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A hazai mérkőzésen ismét nem túl szurkolóbarát idő fogadta a pályára érkező csapatokat
illetve a nézőket.
Majdnem akkora köd volt, mint a békéscsabai MB I-es meccsen, de itt legalább a kezdő
körből mindkét kapu látszott -talán ezért is nem mozdult innen a játékvezető.
Az első perctől a kezünkben volt a játék, a vendégek kissé összeszedetlennek, rendezetlennek
tűntek szinte végig a mérkőzés folyamán. Sorra veszítették el a labdát, folyamatosan
alakítottuk ki a veszélyes helyzeteket.
Az első gólra -nem meglepő módon- nem is kellett sokat várni, rögtön a 8. percben egy
eladott labda megszerzése után Rabócz Róbert (14) indult meg a kapu irányába, passz nincs,
lövés van, a 16 méterről lendületbe hozott labdára nem ér le a kapus, a jobb kapufa mellett
elsuhanva megszületik az első találat. 1-0.
A jobb szélen ezután egymás után sikeresen indulnak meg a fiúk, jól vették észre, hogy Nagy
Viktor (5) szinte végig az embere nélkül tudott mozogni. A 15. percben újra meg is kapja a
labdát, Szabó Sándortól (11), lövésébe akkora karlendítéssel nyúlt bele a védő, mintha péntek
délután 4 óra lenne és a kaszát kéne a falhoz vágni, mert itt a hétvége.
A jogosan ítélt büntetőt, az azt kiharcoló Nagy Viktor (5) vállalja, hibátlan büntető, a kapus
rossz irányba mozdul, az állás 2-0-ra változik, és ezzel Nagy is feliratkozott a góllövők
listájára.
A félidő maradék részében hasonló mederben folytatódott a játék, jobbak voltunk mind
labdabirtoklási mind összjáték tekintetében, sorra alakultak helyzetek, de több gól nem
született.
A 33. perc eseményein kívül más említésre méltó dolog nem történt, ekkor azonban egy
támadásunk során Jámbor Károly (6) került a földre az ellenfél tizenhatosánál a kétes
szituációt a bíró műesésnek ítélte (?!?!), igaz mi a sípcsontvédők koppanását a félpályánál is
hallottuk. Sajnos a reklamálásért piros lappal küldték le Jámbort (6) a pályáról, számára itt
véget ért az összecsapás.
A szünet után az emberhátrány ellenére sem változott semmi a játék képében. Még így is

fölényben játszottunk, említésre méltó helyzete a vendégeknek még mindig nem volt.
Az 58. percben újra Szabó Sándortól (11) indul a támadás, bedobása Rabócz Robertet (14)
találja meg, aki szép passzt ad Nagy Viktornak (5) az ellenfél ötösére, a kapus újra tehetetlen,
beállítja a 3-0-ás végeredményt, és még egy gólt írat a neve mellé. Kijárt már neki, eddig nem
igazán volt szerencséje a hasonló helyzetek megoldásánál, pedig nem először mutat jó játékot.
Végre.
Azt hihettük volna, hogy innen már sima a mérkőzés, nem jöhet már olyan ami elveszi a
szurkolók örömét. Tévedtünk. A 80. percben Rabócz (14) kapja a labdát leshatáron, a
partjelző be is inti azt, ezek után jött az igazi pofon, a játékvezető elhagyva a biztonságos kis
kört a pálya közepén nevetve kocog oda Rabóczhoz (14) és mutatja fel a pirosat.
A probléma nem is igazán a kiállítással van, ezt a mérkőzést innen a fiúk már 7 emberrel is
lehozták volna. A baj az, hogy a kedves olaszliszkai bíró, aki egyébként a Zemplén OVT
mérkőzéseinek főrendezője is, így elintézte azt, hogy Rabócz (14) és Jámbor (6) biztosan ne
játszhassanak a most szombaton megrendezett, 12. fordulóban, amikor is pont az egyébként is
a tabella előkelő helyén álló, erős kerettel rendelkező olaszliszkai Zemplén OVT csapatához
látogatunk... érdekes, de nem akarok további okfejtésbe és nyomozásba bocsátkozni,
szerintem ezen „kis” segítség nélkül is nyerhették volna a meccset. Ez van, ezt kell
megoldani, sok sikert kívánok hozzá Fazekas Péternek és a csapatnak.
Hajrá Taktaharkány!
-FD
Fazekas Péter nyilatkozata:
„A mély talaj ellenére jól játszottunk, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, magabiztos
győzelmet arattunk. Mindenki teljesítményével meg vagyok elégedve. A játék minden
elemében felülmúltuk ellenfelünket. 11,de még 10 emberrel is domináltunk a mérkőzésen,
amikor 9 főre fogyatkoztunk akkor ránk jött az ellenfél, de a győzelmünk egy percig sem
forgott veszélyben. A játékvezetőkkel nem szoktam foglalkozni mivel emberek vagyunk,
mindenki hibázhat, de most e mellett nem tudok szó nélkül elmenni. A mérkőzés
játékvezetőjének üzenem, hogy szokjon le..., szokjon le arról, hogy ilyen inkorrekt módon
vezet le egy labdarúgó mérkőzést!„

