játékosokból álló gárda taktikusan visszaállt
ellenünk, remekül védekeztek (erejükből csupán
néhány kontratámadásra futotta), s végül egy kapu
előtti kavarodást követően, Vitáris Dávid szerencsés
találatával sikerült kiharcolnunk a győzelmet (1-0).
9. fordulóban a Kengyel LSE együtteséhez
látogattunk, s vendéglátóinkkal színvonalas,
izgalmas, fordulatos mérkőzést játszottunk. Az első
játékrészben Túró Gyula találatával előnybe kerültünk
(az ellenfél büntetőterületén belülre vezetve a labdát
higgadtan gurította azt el a kengyeli kapus mellett),
azonban a második játékrészben a hazai gárda
fergeteges rohamokat vezetett ellenünk, s néhány perc
leforgása alatt megfordította a mérkőzés állását. Ezután
természetesen mindent megtettünk az egyenlítésért,
fölénybe kerültünk, több ziccerhelyzetet is elpuskáztunk,
míg végül a mérkőzés hajrájában házi gólkirályunk
találatával állítottuk be a 2-2-es végeredményt. A
találkozó összképét tekintve igazságos döntetlen
született, a fiúkat dícséret illeti akaratukért, küzdeni
tudásukért, a második félidőben mutatott lendületes
játékukért.
któber végén a nem túl’ „acélos” Bánhalmai SE-t
láttuk vendégül, s az őszi szezon legnagyobb
arányú győzelmét aratva (9-2), könnyed játékkal tartottuk
itthon a három pontot. A mérkőzés folyamán Túró
Gyula 3, Fehér János és Farkas Tibor 2-2, valamint
Túró Richárd és Vitáris Dávid 1-1 alkalommal „vette
be ellenfelünk kapuját”, s győzelmünk ilyen arányban
– minden csapatrészünkben és a játék majd minden
elemében ellenfelünk fölé nőve - is megérdemeltnek
mondható.
november eleji pihenőnapot követően a 12.
fordulóban a Kétpói KSE megszépült (többek
között műfüves pálya, minden igényt kielégítő öltöző
és kiszolgáló helyiségek) otthonába látogattunk, s
nyögvenyelős játékkal szereztük meg a győzelemért járó
három pontot. Sajnos a szezon utolsó két mérkőzésére
kiütköztek erőnléti hiányosságaink, akadozott a
játékunk, nem nyújtottuk a csapattól elvárt, s az idény
korábbi szakaszában megszokott jó teljesítményt. A
kétpói gárda fegyverneki, törökszentmiklósi, túrkevei
játékosokkal erősödve amúgy sem számított könnyű
ellenfélnek, a szerencse ezen a napon azonban mellénk
szegődött. Kevés adódó lehetőségünket szinte 100
%–ban használtuk ki (Túró Gyula találatával jutottunk
előnyhöz a 13. percben, majd a hazai fordítás után
Dandás József góljával egalizáltunk, s Túró István
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második félidei, 5 méterről leadott, jól helyezett
lövésével „csikartuk ki” a győzelmet), s védelmi
kihagyásainkat sem büntette gólokkal ellenfelünk.
szezon záró mérkőzésén a jó erőkből álló
(remek erőnléttel rendelkező, összeszokott,
kitűnő passzjátékkal, gördülékeny támadásvezetéssel
jellemezhető, meggyőződősem szerint a következő
idényt felsőbb osztályban kezdő) Jászapáti VSE
látogatott községünkbe, akiktől súlyos, 5-0-ás verességet
szenvedtünk. Az első játékrészben még egyenrangú
ellenfelei voltunk az NB II-t is megjárt vendégcsapatnak
(0-1), s Túró Gábor 30 m-es „sistergős bombája” révén,
a második félidő kezdetén az egyenlítésre is adódott
lehetőségünk (a gólvonalon álló jászapáti védőnek
azonban sikerült mentenie), majd egy szerencsétlen
találatot követően „pszichésen” feladtuk a küzdelmet
(a 77., 82. és 89. percben szerzett gólokkal alakult ki a
számunkra cseppet sem „hízelgő” végeredmény).
teljes szezont tekintve együttesünk kitűnően
teljesített, 9 győzelem, 1 döntetlen és két
vereséggel, az őszi idényt a Túrkevei VSE mögött
4 ponttal lemaradva, ezüstérmes pozícióban zártuk.
Túró Gyula - 18 találatával - a góllövőlista előkelő,
2. helyén végzett, sajnos korábbi házi gólkirályunk,
Fehér Zsolt viszont csupán két mérkőzés „erejéig”
állt rendelkezésünkre. Gyula remek fizikai adottságai
révén, harcosságával, küzdőszellemével gárdánk
igazi vezéregyéniségének bizonyult (véleményem
szerint Zsolttal együtt „megállíthatatlan” csatárpárost
alkothattak volna), emellett Gondos Béla, Túró
Gábor, Túró István, Mester Sándor, Vitáris Dávid és
Vitáris George, Farkas Tibor és Farkas Richárd egész
évi megbízható teljesítményét emelhetem ki, illetve
fejezzük ki köszönetünket állandó cserejátékosaink,
Tóth Elemér, Csonka Zoltán, Dandás József és Tyukodi
Imre részére, akik időről-időre „beszállva” stabilizálták
csapatunk játékát.
zúton
kérjük
községünk
sportszerető
vállalkozóit, hogy lehetőségeik szerint, ha
csupán szerény összegekkel is, adományaikkal, anyagi
támogatásukkal segítsék labdarúgó szakosztályunkat,
járuljanak hozzá együttesünk működési feltételeinek
biztosításához. Szíves közreműködésüket, megértésüket
előre is köszönjük!
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Hajrá Tiszabura, hajrá TSE!
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