabb osztálybeli, illetve futsalos tapasztalattal is rendelkezett).
Fehér Zsolt négy, Farkas Tibor (18-20 méterről leadott „sistergős bombája” a mérkőzés legszebb találatai
közé tartozott) és Fehér Richárd két-két, valamint Vitáris George egy alkalommal „zörgette meg az ellenfél hálóját”, s mindezek kapcsán csupán az elismerés
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hangján szólhatok a fiúk mutatott teljesítményéről.
tizedik fordulóban az éllovas Tiszajenői KSE otthonában néhány kulcsemberünk nélkül voltunk
kénytelenek pályára lépni, azonban csapatunk végig felvette a versenyt vendéglátóinkkal, a mérkőzés bizonyos
periódusaiban pedig jelentős nyomást gyakoroltunk
a jó erőkből álló tiszajenői gárdára. Az első
negyedórát követően Farkas Tibor juttatta vezetéshez csapatunkat (10-12
méterről, csupán a kapussal szemben állva helyezett a léc alá; a találkozó folyamán támadónknak
ezen kívül számos hatalmas
lehetősége adódott, azonban
ezeket – sajnálatos módon - nem
sikerült kihasználnia), viszont a
következő támadásból (egy percen
belül) ellenfelünk 1-1-re módosította az
eredményt, majd a második játékrész elején egy szerencsétlen góllal - a maguk javára fordították a
mérkőzést. Még az utolsó percben is lehetőségünk adódott az egalizálásra, azonban Tibor fejese után a labda a
kapufa belső lapjáról kifelé perdült (2-1).
któber végén a Kőtelki SE elleni hazai találkozónkon - 1-1-es félidőt követően – Fehér
Zsolt két, Farkas Tibor (idei 7. találatával előkelő helyet folglal el a góllövőlista élmezőnyében) és Vitáris
George egy-egy góljával 4-2-es magabiztos sikert arattunk, s így az eddig megszerzett 11 pontunkkal feljöttünk a tabella 10. pozíciójába. Ha javuló formánkat
stabilizálni tudnánk, s a szerencse is mellénk szegődne,
reális esélyt látok a csupán néhány ponttal előttünk álló
gárdák „befogására”, az élmezőnyhöz való felzárkózásra. Nyári-őszi idényünk a lőtt és a kapott gólok tekintetében (24-21-es gólarány) is felemásra sikeredett: 24
találatnál többet (25) csupán a kengyeli gárda szerzett,
viszont a 21 kapott gól vonatkozásában a mögöttünk
álló Bánhalma, valamint a “sereghajtó” Kétpó és Szolnok Fanatic együttese rendelkezik kedvezőtlenebb
mutatókkal (25, 28, 29 találat). A fiúk javuló formája
azonban bizakodásra adhat okot, s reméljük a szezon
hátralévő részében egyre jobb eredményekkel és szép
játékkal szerezhetünk örömet lelkes szurkolótáborunknak.
Hajrá Tiszabura, hajrá TSE!
Sporttársi üdvözlettel:

A

O

Csomor Miklós

megbízott edző, technikai vezető
2016. november

