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LEGRAND METALCOM SZENTES - MVFC BERETTYÓÚJFALU 2-11 (1-3)
gólszerzõk: Varga, Szabó L. ill. Victor 3, Nagy I. 3, Safar, Lovas, Tamás, Nagy András (2 öngól)

A bajnok helyenként igen látványos játékkal verte a Szentest. Az elsõ félidõben hamar, a második percben vezetéshez jutott a
vendég gárda, amit nem sokkal késõbb az elsõ gólt is szerzõ Nagy István növelt kettõre. Varga Róbertnek még sikerült válaszolnia,
ám egy perccel késõbb a remek napot kifogó Victor a kapust is kicselezve a hálóba talált. A második félidõ elsõ perceiben a hazaiak
kicsit aktívabbak voltak, ám a nyolcadik és a kilencedik minutumban Victor ismét két tetszetõs találatot jegyezhetett. Nagy András
két peches öngólja következett, fél percen belül szerezte mindkettõt. Tamás Safarraal való összjátéka után utóbbi volt eredményes,
s ezután áttért a vészkapus játékra a Mezei-Vill. Egy perccel a lefújás elõtt Lovas szerezte a kilencediket, majd Szabó László
helyezte a vendég kapu hosszú sarkába a labdát. Az utolsó perc is tartogatott eseményeket. Elõbb Nagy István kapott labdát elõl,
amit ki is használt, majd Tamás spicces lövése állította be a végeredményt.
Végig könnyedén és magabiztosan játszottak a berettyóújfaluiak, egy pillanatra sem volt kérdéses, melyik csapat lesz a találkozó
gyõztese. Uralta a mezõnyt a bajnok, több kiemelkedõ egyéni teljesítmény is volt soraikban. A támadójátékuk rendkívül
hatékonynak bizonyult, nagy százalékkal értékesítették a lehetõségeket. A hazaiak kicsit bátortalanul játszottak, mintha nem hitték
volna el, hogy van esélyük a gyõzelemre. A meccs elején kontrákból voltak próbálkozásaik, ígéretes gólhelyzeteik, ekkor kicsit még
csikorgott a vendég gépezet, ám a második félidõben már szembetûnõ volt a sebességbeli különbség.
Némethy László:
- Úgy gondolom, hogy egy jobb csapat ellen játszottunk, akik jobban is játszottak, mint mi. Teljesen megérdemelten nyert az
ellenfelünk, nem tudtuk lekövetni a sokmozgásos játékukat. Azt szeretném megemlíteni, hogy sportszerûtlennek tartom, hogy az
idõkérésük után, 8-1-nél lehozták a kapust. Ezt a Bajnokok Ligájában kellett volna gyakorolni, nem ellenünk, de ha nem így
gondolják, akkor spongyát rá.
Szitkó Róbert:
- Az elsõ félidõben nem játszottunk jól, sok volt a hiba, az eladott labda. A második játékrészben, amikor 4-1-re elmentünk, akkor
megnyugodott a csapat, onnantól kezdve a meccs a kezünkben volt. Próbáltunk egy olyan játékot játszani, ami a késõbbiekben
fontos lesz. Ugyan kaptunk belõle gólt, de rúgtunk is hármat, amit fontosnak tartok, habár ekkor az ellenfél már nem volt túl
motivált. Ezt erõltetni fogjuk, mert gyakorolnunk kell az ilyen játékhelyzeteket is. Szerencsére ez egy ilyen meccs volt, ahol ezeket
meg tudtuk csinálni, és ki tudtuk próbálni. Labdát akartunk tartani a kapuslehozatallal, ám az ellenfél nem támadott meg
bennünkket, így próbáltunk gólra játszani. Örülök ennek a magabiztos gyõzelemnek, nagyon kellett ez már a csapatnak. Remélem
a következõ mérkõzéseken is hasonló lesz a helyzetkihasználás, mint itt a második félidõben.
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