Sportegyesületi hírek
Salavec Péter, Tolmács SE

Felnőtt labdarúgócsapat
Egyesületünk futballcsapata megkezdte a 2014/15-ös Nógrád megyei III. osztály tavaszi
szezonját. Az őszt az utolsó helyen zártuk, bár meg kell jegyezni, hogy a mérkőzések alapján
egyáltalán nem arról van szó, hogy a többi csapattól messze lemaradtunk volna, hiszen az
utolsó négy helyezett két ponton belül állt, ráadásul hat pontunk nekünk is volt már.
A felkészülési időszakban aztán vegyes érzésekkel várhattuk a folytatást. Először ugyanis a
másodosztályú Borsosberénytől 6-1 arányú vereséget szenvedtünk, majd a Tereskén
rendezett, Szendehely II elleni meccsen 4-0-ra kaptunk ki. Igaz, ehhez hozzátartozott az is,
hogy a csapat ekkor még eléggé létszámhiányos volt, s bár Porubszki Roland és Hajnis Károly
leigazoltak a csapathoz, így is szükség volt egy-egy nézőnk pályára lépése is. Végül Honton a
hazaiak és Nagyoroszi ellen játszottunk egy-egy félidőt, előbbieknél létszámhiány miatt
Hajnis Károly védett, velük 1-1-es döntetlent, Nagyoroszival 2-0-s vereséget játszottunk, e két
meccsen azonban már sokkal biztatóbb volt a játék.
Március 22-én elkezdődött a bajnokság, Szátokot fogadtuk hazai pályán. A visszatérő
Lányi Márton két góljával az első félidőben úgy tűnt, megnyerhetjük a meccset, a második
játékrészben azonban visszaesett a játékunk, és a végére a vendégek kiegyenlítettek.
Szerencsétlenségünkre a többi kis csapat is meglepte a nagyokat, így maradtunk az utolsó
helyen (a mezőny végének szorosságát jelzi, hogy győzelem esetén négy helyet léptünk volna
előre a tabellán). Egy héttel később a szombati időpont miatt nem tudtunk elég játékost
kiállítani idegenben Becske ellen, így az 3-0-s vereségként került bejegyzésre.

Utánpótlás
Az ősszel indult gyermekcsapatunk versenyeztetésére nem láttunk lehetőséget a tavaszi
félévtől. Télen az újonnan, Berkenye SE keze alatt alakuló diósjenői utánpótlás csapat
vezetése minket is megkeresett azzal, hogy a csapat szívesen lát bárkit, a gyerekek nagy
többsége pedig úgy döntött, leigazol, hogy versenyezhessen. Az egyesületen belül, illetve a
gyerekeket támogató csapat és az egyesület tagjai között nem volt egyetértés, sajnos komoly
belső feszültség alakult ki, ám a többségi vélemény alapján az egyesület támogatta a gyerekek
Diósjenőn történő versenyeztetését. A legfőbb indok több más mellett az volt, hogy ahhoz,
hogy versenyezteni tudjuk őket, négy korosztályban (U7–U13), korosztályonként legalább 510 gyermek kell a minimális létszám-előírások alapján, ami a mi esetünkben nem teljesült.
A Tolmács SE azonban nem adta fel, akik szeretnék, azoknak továbbra is biztosítjuk a
lehetőséget, hogy nálunk próbáljanak szerencsét, mint ahogy a csapat meg is újult, új
játékosaink pedig már játszottak egy barátságos meccset: Szendehely ellen szoros és
gólgazdag meccsen végül 16-15 arányban kaptak ki.
Sajnos a versenyeztetés lehetőségétől még kissé messze állunk, ennek ellenére sok
támogatást kapunk Kunu Lenkétől és Ress Szilvitől, amiért köszönettel tartozunk nekik, és a
körülmények ellenére bízunk a sikerben.

