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Eredmény: 2:2
Elérkeztünk a csapat első idényének feléhez.
Ismét egy erős ellenfélre számítva kocogott a csapat a pályára. Tudtuk, hogy nem lesz
egyszerű.
Azon túl, hogy kellemetlen volt az ellenfél stílusa, az időjárás sem volt túl kegyes.
Szemerkélő esőben kellett játszani, a komfortérzetet ráadásul a hőmérőben lévő higany
alacsonyra kúszása sem emelte, sem a játékosok, sem a szurkolók részére, ennek ellenére szép
számmal jelentünk meg a pálya körül.
Ismét nem sikerült túl fényesen az első játékrész, mindhárom fronton gyengébbnek volt
érezhető csapatunk teljesítménye. Egyelőre sem középpályán, sem a támadósornál nem
tudtunk dominálni, a védekezésbe is hibák csúsztak.
Az elszántságnak jót tett -és a szurkolók is igazán ekkor indultak be-, a 10. percben kétes
szituációból kapott hercegkúti büntető, amelyből rögtön hátrányból kellett folytatni a
mérkőzést. Ekkor kicsit megrázva magát a csapaton látni lehetett az akarást, megvoltak a
kötelező ütközések, csúszások, de egyszerűen nem tudtunk veszélyesek lenni a vendégek
kapujára. Egyetlen komolyabb veszélyeztetés volt, a 34. percben Szatmári Attila (7)
végezhetett el szabadrúgást, de a felső lécről a labda rossz irányba, kifelé vágódott. A
félidőben helyzetünk már nem igazán volt, a hercegkúti csapat ellenben szintén lőtt egy
kapufát, illetve sokszor Bukszár Ádám (1) kapus ismételten kiváló teljesítménye mentette
meg a vendégeket az előny növelésétől. A védőink viszonylag jól teljesítményt mutattak az
első játékrészben, de mindenképpen változtatásra volt szükség, ez látszott.
A 39. percben Ungvárzsky Tamás (20) helyére Jámbor Károly (6) érkezik, de a pihenőre így
is egy gólos hátrányban érkezünk.
A szünet után rögtön két csere következik -mint később kiderült, két igen fontos csere-,
Balázs Jenő (10) illetve Borbély Balázs (8) helyére Rabócz Róbert (14) és Petró Máté (2)
érkeztek. Érezhetően erősödött ezzel a védelem és a középpálya is. Szebbé és pontosabbá vált
a 3 ember érkezése után a játék, magabiztosabb passzok és labdajáratások következtek.
Rabócz (14) és Jámbor (6) is jól szálltak be a játékba, egyre többet jutunk el helyzetig.
A második félidő szinte még el sem kezdődött, máris egy olyan eszköz került bevetésre, amire

eddig még nem, gondolok itt a hordágyra. Egy szerencsétlen és látszólag ártalmatlan
szituációban a vendégek játékosának súlypontja eltolódik, előre esik, esés közben eltalálva
Orosz Gergő (16) lábszárát. Újabb csere következik, Orosz (16) nem tudja folytatni, mint
utóbb kiderült törést szenvedett, helyére Szirmai Tamás érkezik (19)-es mezben.
Mielőbbi gyógyulást Gergő!
Az 55. percben egy elszalasztott helyzetet követően szöglethez jutunk, Jámbor Károly (6)
szépen ível az ötösre, Nagy Viktor (5) fejét találva meg ezzel, aki a kapu bal alsó sarkába
bólint. - 55. perc az 5-ös játékos az ötösön belül, ha felhívnám az EzoTV-t biztosan meg
tudnák mondani, hogy ez így volt megírva. - Visszatérve, ezzel végre újra a győzelemért
játszhattunk, az állás 1:1.
A jobb szél szemmel láthatóan favorizált lett számunkra, a Szatmári (7) – Szabó (11) –
Rabócz (14) – Nagy (5) négyes szép játékot, és jól felépített támadásokat mutat a hátralévő
részben.
Az 71. percben Rabócz (14) kerül helyzetbe, sajnos a ziccer kimarad, a kapus hárít, a
kipattanó Balogh Gergő (15) elé kerül, aki nem is hibázza el, de a gólt nem adják meg, a
partjelző zászlója a magasban, les.
A vendég csapat érezte, hogy most már gondok vannak, kimerültnek tűntek, és ingerültnek is,
folyamatosan a bírót piszkálták, pedig visszaemlékezve az első félidőre, egy műesésből
rúghattak büntetőt, azt hiszem ennél többet nem tud tenni egy játékvezető senkiért, talán csak
akkor ha vesztett helyzetből a felmutatott 3 perc hosszabbítás helyett 6-ot enged. De ilyen
nem történhet, nemde? De.... A későbbiekben ennek is fontos szerepe lesz.
A 88. percben egy kontrából vezetett támadás során Rabócz (14) jól lép meg, először a kapust
még hárít, de az ismétlés már nem marad eredmény nélkül, javítva az előző hibát,
megszerezzük a vezetést. 2:1
A szurkolók már ünnepelték a csapatot, hiszen a mérkőzés végén jártunk. A középkezdéskor a
bíró 3 perces hosszabbítást mutat.
A hosszabbítás 5. percében egy szabadrúgást követően a vendégek vezetnek támadást, a
beadást először Jámbor Lóránt (18) még ki tudja fejelni, egy hercegkúti kapásból küldené a
kapura a kifejelt labdát, de rosszul találja el, erőtlen lövése pont saját játékosához kerül, aki
még bele tud piszkálni, Bukszár (1) tehetetlen volt, jött a dráma és a végeredmény 2:2.
Ha pártatlanul vizsgáljuk a mérkőzést akkor valahol ez volt az igazságos, az első félidőt a
vendég csapat nyerte, mi a másodikban tudtunk ráerősíteni, egy jó és rutinos játékosokból álló
csapat ellen sikerült elérni az első döntetlenre végződő eredményt. Méltó lezárás volt ez.

Az őszi szezon végeztével így a csapat az 5. helyen tartózkodik Füzér, Tarcal. Olaszliszka és
Hercegkút után. Ez igen szép teljesítménynek mondható, bár azért érdekes, hogy az előttünk
lévő 4 csapat közül csak Tarcal tudott elverni minket.
Tavasszal remélem folytatódik a szép sorozat, és a végére talán sikerül még a helyezésen egykét helyet ugrani.
A csapat nevében köszönjük a szurkolóknak, a pályán és környékén munkálkodóknak, a
mérkőzést rendezőknek és biztosítóknak, és mindenki másnak aki valamilyen formában részt
vesz az egyesület életében az egész éves munkát, biztatást, kitartást!
Szép volt fiúk, csak így tovább!
Hajrá Taktaharkány, találkozunk tavasszal!
-FD
Fazekas Péter, edző nyilatkozata
„Rosszul kezdtük a mérkőzést, ellenfelünk fölénk nőtt, egy véleményes tizenegyessel vezetést
is szereztek. Aztán a második félidőre más taktikával futottunk ki. Jól játszottunk, nagyon
kemény, férfias küzdelem folyt a pályán és sikerült megfordítanunk az eredményt. A 90 perc
letelte után 3 percet hosszabbított a játékvezető és a 95. percben kaptunk egy gólt... Kicsit
szomorú vagyok emiatt, kiénekelték a sajtot a szánkból, de összességében egy jó meccset
játszottunk egy jó csapat ellen, és a döntetlen reális eredmény.
Véget ért az őszi szezon, majdnem 4 hónap múlva fogunk újra tétmérkőzést játszani. Nem
akarok senkit kiemelni, de a csapat nevében szeretném mindenkinek megköszönni akik
támogattak, segítettek minket ebben a fél éven! ”

