melyeknek hamar megmutatkoztak a következményei:
az első húsz percet követően már 4 gólos hátrányba
kerültünk, s a 9-2-es végeredménnyel zárult találkozón
korábbi cserejátékosaink, Tyukodi József és Fehér
Gergő (két szép távoli lövéssel, köztük egy 30 méteres
„bombával”) mentette meg a „mundér becsületét”. A mérkőzés egyetlen pozitívumaként
az esetleges három büntetőpont levonás
elkerülését említhetjük meg, illetve
„emeljünk kalapot” azon futballistáink
előtt, akik félelmeiket, szorongásaikat
“legyűrve” példát mutattak csapattársaiknak becsületből, bátorságból és
lelkierőből.
szintén az élmezőnyhöz tartozó
Berekfürdői SE elleni hazai találkozónkon 3-2 arányú győzelemmel
sikerült „kiköszörülnünk a csorbát”.
A hallatlanul nehéz, hektikus, hullámzó
teljesítményt hozó mérkőzésen Fehér Zsolt
korai találatával jutottunk előnyhöz, a rendkívül harcos vendégcsapat viszont a második játékrészben (amikor együttesünk teljesítménye jelentős
mértékben visszaesett) fordítani tudott (a találkozó
legvégén még 2-1-es vesztésre álltunk). Mester Sándor
84. percben – egy szöglet utáni szituációban közelről
- szerzett találata azonban felszakította a lélektani gátakat, csapatunk szinte „megtáltosodott”, s közvetlenül
a lefújás előtt, házi gólkirályunk találatával vívtuk ki a
győzelmet (Zsolt egy lecsúszott lövésre a kellő pillanatban érkezett ellenfelünk kapuja elé, s magát „bedobva”,
5-6 méterről juttatta a labdát a berekfürdőiek hálójába).
június elején sorra kerülő 26. zárófordulóban
gárdánk - a Tiszaszőlősi KSE vendégeként - egy
félidei előnyt adott aktuális ellenfelünknek (az első játékrészben kétgólos hátrányba kerültünk). A szünetet
követően viszont teljes fordulatot vett játékunk, átvettük
a mérkőzés irányítását, számos gólszerzési lehetőséget
alakítottunk ki (3 alkalommal is a felsőléc, ill. az oldalsó kapufa mentette meg a góltól a hazai együttest),
azonban helyzeteink, ziccereink közül csupán egyet
sikerült értékesítenünk (Túró Richárd 53. percben
szerzett találatával alakult ki a - Tiszaszőlős számára
„hízelgő”- 2-1-es végeredmény).
teljes szezont értékelve elmondhatjuk, hogy a
kezdeti „botladozás” után gárdánk – különösen az
őszi idény végén, és a tavaszi évad kezdetén – kitűnően
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9. oldal

szerepelt, s megérdemelten (Nagyiván és Kunmadaras mögött, megelőzve Jászdózsa, Rákócziújfalu és
Berekfürdő gárdáját) végeztünk a tabella 3. helyén,
s utolsó mérkőzésünket követően az MLSZ illetékes
vezetőtől vehettük át jól megszolgált bronzérmünket.
faluújság előző számában - játékosaink
értékelése kapcsán - szóltam csapatunk
húzóembereinek kitűnő produkciójáról,
s anélkül, hogy ismétlésekbe bocsátkoznék, s megköszönve a fiúk egész
évi odaadó munkáját, feltétlenül szólnom kell Vitáris George kiemelkedő
teljesítményéről: remekül védekezett,
kritikus helyzetekben szerelt, tisztázott, jól játszotta meg, vagy hozta fel a
labdát, fáradságot és sérülést legyőzve
járult hozzá gárdánk sikereihez. Ugyancsak az elismerés hangján szólhatok támadó középpályás szekciónkról, akik remekül „érzik egymást”, kitűnő
passzjátékkal,
beadásokkal
teremtenek
lehetőségeit befejező csatáraink számára. Házi
gólkirályunk, Fehér Zsolt teljesítménye önmagáért
beszél, s megemlíthetem még kapusunk, Gondos Béla
egész évi megbíz-ható játékát, aki – a Kunmadaras
elleni indiszponáltságát feledtetve – több alkalommal bravúros védésekkel járult hozzá az együttesünk
számára kedvezőbb eredmények eléréséhez.
versenyszabályzat értelmében a Megye II. Felnőtt
Bajnokságban való esetleges részvételünknek
U-19 korosztályos „ifi”csapat” kiállítása lenne a feltétele. Természetesen mindezek jelentős anyagi, financiális kérdéseket is felvetnek, amelyekről a közeljövőben
várható döntés a faluvezetés részéről. Szerény véleményem szerint komoly edzésmunkával, néhány korábbi
játékosunk visszaigazolásával megerősödve, s további
egy szezonon keresztül a Megye III-ban „edződve”,
reálisabb esélyt teremthetnénk arra, hogy ezt követően
a magasabb osztályban is megálljuk a helyünket, s igazi sportélményt, feledhetetlen pillanatokat szerezzünk - labdarúgóink franciaországi Európa Bajnokságon nyújtott kitűnő teljesítménye apropóján is - népes
futballbarát közönségünknek.
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Hajrá Tiszabura, hajrá TSE!
Sporttársi üdvözlettel:
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