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Felső-Hegyköz Füzérkomlós – Taktaharkány
Megye III. bajnoki 10. forduló beszámoló
Végeredmény: 1:3
Nézőszám: ~20 fő
Könnyű mérkőzésre számítva vágtunk neki a kisebb kirándulásnak számító, több mint 80 km-es útnak
Füzérkomlósra. A hangulatot számunkra a szikrázó napsütés, a hazaiaknak a pálinka és a sör fokozta....
mennyei megyei dopping....
Viccet félretéve, a mérkőzést ismét elég bágyadtan sikerült kezdeni, a szokatlanul kis méretű pályán. Az első
20-25 perc egyértelműen hazai fölényben telt, bár látszott, hogy egyéni teljesítményben jobbak vagyunk, így
csapatként is föléjük kéne nőnünk, de egyelőre ez nem sikerült. Mindkét oldalon maradtak ki helyzetek ebben
az időszakban, de igazán veszélyes szituációt eddig csak a komlósiaktól láthattunk.
A feszültségnek és a játékosokon lévő nyomásnak -miszerint a győzelem és a három pont megszerzése kötelező
lenne a papíron jóval gyengébb ellenféllel szemben – betudhatóan már a 10. percben kiosztásra kerül az első
sárga lap Szatmári Attilának (7).
A 27. percben először a felső kapufa védi meg a kapunkat, a kipattanóra érkező játékos lövését Bukszár Ádám
(1) még hárítja, de a harmadik ismétléssel szemben már tehetetlen, 1:0-ra vezetnek a hazaiak.
A gólt követően nem volt mese, Fazekas Péter jól ismerte fel a helyzetet, cserét eszközölt a szélen, ahol túl sok
támadásunk elakadt. Balogh Gergő (15) hagyja el a pályát, helyére Nagy Viktor (5) érkezik. Egy
labdaszerzéssel, és egy jó beadással jelzi is, hogy megérkezett, a helyzet azonban sajnos kimarad.
Érezhetően javult a csapat összjátéka a félidő maradék negyed órájában, ezen a kis pályán sem jut a hazai
csapat a tizenhatos vonalunkig, igaz nem is volt miért iparkodniuk, náluk volt az előny.
VOLT.
Egy szabadrúgást és két gyors passzt követően a bal szélen Nagy Viktorhoz (5) kerül a labda, beadás az ötös
környékére tart, hangzik az „engedd el”, Rabócz Róbert (14) átlépi a labdát, ezzel a jobb pozícióban és a
második hullámban jó ütemben érkező Szabó Sándornak (11) engedi tovább a labdát, aki nem is hibázik és 1:1re változtatta a képzeletbeli eredményjelző mutatóját a 40. percben.
Ez már a hazaiak időnként napfürdőző kapusának sem tetszik, a füzérkomlósiak elkezdenek egymással vitázni,
durvulni, a kedélyeket az sem enyhítette, hogy Bukszár Ádám (1) egy hatalmas komlósi ziccerbe tud jól
belekapni, gyönyörű védést láthattunk. Így hát még szerencse, hogy jött a szünet, és gyorsan hozzájuthattak a
nyugtató malátafőzetükhöz a komlósi csapat ingerült tagjai.
A második félidőt jól sikerült kezdeni, nagy volt az iram, láthatóan érlelődött a második gólunk, amire nem is
kellett sokat várni.
A 49. percben Szatmári Attila (7) passzát Rabócz Róbert (14) még kapu mellé gurítja, de a hibát rögtön ezután
javítja, Szabó Sándor (11) szöglete pontosan érkezik Rabócznak (14) a labda újra a hálóban. 1:2.
A második játékrész további hangulatáról sokat árul el az a tény, hogy húsz perc alatt három sárga lap kerül

szétosztásra a hazai csapat játékosai közt, feszültté váltak, támadásokat már nem igazán vezettek,
felívelgetésekkel próbálkoztak, egyszer sikerült kapuig jutni, de újra segít nekünk a kapufa, bár ez igaz a mi
részünkről is, amikor is Balázs Jenő (10) jól fordul rá a kapura két embert is lerázva magáról az 58. percben, de
lövése a felső lécről vágódik ki.
Közvetlenül ez után jött a meccs csúnyább része aminek már nem sok köze volt a sporthoz, lökdösődés és
kiabálás, 16-oson belül szándékos kezezés stb. Ennek eredménye egy ajándék büntető volt a mi részünkre,
Szatmári (7) áll a labda mögé, a kapus meg se mozdul, jogosan állítva be a végeredményt.
A maradék húsz percben még alakítottunk ki helyzeteket, de gól nem született.
A mérkőzés során kiemelkedő teljesítményt nyújtott Rabócz Róbert (14), aki mindhárom gólból kivette a
részét, révén, hogy a büntetőt is ő harcolta ki. Illetve ismét nem lehet elmenni a Szabó Sándor (11)
teljesítménye mellett, amit a rúgott gól, és az adott gólpassz is kitűnően jelez.
Jó volt látni a csapatot megint előnytelen helyzetből felállni, és a kellemetlen hazai csapat fölé nőni.
Szép volt fiúk, megérdemelt volt a győzelem, és a vele járó 3 pont, ezzel a tabella 5. helyén várjuk a 11.
fordulót, ahol Ricse csapatát fogadja együttesünk, 2015.11.08-án (vasárnap) 13:00-tól Aki teheti jöjjön és
szurkoljon! :)Hajrá Taktaharkány! -FD
Fazekas Péter, edző értékelése:
„Az első 30 perc borzalmas volt, hátrányba is kerültünk. Annyira gyengén ment a csapatnak, hogy sajnos már
az első félidőben muszáj volt belecserélnem. Hála istennek Nagy Viktor nagyon jól szállt be, pluszt tudott
hozzátenni a játékunkhoz. Fontos volt, hogy a félidő előtt tudtunk egyenlíteni. A második félidőben szép
támadásokat vezettünk és megérdemelten nyertünk. Pozitívum, hogy szinte a padlóról felállva, nagyot küzdve
nyertük meg a mérkőzést. Ilyen játékkal is még több góllal nyerhettünk volna, egy gyenge és teljesen
unszimpatikus csapat ellen. Kiemelném Szabó Sándor teljesítményét, sokadszorra érdemelte ki a mezőny
legjobb játékosa címet. Ma is nyerő emberünk volt! Nagyon remélem és bízok benne, hogy a következő
félévben is velünk marad és játszani fog!”

