Negyedik helyen zártuk az idényt
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Jász-Nagykun-Szolnok megyei III. osztályban
szereplő
labdarúgócsapatunk
tavaszi
nyitómérkőzésére (a teljes idényt tekintve a 14. forduló)
2018. március 11-én került sor, amikor a tabella első
feléhez tartozó (azonban a korábbi kitűnő, debreceni
és nyíregyházi játékosait elvesztő) Nagyiváni FC
gárdáját fogadtuk. Bár az első játékrészben ellenfelünk
jutott előnyhöz, ezt követően azonban - néhány perc
elteltével - Fehér
János
egalizált
(a
tizenhatoson
k í v ü l r ő l
gyönyörűen ívelt
a hosszú sarokba),
majd
Túró
Gyula találatával
a
vezetést
is
megszereztük.
A fordulás után
házi gólkirályunk
és Farkas Tibor
góljával döntöttük
el a találkozót
(ellenfelünk a mérkőzés utolsó percében szerzett
találattal állította be a 4-2-es végeredményt).
15. fordulóban a március közepére meghirdetett
jászdózsai mérkőzésünk a télies időjárás és a
pálya használhatatlansága következtében elmaradt,
azonban a versenybizottság által meghirdetett április
végi időpontban (amely sajnos hétköznapra esett, s így
labdarúgóink munkahelyi elfoglaltsága következtében
csupán néhány játékosunk állt rendelkezésre) nem
tudtunk kiállni, így a labdarúgó szövetség 3-0-as
végeredménnyel ellenfelünk javára írta a találkozót.
árcius 25-én a későbbi bajnok, a Túrkevei
VSE gárdája látogatott Tiszaburára, akikkel
szemben rendkívül balszerencsés körülmények között
maradtunk alul. Az első játékrészben ellenfelünk jutott
előnyhöz, azonban a második félidő kezdetén Túró
Gyula révén (egyéni játék után vezette a kapusra a
labdát, majd gurította el a túrkevei „hálóőr” mellett)
egalizáltunk, azonban két szerencsétlen találattal
(amelynél védelmünk és kapusunk finoman fogalmazva
sem „állt a helyzet magaslatán”) végül ellenfelünk
szerezte meg a három pontot (1-3). A mérkőzés összképet
tekintve és számos kidolgozott helyzetünk folytán
is reális esélyünk adódott a döntetlen kiharcolására,
azonban ezen a találkozón fortuna minden tekintetben
elpártolt tőlünk.
17. fordulóban a Tiszaszőlősi KSE otthonába
látogattunk, s egy szinte megnyert mérkőzést –
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saját hibáink, hozzáállásbeli problémák, a csapatszellem
megbomlása következtében – „engedtünk ki a
kezünkből”. A találkozó első harminc percében kitűnő
játékkal két gólos előnyt (Túró Gyula találata és
Farkas Tibor 16 méterről „leadott” sistergős bombája
révén) szereztünk, ezt követően azonban „elvesztettük
a fonalat”, adódó helyzeteinket nem váltottuk gólra,
„pszichésen összeestünk”, s végül 3-2-es vereséget
szenvedtünk.
prilis elején a
Berekfürdői
SE
együttesét
láttuk vendégül,
s
magabiztos,
jó játékkal 3-0
arányban múltuk
felül ellenfelünket.
Az
első
játékrészben Túró
Gyula találatával
(mintegy
20
méteres,
erős
lövése „kötött ki”
a berekfürdői kapuban) jutottunk vezetéshez, majd a
fordulás után Vitáris Dávid és házi gólkirályunk újabb
góljával alakítottuk ki a 3-0-ás végeredményt.
19 fordulóban a tabella utolsó helyezettje, a
Tiszaőrsi KSE otthonába látogattunk, s bár nem
produkáltunk igazán jó játékot, a klassziskülönbség a
két együttes között így is megmutatkozott, s ziccereink,
gólhelyzeteink mintegy felét kihasználva, szerény
képességű ellenfelünkkel szemben 8-3-mas sikert
„könyvelhettünk el”. Túró Gyula 4, Farkas Tibor és
Fehér János 2-2 találattal vette ki részét a magabiztos
győzelemből.
prilis 22-én az ugyancsak a mezőny hátsó felében
tanyázó, nem túl’ „acélos” Kőtelki SE együttesét
láttuk vendégül. A mérkőzés folyamán – túlzás nélkül
állíthatom –, több tucat, szinte egész idényre való
helyzetet dolgoztunk ki, s több góllal kellett volna
megnyernünk a találkozót. Igazi befejező csatár
hiányában (Túró Gyula 5 sárga lapja következtében 1
meccsre szóló eltiltását töltötte) azonban az „ajtó-ablak”
ziccereket is sikerült elhibáznunk, a mérkőzés utolsó
harmadában pedig, a görcsös akarásból adódóan, egyre
több (olykor elemi) hibát követtünk el, így csúfos, 3-1es vereséget szenvedtünk (szépítő találatunkat, 3-0-ás
állásnál, egy kapu előtti kavarodásból, Vitáris George
szerezte).
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8. oldal

