Zemplén OVT (Olaszliszka) – Taktaharkány
Megye III. bajnoki 12. forduló
Nézőszám: ~40fő (ebből 10 Taktaharkányi)
Eredmény: 1:2
Beszámoló
Egy igazán nehéz mérkőzésnek néztünk elébe. Egyrészt ismerve a Zemplén OVT csapatát, igazán
kemény dióra számíthattunk, hisz a Liszkai csapat, az eddig lejátszott tizenegy mérkőzéséből, még
nem kapott ki az idényben, és döntetlent is csak három csapatnak sikerült ellenük elérni, illetve
hazai pályán csak egyszer veszítettek pontot, a jelenleg első helyen álló Füzér csapata ellen még a 8.
fordulóban – akiket mellesleg mi a szezon elején itthon legyőztünk.
Ezeket a tényeket tetézte az előző mérkőzésen kiállított két játékos, Rabócz Róbert, és Jámbor
Károly (C) eltiltása, Szabó Sándor, Orosz Gergő munkahelyi elfoglaltsága és meg sorolhatnánk.
A lényeg, hogy egy igazán jó csapat ellen kellett egy olyan kerettel felállni, amelyben többen még
nem sok lehetőséget kaptak a szezonban.
Szóval nem állt egyszerű feladat előtt a csapat és Fazekas Péter, az edző.
Az összecsapás előtt is tudtam már, hogy egy új, eddig nem használt felállásban fogja pályára
küldeni a fiúkat. „Extra” defenzív játékot játszottunk, szinte végig a mérkőzés során, pláne az első
félidőben ez nagyon ki is ütközött, középen, illetve a mi térfelünkön zajlott az adogatások zöme.
A védelem és a visszahúzódó középpálya jól szerepelt, sorra akadályozták meg az igazán veszélyes
helyzetek kialakításában a hazai csapatot. Igaz ennek köszönhetően, ők rengetegszer jutottak
szabadrúgásokhoz, de szerencsére kihasználni sosem tudták az olykor igazán előnyös helyről
elvégezhető pontrúgásaikat, Bukszár Ádám (1) illetve a védők mindig résen voltak.
Látszott a Zemplén OVT együttesén, hogy frusztrálja őket az, hogy a mieink nagyon tördelik a
játékukat, és a felívelgetésekre érkező emberüket legtöbbször két védőnk fogadta.
Az első gólra a 19. percig kellett várnunk -egyébként az első játékrészben ez volt az egyetlen igazi
helyzetünk- amikor is az ellenfél térfelén egy szabadrúgást Bodnár István (3) az alkalmi
csapatkapitánynak, Jámbor Lórántnak (2) gurít le, ő beadja, a labda megcsúszik, Balázs Jenő (10)
fején, a hazai védők kavarodását kihasználva Nagy Viktor (5) emeli a labdát, majd Balogh Gergő
(15) mellel veszi át az ötös vonalánál,és spiccel pöcköli be a kapus és a kapufa között a hálóba, így
megszerzi első bajnoki gólját, és a vezetést jelentő találatot csapatunknak.
Hasonló mederben folyik tovább a mérkőzés, Olaszliszka támad, mi védekezünk. A 29. perc
környékén Bukszár (1) egy hatalmas ziccerbe nyúl bele tökéletesen, jól hagyta el a kapuját és futott
a labda elé, majd a 36. percben egy kissé érthetetlen közvetett szabadrúgáshoz jutnak a hazaiak, de
ezt sem tudták gólra váltani.
A védelem egyetlen egyszer aludt el, ennek meg is fizettük az árát a 43. percben az „Olaszliszkai
tizenkettes” két védőt kijátszva tör be a 16-os vonal mögé, és nem is hibázik, ilyen picivel a szünet
előtt egálra módosít. 1:1.

A második játékrészben a játék képe a javunkra módosult. A labdabirtoklási arány már már inkább
volt kiegyenlítettebb mint eddig, fáradni látszott a hazai csapat. Még mindig a fel-felívelgetésekkel
próbálkoztak, amikkel a mi kontráinkat segítették elő.
58. perc. Hatalmas helyzet marad ki, Szatmári Attila (7) szerzi meg a labdát, és indítja a két védő
közt induló Nagy Viktort (5) ám átvétel után, a lövés pillanatában az egyenetlen talaj következtében
a labda felpattan, Nagy (5) sípcsonttal a kapu felé vágja. Kár érte, szép helyzet - és
helyzetfelismerés volt.
Negyed órával később jött egy újabb áttörés, a szereplők és a szituáció is ugyanaz, csak fordítva.
Nagy (5) jól veszi észre az üresen induló Szatmárit (7), a labda is pontos, a kapus mellett gurul be,
ezzel javítva az előző bakit, megszületik az 1-2-es végeredmény.
A hátralévő részben egy igazán nagy lehetőség maradt ki hazai részről a mérkőzés hajrájában,
szintén a pálya lehetett a ludas. Az ötösről indított labda messze a kapu felett hagyta el a játékteret.
Összegezve a taktikai fölény, és az elgondolás szinte hibátlan végrehajtása meghozta gyümölcsét, és
megfosztotta a Zemplén OVT-t tizenegy mérkőzésen át tartó veretlenségétől.
Nagyon jól dolgozott újra együtt a CSAPAT! - igen, nagy betűkkel, mert ismét sikerült csapatként
működni.
Szép volt fiúk!
Hajrá Harkány!
-FD
Fazekas Péter, edző nyilatkozata:
„Ezen a mérkőzésen a 25 fős keretből 11 játékosra nem számíthattam, akik közül 5-en alapemberek.
Ebből kifolyólag és az ellenfelet ismerve, a megszokottól teljesen eltérő taktikával léptünk pályára.
A szezonban igazából először volt óriási jelentősége a taktikának, és mindenki maximálisan
teljesítette a feladatát. Büszke vagyok a csapatra! Nagyon nagy győzelmet arattunk!”
Vasárnap (2015.11.22.) rendezik az őszi idény utolsó, 13. fordulóját.
A Taktaharkányi Sportpályára 13:00-kor ismét egy kemény ellenfél érkezik, Hercegkút képében,
akik egyébként jelenleg a 3. helyet foglalják el a tabellán, mindezt eggyel kevesebb lejátszott
mérkőzéssel.
Aki teheti jöjjön és szurkoljon a THSE csapatának, március végéig ugyanis nem lesz rá lehetősége!
Albumok/képek/videók/friss infók: facebook.com/thsportegyesulet
Kapcsolódó videó: https://youtu.be/SEjLmLQa2fE

