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Csapatunk a tabella utolsó helyen álló együttesét, Bodrogolaszit fogadta.  

Nagy nyomás volt a fiúkon, zsinórban két mérkőzésről pont nélkül jöttek haza, viszont ez újra egy hazai mérkőzés volt, ami mindig 

egy kis pluszt ad a hozzáálláshoz és valahogy a szerencsefaktorhoz is. 

A kellemetlen időjárás ellenére is, viszonylag sokan jelentek meg a nézőtéren, pláne egy átlagos megye III-as mérkőzéshez képest, 

ahol 50-nél több ember már elégedettséget vált ki a rendezőkből. 

A megszokottnál jóval nagyobb nyomás alatt volt a vendég csapat már a kezdőrúgást követően, nagy irammal, lendületesen kezdtük a 

mérkőzést, sajnos a kaput nem sikerült bevenni, ez az egyetlen dolog ami kis árnyékot vet a játékunkra. Olaszi védői jól teljesítettek, 

minden lövés ami kaput találhatott volna megpattant egy játékoson, vagy a kapus volt résen és mentette a helyzetet. Itt jegyezném 

meg, hogy az említett kapus teljesítménye kiemelkedő volt, rengeteg szép és látványos védést mutatott be, jellemzően az első 

játékrészben. 

A labdabirtoklás is jelentősen a mi oldalunkra volt billenve, kb. 65-35 arányban játszattuk a labdát. Végre újra volt iram, kevés volt az 

eladott labda, illetve a kirívóan hibás passz. Vélhetően köszönhető ez az eddig nem használt 4-1-4-1-es felállásnak, ami nagyobb 

biztonságot jelentett a hátul dolgozó védőknek, illetve több, hátulról felépített támadás indítására adott lehetőséget. Ezt igazolja az a 

tény, hogy a vendégeknek igazán veszélyes szituációt nem sikerült kialakítaniuk, az egész meccsen csak néhány komoly veszélyt 

jelentő lövést tudtak összehozni, míg a harkányiak rengeteg szöglethez, helyzethez jutottak. 

A félidő 0-0-lal zárult, bár már bőven megérdemelten vezethettünk volna. Szatmári Attila (7) és Nagy Viktor (5) is többször került 

ziccerbe, de a fent említett szerencsefaktor most nem mellettünk állt. Itt már látszódott, hogy változtatásra lesz szükség a felállásban, 

ám erre majd csak a meccs hajrájában került sor. 

A második félidőben már ellenünk fújt a szél, szerencsére a bírók nem, ők kifejezetten korrekt döntéseket hoztak, bár szerencsére nem 

sok dolguk volt, végre nem a vagdalkózáson volt a hangsúly, szép, tiszta játék folyt vendég részről is. 

A 66. percben kezdődött a frissítés, Jámbor Lórántot (18) Balázs Jenő (10) váltotta. Mivel még mindig nem sikerült eldönteni a 

mérkőzést, és bizony nem az 1 pont volt a cél, egy támadóról háromra váltottunk, Szirmai Tamás (3) helyett Balogh Gergő (15), 

Jámbor Károly (6) helyett Tóth Ferenc (9) érkezik a 77. percben, ezzel még nagyobb iramra kapcsoltunk a hajrában, aminek meg is 

lett az eredménye, a 88. percben Balázs Jenő (10) -akin a pályára lépés óta nagyon látszott, hogy bizonyítani akar- talált fejjel a 

kapuba, majd később épp neki volt egy szépen átvett labdából egy kellően erős és pontos beadása, amiből szintén fejes lett, de az 

ellenfél kapusa ismét hárított, így a hármas sípszónál maradt az 1:0-ás végeredmény, aminek köszönhetően a csapat itthon még nem 

veszített pontot a bajnokságban, most már csak az idegenbeli statisztikát kell kicsit javítani! 

 

Szép volt fiúk!!! :)  

Fazekas Péter, edző nyilatkozata a mérkőzésről: 

"Az első félidőben jól játszottunk, szép támadásokat vezettünk, 6-7 óriási helyzetet is kialakítottunk, de ezek mind kimaradtak. Vagy 

a rossz megoldást választottunk, vagy a kapus védett nagyokat, vagy a gólvonalról fejelték ki a labdát. Az első félidőben csak a gól 

hiányzott a játékunkból. Aztán a második félidőben szembe szélben már nem úgy mentek a támadások, és ahogy telt az idő egyre 

görcsösebbek lettünk. Végül jött a dráma! :) 

Magunknak nehezítettük meg ezt a meccset, mert az első félidőben ezt már el kellett volna dönteni. Mindenesetre nagyon 

megérdemeltük ezt a győzelmet!" 


