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28. fordulóban az Abádszalók SE elleni idegenbeli
találkozón sem sikerült „kiköszörülnünk a
csapat becsületén esett csorbát”(5-1-es vereség).
Az összecsapást a szezon legpechesebb meccseként
a-posztrofálhatnám, ahol csapatunknak a számos
kidolgozott gólhelyzet, és helyenként mutatott jó játék
ellenére sem ért el elfogadható eredményt. A
jó iramú találkozón gárdánknak szinte
sem sikerült: az első játékrészben
hamar hátrányba kerültünk, s
a későbbiekben sem pártolt
mellénk
a
szerencse.
Ellenfelünket 3 alkalommal is
a kapufa mentette meg a góltól,
egy – véleményem szerint
teljesen szabályos - gólunkat a
játékvezető annullálta, több 100
% -os („ajtó-ablak”)
helyzetet sem
voltunk képesek értékesíteni. Vendéglátóink
három pontrúgásból, illetve büntetőből szerzett találattal
pecsételték meg sorsunkat (kidolgozott akciójukat
alig tudok említeni), becsületgólunk a második félidő
kezdetén, Fehér Zsolt egyéni megmozdulása után
született. A mutatott játék és a mérkőzés összképét
tekintve, meggyőződésem szerint, a végeredmény nem
tükrözte a reális erőviszonyokat, egy döntetlen körüli
eredmény jóval igazságosabb lett volna.
tizenöt csapatos bajnokság következtében
május végén gárdánk pihenőnapot kapott, majd
a júniusi (30.) záró fordulóban a fiúk ismét remek
teljesítménnyel rukkoltak elő. A Kengyel LSE elleni
hazai gólzáporos mérkőzésünkön fieszta hangulatot
teremtve búcsúztunk a tavalyi szezontól (8-1-es első
félidő után 11-3-mas végeredménnyel hoztuk le a
találkozót). Érdekességként említhetem meg állandó
jobbhátvédünk, Túró Richárd esetét, akit saját kérésére
a támadósorban szerepeltettem, s kitűnő játékkal és 5
góllal hálálta meg a belé vetett bizalmat (Farkas Tibor
és Fehér Zsolt 2-2, Fehér János és Mester Sándor 1-1
találattal járult hozzá a szép sikerhez), amely –túlzás
nélkül állíthatom - ilyen arányban is megérdemeltnek
mondható.
2016/17-es bajnokságban 16 győzelem, 3
döntetlen és 9 vereséggel zárva, 50 pontot
szerezve, a tabella 5. helyét szereztük meg. Lőtt gólok
(92) tekintetében csupán az első és második helyezett
csapatok rendelkeznek kedvezőbb mutatókkal, viszont
a 68 kapott találattal nem igazán büszkélkedhetünk.
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9. oldal

Az idény első felében változékony formát mutatott
csapatunk, a tavaszi szezon huszáros hajrájával
viszont sikerült a tabella első felében végeznünk. Bár
lehetőségünk nyílt arra, hogy a bajnokság lezárását
követően szintet lépjünk, azonban - financiális okokból
kifolyólag, a községi vezetéssel egyeztetve – végül
nem vállaltuk fel a megyei II. osztályban való
szereplés lehetőségét.
bajnoki rajtot megelőzően
néhány hetes felkészülési
időszakot iktattunk be csapatunk
programjába
(kezdetben
állóképesség javító fizikai
gyakorlatok, utóbb technikai,
taktikai elemek kerültek előtérbe
a tréningek során), s előkészületi
találkozón (meglehetősen idény eleji
formát mutatva) a tiszagyendai ifi csapat
ellenében 2-2-s döntetlent értünk el. Szerencsére
a nyári időszakban jelentős mértékben bővült
játékoskeretünk: az új szezontól Tóth Elemér (kapus),
Dandás Miklós (védő), a középpályán Dandás József
és Túró Béla, a támadó szekcióban Csonka Richárd és
Túró Gyula, valamint a középpályásként és hátvédként
is bevehető Vitáris Dávid erősíti csapatunkat.
2017/18-as
bajnokság
augusztusi
nyitófordulójában a korábban magasabb
osztályokban szereplő, kitűnő „erőkből” álló Nagyiván
FC vendégeként léptünk pályára, s remek játékkal hoztuk
el a megszerezhető három pontot (3-5). Gondos Béla
sajnálatos sérülése következtében Tóth Elemér először
kapott lehetőséget a bizonyításra, új szerzeményeink
közül Túró Gyula 4 találattal járult hozzá a bravúros
sikerhez (Farkas Tibor a 22. percben szerzett
„szépségdíjas” egyenlítő gólját követően fordítottuk
magunk javára a mérkőzést). Győzelmünk talán
nagyobb arányú is lehetett volna, ha ziccerinket jobb
százalékos arányban értékesítjük, illetve nem vétünk
öngólt, s ártalmatlan szituációban nem ajándékozunk
büntetőt a nagyiváni csapatnak.
kiváló bajnoki rajtot követően reméljük, gárdánk
az előttünk álló hosszú idényben is hasonló formát
mutatva, szép játékkal örvendezteti meg községünk
futballszerető közvéleményét.

A

A

A

Hajrá Tiszabura, hajrá TSE!
Sporttársi üdvözlettel:

Csomor Miklós

megbízott edző, technikai vezető
2017. szeptember

