Beszámoló a Füzér elleni, első mérkőzésről
Szép Napot Sportbarátok!
A beígért beszámolókkal, fotókkal jelentkezünk most! Szerdára meg lesz a felvétel is, lehetőség
szerint még aznap felkerül a legnagyobb videómegosztó portálra a meccs mozgóképes emlékőre is, a
Facebook‐ra csak a meccs "highlight"‐jait postoljuk majd.
Taktaharkány ‐ Füzér megye III. bajnoki mérkőzés
Eredmény: 2‐1
Nézőszám:~300 fő
Kissé szeles, ám napos idő várta a szurkolni vágyókat a Taktaharkányi Sportpályán vasárnap délután a
THSE első hivatalos, bajnoki mérkőzésén, amelyre az idősebb sportbarátok 12 éve vártak.
Csapatunk a tavalyi megye III. bajnoki sorozat 3. helyezettjét, Füzér együttesét fogadta.
Az új csapat első hivatalos kezdőrúgását az újra harkányi mezt húzó Szabó Sándor (11) és fia, a 9.
születésnapját ünneplő Szabó Zsombor végezte el, akik egy új labdát is felajánlottak az egyesület
számára.
A meccs előtt sokan megelégedtek volna egy kellemes döntetlennel is, de ennél a fiúk sokkal többet,
egy győzelmet hoztak ki a mérkőzésből 2‐1 arányban.
Igaz ehhez kellett egy kis szerencse is, amellett, hogy a vendégek az első félidőt érezhetően jobban
kezdték, több helyzetet sikerült kidolgozniuk, ám mégis Szatmári Attila (7) szép passzából, a "régi"
csapatból már ismerős Rabócz Róbert (14) talált kapuba a 28. percben.
Rögtön a középkezdés után ismét nyomás alá került a csapat, többnyire a vendégek birtokolták a
labdát, a védelmünket érdemlegesen egyszer sikerült átjátszaniuk, ám ‐ahogy korábban említettem‐
a szerencse velünk volt, egy éles szögből érkező lövés a kapufa belső oldaláról kifelé pattant, az
eredmény marad 1‐0, jött a szünet.
A második félidőre visszaérkezvén a fiúk megint a saját térfelükre szorultak, az is igaz, hogy a
füzérieknek kellett jobban hajtani, hiszen vesztésre álltak, egészen a félidő 24. percéig, amikor
sikerült megszerezniük az egyenlítő gólt a 69. percben.
Ekkor indultak be igazán a szurkolók, és újra a csapat is, nem egészen 10 percet kellett várni Nagy
Viktor (5) átadására, amelyet Szatmári Attila (7) vett át, lehagyva védőjét egy‐az‐egyben maradt a
kapussal, ‐fog összeszorít, a szurkolók lélegzetvisszafojtva várták, hogy sikerül‐e jól megoldani a
szituációt‐ spiccel laposan balra elrúgja, a kapus fekszik a labda mögötte a halóban! GÓÓÓL! 2‐1‐re
vezetünk! Ismét nálunk az előny, és alig 10 perc van hátra!
A félidő utolsó perceit cserékkel, hosszú kirúgással, labdaeldugdosással töltjük, NYERTÜNK, ezzel
itthon tartva a 3 pontot, és méltóan köszönve meg a meccs előtti megelőlegezett bizalmat!
Aki megjelent a meccsen, láthatta, hogy a mérkőzéshez és az eredményhez hozzátartozik, hogy a
védőink nagyon jól teljesítettek, és rengeteget "dolgoztak" a középpályával együtt, egyéni
teljesítményt kár lenne kiemelni, hisz végre csapatként küzdöttek, és mindenki tisztességgel kivette a
részét!
Krucsai Mihály, edző nyilatkozata a mérkőzésről:
"Nagyon sok játékos már áprilistól készült erre a mérkőzésre, van aki azért mert élete első bajnoki
mérkőzését játszotta van aki azért mert 12 év után ölthette újra magára a Taktaharkányi mezt! Az
elmúlt héten nem csak a fizikai, és taktikai dolgok voltak porondon, hanem meg kellett találni a közös

hangot a fiúkkal, mert "picit" más elképzelésem van a csapat játékáról, mint amihez hozzászoktak, így
a csütörtöki edzés után ezt is átbeszéltük és kompromisszumot kötöttünk, melynek az eredménye
volt a mai győzelem a tavalyi harmadik helyezett ellen, akik szervezeten és jól futballoztak!
Helyenként voltak szép és tudatos dolgok, amiket gyakoroltunk edzésen, természetesen voltak hibák
is amiket a következő edzéseken igyekszünk kijavítani. Köszönöm a játékosoknak hogy elfogadták
elképzeléseimet és meg is valósították azt! 26‐28 játékos alkotja a csapatot, köszönöm azon
játékosok türelmét és megértését, akik ma nem léptek pályára, és akik még mezt sem vehettek fel,
természetesen, igyekszem rotálni a játékosokat hogy mindenki pályára léphessen! Köszönöm a
szurkolók kitartó biztatását, nagyon sokat segítettek!"
Fazekas Péter, másodedző nyilatkozata:
"Nagyon vagány és merész taktikát találtunk ki! De ez csak kis mértékben vált be. Véleményem
szerint nem uraltuk a pályát, de a csapatot minden dicséret megilleti, hogy egy ilyen támadó
játékrendszerben ilyen jól védekeztek! A szerencse megfordult, mert az edzőmérkőzéseken rengeteg
helyzetet kialakítottunk, és ezeket rendre ki is hagytuk, az ellenfél pedig 3‐ból 2‐t berúgott. Most
viszont az első félidőbe a Füzér puskázott el 3‐4 nagy helyzetet, mi viszont az első adandó alkalommal
be is találtunk Rabócz Robi révén! A 2. félidő elején kicsit beszorultunk, kaptunk is egy peches gólt, de
kulcsmomentum volt, hogy ezt jól reagáltuk le és szinte egyből rúgtunk rá egyet! Onnantól kezdve
tudtam, hogy megvan a meccs! Ez a szív diadala volt! Ha a játék nem is ment annyira, de szívvel,
lélekkel küzdöttek a srácok és megérdemelték a győzelmet!
Gratulálok mindenkinek, hogy sikerült megvernünk egy tavaly dobogón végző csapatot. Ilyen
hozzáállással és akarattal bárkit meg fogunk tudni verni! Ilyen jó közösséget még sehol nem láttam,
ha ez a csapat együtt marad szép sikerek elé nézhet!"
Kezdő csapat:
Bukszár Ádám (1), Szirmai Tamás (3), Gyurgyánszki Ferenc (4), Nagy Viktor (5), Jámbor Károly (6),
Szatmári Attila (7), Tóth Ferenc (9), Szabó Sándor (11), Rabócz Róbert (14), Orosz Gergő (16), Bodnár
István (19)
Cserejátékosok:
Petró Lajos Máté (2), Borbély Balázs (8), Balázs Jenő (10), Balázs György (13), Balogh Gergő (15),
Jámbor Lóránt (18), Sinka Dániel (21)
Gólszerzők: Rabócz Róbert (28. percben), Szatmári Attila (77. percben), Stiber Zsolt (Füzér, 69.
percben)
Cserék: Tóth Ferenc (9) helyett Balogh Gergő (15) a 63. percben, Szirmai Tamás (3) helyett Sinka
Dániel (21) a 70. percben, Nagy Viktor (5) helyett Balázs Jenő (10) a 75. percben, Jámbor Károly (6)
helyett Jámbor Lóránt (18) a 85. percben, Szatmári Attila (7) helyett Balázs György (13) a 90. percben
Játékvezető: Tusz Gábor, asszisztensek: Spencz Sándor, Kapéri Kitti
A csapat külön kérésére, a fiúk nevében szeretnénk köszönetet mondani ‐a teljesség igénye nélkül ‐
‐A Taktaharkányi Polgárőrségnek a biztosításért
‐Taktaharkányi Önkormányzat képviselőinek, kiemelten Szemán Ákos polgármester úrnak, a

támogatásért, és az újraalapítás lehetőségéért, a pálya helyrehozásáért
‐Horváth Gábornak, Szabó Sándornak, Fazekas Péternek a hangosításért
‐A Koncsol házaspárnak a videófelvételért (Arcok és Emlékek Foto Video,
Szerencs www.facebook.com/ArcokEmlekekFotoVideo)
‐És végül de nem utolsósorban a szurkolóknak a hűséges biztatásért, az edzőmeccsek és a bajnokik
látogatásáért, reméljük ezentúl is kitartóan látogatják majd a mérkőzéseket!
Kapcsolódó videók:
https://www.youtube.com/watch?v=wiRBepwn9w4
https://www.youtube.com/watch?v=HEowK7Bod‐0
A csapattal kapcsolatos bővebb információkért keress minket facebook‐on is:
https://www.facebook.com/thsportegyesulet
FD

Beszámoló a Kovácsvágás elleni meccsről (2. bajnoki mérkőzés)
Sziasztok Sportbarátok!
Taktaharkány ‐ Kovácsvágás megye III. bajnoki mérkőzés
Eredmény: 2‐0
Nézőszám: ~270fő
Tegnap lezajlott a 2. bajnoki mérkőzésünk, amelyet kb. 270‐290 ember személyesen követett a pálya
széléről ‐ a félidő után érkezőket is beleszámolva.
A vágási "Zidane" kobakján megcsillanó napfényes, szélcsendes foci‐idő fogadta a megjelenteket.
Őszintén szólva kicsit félve vártam a mérkőzést a tavalyi 4. helyen végző Kovácsvágás csapata ellen,
hiszen tabella másodikként érkeztek hozzánk, bár tény, hogy még csak a 3. fordulónál tartunk a
bajnokságban. Szóval kemény mérkőzésnek ígérkezett, ám nagyjából a 15. perc után megnyugtatóan
vehettük tudomásul, hogy (!minimum!) egyenlő ellenfelek vagyunk. Nagyon akartak a harkányi fiúk,
Szabó Sándor (11) és Jámbor Károly (6) rengeteg jó tanáccsal, meglátással egészítik ki meccs közben
Krucsai Mihály és Fazekas Péter munkáját, ennek köszönhetően sikerül szerintem győzelmet
varázsolni a még kiforrásban lévő csapatból. A Kovácsvágás már az elején eltemette a győzelmét
véleményem szerint azzal, hogy a mérkőzés helyett egymással foglalkoztak, és folyamatosan egymás
édesanyjáról áradoztak, néha megemlítve azért a játékvezető kvalitását is. Ez kívülállóként elég
amatőr húzásnak tűnt, főleg olyanoktól, akik több mint 100 meccset tudhatnak maguk mögött.
Rögtön a meccs elején szabadrúgáshoz jutottunk, amelyet Szatmári Attila (7) ballal szépen helyezett
a kapu jobb széléhez, de a mezőnyjátékosból kapussá avanzsált ‐a vendégek eredeti kapusa a
bemelegítés során lesérült, így nem tudott pályára lépni‐ "csupaszkezes" hálóőr követte a labda útját,
megvédte a kapuját.
A félidő nagyjából eseménytelenül zajlott tovább, kisebb helyzetekkel, nagyjából azonos
labdabirtoklással, de valahogy nem találtuk a helyünket. Sok volt a pontatlan passz, elkésett
becsúszás nem csoda tehát, hogy a két csapat a 30‐40. perc között három sárga lapot gyűjtött, nem

baj, ebben már vezettünk 2‐1‐re. :)
A félidő végéhez közeledve, még mindig vártunk az első gólra, az egyik vágási rá is csodálkozott, hogy
"ide megy, oda megy de há' nem jön vissza a labda" ‐ zavarhatta a dolog, lehet, hogy boomeranghoz
van szokva.
A 43. percben aztán megtört a jég, végre nem futottunk lesre, és a bíró sem fújta annak, egy elcsent
labdát Jámbor Károly (6) szöktetett, erre érkezve Szatmári Attila (7) szerezte meg a vezetést az első
játékrész végén.
A szünet után a már‐már a szokásos forgatókönyv látszott megismétlődni: a mi térfelünkön zajlik a
játék túlnyomó hányada. Még akkor sem akart változni a helyzet, mikor az 56. percben
emberelőnyhöz jutottunk. Mintha mi lettünk volna kevesebben a pályán. Védőink szélről
behúzódtak, így a középpályánk is zárt, szinte nem volt szélső játék, kevesebb emberrel is (látszólag)
elég könnyedén mögénk tudtak kerülni.
Az utolsó negyedóra viszont egyértelműen hazai fölényben zajlott. Végre ismét sikerült helyzeteket
kialakítani, a 61. percben Tóth Ferencet (9) váltó Balogh Gergő (15) többször jutott elég szabadon
nagy ziccerhez, főként Bodnár István (19) jóvoltából, de a kapufánál beljebb nem sikerült találnia,
most kevés volt a gyorsasága, de tény, hogy nagyon nagy akarat van a csatárban.
A 83. percben kavarodás alakult ki a vendégek ötösén belül, egy beadásból kialakított helyzetet még
hárított a kapus, de az ismétlés már elsuhant a lába mellett, Szatmári (7) újra betalált, ezzel
beállította a 2‐0‐s végeredményt.
Összességében egy élvezhető mérkőzést láthatott a publikum, de ez köszönhető a szurkolótábornak
is, akik rendületlenül segítik csapatunkat.
Szép Volt Fiúk!
Harjá Harkány!
Krucsai Mihály, edző értékelése a mérkőzésről:
"Valamiért nem találtuk a játékunkat, görcsösek voltunk...igaz a szerdai kupa mérkőzéshez képest
küzdöttek és akartak a fiúk, aminek meg is lett az eredménye. Valamiért a kiállítás minket zavart meg,
viszont hősiesen állták a sarat és végül sikerült eldönteni a mérkőzést. Pozitívum, hogy nem kaptunk
gólt, és két‐három játékos tökéletesen végrehajtotta a rá bízott feladatot! Köszönjük a szurkolók
biztatását ami nagyon sokat számít, és szeretnénk ha az idegenbeli mérkőzésre is elkísérnének
minket!"
Fazekas Péter, másodedző értékelése:
"Az első 60 percben nem tetszett a játékunk. Kapkodtunk, pontatlanok voltunk, de a félidő végén
megszereztük a vezetést. A kiállítás után volt egy párperces rövidzárlat, amikor 2 ziccert hagyott
kihasználatlanul a Kovácsvágás. Kapusunk óriási bravúrral védett. Utána viszont szép támadásokat
vezettünk, számomra külön öröm, hogy a pénteken gyakorolt dolgokat sikerült megvalósítani a
mérkőzésen is. Lehet, hogy nem fognak örülni a srácok, de én egy kicsit elégedetlen vagyok. Több
góllal is meg lehetett volna nyerni ezt a mérkőzést, de sajnos óriási ziccereket puskáztunk el a
végén."
A csapattal kapcsolatos bővebb információkért keress minket facebook‐on is:

https://www.facebook.com/thsportegyesulet

