Második helyen a csapat

F

aluújságunk legutóbbi szeptemberi számában
a Nagyiván FC elleni találkozó eseményeinek
ismertetésével zártuk cikkünket, így a megyei III.
osztályban szereplő labdarúgó csapatunk szereplésének
bemutatását a 2017/18-as szezon őszi fordulóinak
felidézésével folytatjuk.
zeptember elején a megyei II. osztályt is
megjárt,
minden csapatrészében
erős és egységes
Jászdózsa SE-t láttuk
vendégül. 0-0-ás félidőt
követően a második
játékrész
kezdetén
Túró Gábor találatával
szereztünk vezetést,
majd Túró Gyula 20
m-es bombagóljával
biztosítottuk
be
előnyünket
(Farkas
Tibor a 63. percben
alakította
ki
3-0
végeredményt).
Csupán a dicséret hangján szólhatok a fiúk
teljesítményéről, s külön öröm számunkra, hogy
védelmünk kapott gól nélkül hozta le ezt a csöppet sem
könnyű mérkőzést.
3. fordulóban együttesünk a bajnokaspiráns
Túrkevei VSE otthonába látogatott, ahol a
bajnokság egyik legizgalmasabb, legfordulatosabb
mérkőzését játszottuk. Sajnos az első félidőben gárdánk
közel sem hozta az elvárt teljesítményt, s fél óra elteltével
három gólos hátrányba kerültünk. A játékrész végén
Fehér Zsolt találata hozta vissza reményeinket (3-1), s
miután a szünetben sikerült felráznom a társaságot, Zsolt
szép egyéni akcióból szerzett találatával, valamit Túró
Gyula 22 méteres szabadrúgásgóljával egalizáltunk.
Néhány perccel ezután a mérkőzés igazi fordulatot
vehetett volna, ha 3-3-nál a javunkra megítélt büntetőt
tavalyi gólkirályunk értékesíti (azonban helyezetlen
lövését az ellenfél kapusa magabiztosan hárította), majd
sorsunkat egy szögletet követő felhőfejes pecsételte
meg (4-3). Azonban – második játékrészben mutatott
teljesítményünkkel – a tabellát vezető túrkevei együttes
egyenrangú ellenfelének számítottunk, sőt – mint
fentebb említettem - esélyünk adódott akár a mérkőzés
megnyerésére is.
zeptember közepén a Tiszaszőlősi KSE
csapatát láttuk vendégül, s bizony az első
játékrészben „nem találtunk rést” ellenfelünk masszív
védelmén. A fordulást követően viszont Túró Gyula
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találatával előnyhöz jutottunk, s a közvetlenül a
lefújás előtt szerzett (86. és 91. perc) gólokkal (Farkas
Tibor és Fehér János révén) magabiztos 3-0-ás sikert
„könyvelhettünk el”. Összegzésként elmondhatom,
hogy a második félidőben mutatott játékunkkal (minden
csapatrészben átlag feletti teljesítményt nyújtva)
megérdemelten tartottuk itthon a három pontot.
z 5. őszi fordulóban
az ugyancsak jó
erőkből álló Berekfürdői
SE
otthonába
látogattunk, s kitűnő
mérkőzésen, helyzeteink
zömét
magabiztosan
értékesítve,
4-0-ra
diadalmaskodtunk.
Az első játékrészben
Túró
Gyula
20
méteres bombagóljával
kerültünk előnybe, majd
a fordulást követőn Túró
Gábor, Farkas Tibor
és új házi gólkirályunk
találataival biztosítottuk be az ilyen arányban is
megérdemelt győzelmünket.
któber elején a bajnoki menetrend szerint a
0-pontos Tiszaőrsi KSE gárdáját fogadtuk
volna hazai pályán, azonban ellenfelünk a mérkőzés
elhalasztását kérte, majd az újabb, október 25-ére
kitűzött meccsidőpontban sem jelentek meg, így a
versenybizottság játék nélkül, 3-0-ás végeredménnyel
írta javunkra a mérkőzést.
7. fordulóban a tabella hátsó felében szerénykedő
Kőtelki SE együtteséhez látogattunk. A mérkőzés
elején a hazai gárda jutott előnyhöz, azonban Túró
István találatával egyenlítettünk, majd Fehér János
két alkalommal is eredményesnek bizonyult, így
megnyugtató előnnyel vonulhattunk pihenőre. A
második félidőben tovább folytattuk a gólgyártást:
Túró Gyula három és Túró Gábor (szögletet követő,
18 méterről leadott kapáslövésből született) remek
találatával (ezen kívül ellenfelünk egy alkalommal saját
kapujába helyezte a labdát) 8-1-es sikert könyvelhettünk
el. A mérkőzés folyamán legalább tucatnyi gólhelyzetet
dolgoztunk ki, a két együttes között – túlzás nélkül
állíthatom – klassziskülönbség mutatkozott meg.
któber közepén a Szolnok Fanatic SE csapatát
fogadtuk községünkben, akik a küzdelmes
mérkőzés folyamán ugyancsak megnehezítették a
dolgunkat. A magasabb osztályokból érkező – ám
nem a legfiatalabb korosztályhoz tartozó – rutinos
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