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A Szövetség döntése értelmében a többi rájátszásbeli csoporttól eltérően a 19-25. helyezésért
küzdő csapatoknak decemberben csak egy fordulót kellett lejátszani. December 3-án, az
alapszakasz C csoportjában 7. helyen végző Oázis Nonprofit Kft csapatához, ismertebb
nevükön az Oázis 2-höz látogattunk a Szőnyi útra. Ellenfelünk a csoportkörben 7 mérkőzés
alatt 1 győzelmet (Bókay-KSI 14-12), 2 döntetlent (Ozorai-Faterpóló 10-10, Komplex Póló Suli
SE 8-8) és 4 vereséget (Sportliget 9-6, MAFC „112” 19-4, Octopus 20-8, YBL 12-5)
szorgoskodott össze. Pechjükre, a megszerzett 5 pontjukból csak az Ozorai-Faterpóló elleni
egyet hozhatták magukkal a rájátszásra, ami a 4-5. helyről való indulást biztosította nekik az
„Alsóházban”. A mérkőzés előtt volt némi okunk a bizakodásra. Tavaly ugyan előttünk végeztek
a tabellán az „Alsóház” 6. helyén, és a csoportmérkőzésen csak Schurman Balázs sorsdöntő
hibájának köszönhetően tudtak legyőzni minket 9-8-ra az utolsó másodpercben, de a
visszavágón már simán nyertünk 10-8-ra. Idén eddig 18 fő játszott a csapatukban annak
ellenére, hogy sokan távoztak (Barna Gergely, Juharos Jusztin, Németh Ádám, Piros Tamás,
Simon Attila, Szebeni Szilveszter, Váradi Ákos) és alig volt új igazolásuk (Sagát Lóránt ’98-as
születésű, a 2013/2014-es szezonban játszott utoljára a KSI serdülő csapatában, Janzsó Dániel
23 éves, 4 évvel ezelőtt az Oázis ifiben volt az utolsó mérkőzése). Az alapszakasz második
felében a csapat két rutinos játékosa sérülések miatt már nem játszott. Golopencza Péter dr. 3
mérkőzést hagyott ki comb izom problémái miatt és Ruszin Tamás dr. is sérült volt és csak egy
mérkőzésen szerepelt. Mi viszont tavalyhoz és az Oázis 2-höz képest elvileg megerősödtünk.
Azonban sajnos ezen a vasárnap délután sem tudtunk kiállni teljes csapattal, megint voltak
hiányzóink Szemere Dani, Fridrich Gábor, Pacsirszky Gábor és Veszprémi Soma dr.
személyében. Szóval bizakodtunk az első alsóházi győzelemben, aztán kiderült, hogy a két,
meghatározó, sérüléssel bajlódó Oázis játékos vállalja a mérkőzést. Ez, mint utóbb kiderült
nagyot lendített a hazaiak játékán.

Szirányi Bence méterekkel megnyerte a labdáraúszást és így mi vezethettük a mérkőzés első
támadását. Gólt, vagy lövési helyzetet nem sikerült összehoznunk, mert Berényi Áron besegített
a centerünk elé és labdát szerzett. Aztán fordulhattunk Demjén Ottó rosszkéz oldalon
bemutatott szerelését követően. A támadóidőnk éppen lejárt, amikor is még Ottó középről,
majdnem félpályáról megeresztett egy löketet, ami a kapu fölött landolt a labdafogó hálóban. Az
ellentámadás során Golopencza Péter (Goló) Egressy Andrást vitte be magával védekezni.
Goló szépen megfogta a labdát és a védőnket beültette a ringlispílbe, amiért járt a büntető. Az
ötméterest maga a sértett végezte el. Tóth Kecskés Laci (TKL) jobbra ugrott a labda pedig a
kapu bal oldalába került (1-0). A következő támadásunknál Kelemen Peti volt a középcsatár,
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szépen megcsinálta a helyzetét öt méteren centerben, kifordult és lőtt egyet középre laposan.
Horváth Gergely kapusnak nem okozott gondot a védés. Ebből azonnal fordultak a hazaiak.
Berényi Áron rosszkéz szélen egyedül felúszott a kapunkig, majd két lóba után a hosszú sarkot
vette célba. TKL rajta volt a lövésen, megfogta. Berényi Áron a következő akciónál is főszereplő
volt, de ezúttal a saját kapuja előtt söprögetett, megint egy rövid centerpasszra segített be
oldalról. Annak ellenére, hogy a mérkőzés előtti taktikai megbeszélésen külön is kitértünk
Ruszin Tamás doktor gyorsaságára és lövőképességére üresen hagytuk kapás oldalon. A rövid
sarokba küldött lövését sajnos TKL bevédte
(2-0). Még mielőtt
nagyon elléptek volna a hazaiak mi rögtön szépítettünk. Bánfai Balázs próbált volna kapura
törni, ám Irmes Ferenc ezt nem engedte, visszahúzta. A jogos kiállítást Szirányi Bence váltotta
gólra, kapás átlövőből, 6-7 méterről kipókhálózta a jobb felső sarkot
(2-1).
Nem örülhettünk a gólunknak sokáig, mert kapás hátulról ezúttal Godó Tamásról húzódtunk be.
Neki is engedtünk két lóbálásnyi időt, hogy a hosszúba lőjön. TKL csak beleütni tudott a
labdába
(3-1).
A következő támadásunknál megint pontatlan, ezúttal túl hosszú passzt adtunk centerbe, amit a
hazaiak kapusa szerzett meg. Támadhattak a fehérek. Golopencza doktor mozgásán még
érezhető volt, hogy a combsérülése nem igazán javult meg teljesen, lövésre ált fel és hintett egy
csúnya fölét. Mi jöhettünk. Szirányi Bence kapás oldalon egyedül kapta a passzt Bánfai
Balázstól, majd egy lóba után félmagasan középre lőtt. A hazaiak kapusának mozdulnia sem
kellett a labda pont a kezei között landolt. Létszám előnyben lefordult az Oázis, de
szerencsénkre a helyzetet nem tudták kihasználni, mert Berényi Áron centerben eltartott és
emiatt támadó hibát ítéltek ellene. Ezt az ölünkbe hulló lehetőséget viszont mi köszönettel
vettük, Szirányi Bence és Demjén Ottó maradt elől 2-1-ben a hazai kapunál, és a csiki-csuki
után Ottó fejezte be góllal a támadást rosszkéz oldalról
(3-2).
A középkezdést követően nem figyeltünk Farkas Mártonra, rosszkéz szélről simán, senkitől sem
zavartatva beúszott a kapunkig és lőtt egy felső kapufát. Fordulhattunk. Aztán nem sokára
jöhettünk is vissza a saját kapunkhoz, mert Demjén Dani, aki ekkor a centerünk volt eltartotta a
védőjét. Itt is befújták a bírók a kontrát. Farkas Márton felúszás közben összeakadt a mi
játékosunkkal és ezért támadóhibát ítéltek ellene. Időt kértünk. Kétcenteres játékból próbáltunk
egyenlíteni, de nem sikerült, mert Farkas Márton jóvátette előző hibáját egy center elé történő
besegítéssel. Az Oázis is kikérte az idejét. A fehéreknek 9 másodpercük maradt, hogy növeljék
az előnyüket. Godó Tamás meg is próbálta a lövést kapás hátulról, de pont a centeren
védekező Szirányi Bence oldalát találta telibe a dudaszó előtt.

A második negyedben is Szirányi Bence volt a gyorsabb a ráúszásnál. A támadásunkat
azonban elrontottuk, Országh Misi próbált kapura törni rosszkéz szélről, de indulásnál áthúzta
magát Godó Tamáson, kontrát ítéltek ellene. Bajzáth Levente, kapás hátulról fölé lőtt, így
megint mi támadhattunk. Szirányi Bence középen, 7-8 méteren négyet lóbált, majd telibe találta
az oldalsó kapufát, ahonnan a labda a pályán kívülre esett. Golopencza doktor helyett ekkor,
Budaházi Balázs ment be centerezni. Szóráth Sziszi próbált védekezni rajta, sajnos
sikertelenül. Az emberhátrányt kivédekeztük, Goló lőtt rosszkéz átlövőből egy csúnya mellét.
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Nálunk ebben a negyedben is Demjén Dani kezdett a középcsatár posztján, a pozícióért tartó
küzdelemben, eltartásért újabb kontrát ítéltek ellene. Runtág Béla elütötte a labdát Golopencza
Péter elől, a játékszer azonban ide-oda pattogott és végül Bajzáth Leventénél kötött ki, aki
kifordult és a rövid kapufa mellé durrantott. Négy a háromban lefordultunk Szirányi Bence
megállt kapás hátul, majd négy lóbát követően pattintott lövést küldött a kapu közepébe, pont
Horváth kapus kezéhez. A hazaiak hálóőre szögletre mentett. A sarokdobást követően megint
egy támadó szabálytalanságot ítéltek Demjén Dani ellen. Runtág Béla megcsinálta neki a
zárást, hogy betörhessen a kapu felé és elfoglalja a helyét centerben, de Dani egy áthúzással
indított, amit a bírók észrevettek. Fordulást követően Budaházi Balázs kapás szélen tűnt fel,
egyet lóbált, majd a hosszú felső sarok felé indított egy ejtést. A kapufa velünk volt. A
lepattanót megszereztük, Országh Misi rosszkéz hátulról lóbával becsúszott középre, majd a
kapus bal kezéhez lőtte a labdát. Az ellenfélnél újabb középcsatár mutatkozott be Rácz Bálint
személyében. Az első akciója nem volt sikeres, fogásért támadóhibát fújtak be neki. A
következő támadásnál végre nekünk sikerült megtörni a több mint hat perce tartó gólcsendet.
Szirányi Bence megint kapás átlövőben horgonyzott le 7-8 méteren, újfent sok ideje volt, megint
4 lóbát mutatott be, majd elegáns csukló mozdulattal megint kilőtte a hosszú felső sarkot (3-3).
Kiegyenlítettünk! Sőt a következő percekben a vezetést is sikerült átvennünk. Kelemen Peti
belenyúlt egy Oázisos keresztpasszba és a labda pont hozzá esett vissza, majd a lefordulás
után Ország Misi remek passzt adott rosszkéz oldalról Petinek, aki egy fél ütemet kivárva a
rövid felső sarokba bombázott kapás oldalról
(3-4).
Szép, látványos akció volt. Berényi Áron próbált egyenlíteni, de kapás hátulról jövő, lapos
löketét TKL megfogta. Újabb rövid centerpasszt adtunk Demjén Daninak, így Vermes Dávid
lecsaphatott a labdára. Ruszin doktorra megint nem ügyeltünk kellőképpen. Ország Misi tőle 3
méterre védekezett, Nenádov Miki pedig szépen elúszott tőle. Ezt a hazaiak négyese
kihasználta pattintott lövést küldött a rövid sarokba. TKL két kézzel ment a labdára, ami sajnos
pont a keze előtt pattant meg és ment be a kapunkba
(4-4).
Eredményes centerjáték következett. Runtág Béla kivitte az ellenfél legjobb védőjét Budaházi
Balázst, Kelemen Peti pedig bement Berényi Áronnal. Centerünk szépen megforgatta Berényit
és megkaptuk a büntetőt. Az ötméterest Szirányi Bence a kapu bal oldalába helyezte
(4-5).
Már csak egy támadásnyi idő volt hátra a negyedből Ruszin Tamás szabaddobást harcolt ki öt
méteren kívül. Azonnal kapura tűzte, TKL oldalra ütötte a labdát, amit az alapvonali kötélhez
ért. Szöglet következett. A sarokdobás közben Fekete András kapura akart törni, de a
beindulását szabálytalannak ítélték és kontrát ítéltek ellene a negyedet jelző dudaszó előtt.

Harmadszor is Szirányi Bencéé lett a labda a középkezdésnél. A támadásunk során viszont
nem tudtunk lövőhelyzetig eljutni, gyorsan lepörgött a rendelkezésünkre álló fél perc.
Lefordultak a fehérek, Berényi Áron továbbra is igen agilis volt, ezúttal középről próbálkozott, a
lökete a jobb alsó kapufán csattant. Létszámelőnyben lefordultunk, Szirányi Bence rosszkéz
szélen jött föl, őt követte második hullámban Bánfai Balázs középen. Balázs kapura tört Berényi
áron öt méteren belül csak visszahúzni tudta, megkaptuk a szabálytalanságért járó büntetőt.
Eredetileg Szirányi Bence végezte volna el az ötméterest, de ő inkább átadta Kelemen Petinek
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a lehetőséget. Peti nem hibázott Horváth Gergely jobbra ugrott a labda pedig a kapu bal
oldalában kötött ki (4-6). Végre sikerült két góllal meglépnünk ekkor már abban kezdtünk
reménykedni, hogy lerázhatjuk magunkról az Oázist és elléphetünk tőlük. Kelemen Peti egy
újabb keresztpasszt szedett le a levegőben, ami után megint mi támadhattunk. Sajnos gól
helyett egy kontra fault következett, Kelemen Peti elrúgta magától Budaházi Balázst így próbált
kapura törni. A támadó szabálytalanság után ismételten nem figyeltünk Ruszin Tamásra, Godó
Tamás hosszan indította a szélsőt, TKL kijött a kapujából, hogy megszerezze a labdát, de
Ruszin doktor gyorsabb volt és a megkaparintott játékszert a kapusunk felett a kapuba ejtette
(5-6).
A következő támadásunknál is Kelemen Peti volt a negatív szereplő. Kapás hátulról, 6 méterről
a rövid felső sarok mellé lőtt. Ebből egy 3-2-es megúszás keletkezett, amelynek a végén
rosszkéz szélről Farkas Márton a hosszú sarokba ejtett
(6-6).
Amilyen nehéz volt a kétgólos előny megszerzése olyan könnyen összehoztuk az Oázisnak az
egyenlítést. Bánfai Balázs ment be centerezni, szépen beforgatta Irmes Ferencet, de oldalról
Budaházi Balázs besegített és együttes erővel szerelni tudták a mi Balázsunkat. Megint egy
megúszás következett a hazaiak részéről. Godó Tamás rosszkéz hátulról egy pattintott lövéssel
szerette volna visszavenni a vezetést, de a lökete a felső kapufát érintve kiment a pályáról.
Bánfai Balázs a következő támadásunknál megint bevitte Irmes Ferencet centerbe védekezni.
Most nem jött Irmesnek segítség, így Balázs megcsinálta róla a kiállítást. Emberelőnyben
Nenádov Miki adta be kapás szélről a rosszkéz kapufához húzásra a labdát. Bánfai Balázsnak
már nem volt sem energiája, sem ereje arra, hogy rendesen kapura húzza a labdát, ami pont
Horváth kapus kezében landolt. Az Oázis ellentámadásánál megint Godó Tamás próbálkozott
a gólszerzéssel, ezúttal középről, 5-6 méterről lőtt, pont eltalálva az előtte kiemelkedő Szirányi
Bence kezét. Mi jöhettünk a támadással. Nenádov Miki kapás hátulról egy ejtett lövéssel
próbálkozott, ami a felső kapufáról lepattant. Demjén Ottó volt résen és begyűjtötte a szabad
prédát. Horváth Gergely kijött a kapujából, hogy szerelni próbálja Ottót, de szerencsénkre ez
nem sikerült, újra mi vezettünk
(6-7).
Rácz Bálint pillanatai következtek. A hazaiak tizenötöse először rosszkéz oldalon próbálkozott
az egyenlítéssel, de a lövése a rövid kapufa aljának külső részéről az alapvonali kötélen kívülre
esett. Aztán Bálint besegített centerünk Kelemen Peti elé is és labdát szerzett, majd egy újabb
lökettel próbálkozott, de ezúttal már középről. Ez a gólszerzési kísérlete is sikertelen volt, a
centeren védekező Egressy András blokkját találta el. Rácz Bálint megint a középpontba került.
Behúzódott Demjén Daniról, középről a center elé. Dani köszönte szépen és 7-8 méterről egy
váratlan bombát küldött a hazaiak kapujába
(6-8).
Megint sikerült két góllal ellépnünk, de nem sokáig volt ez így, mert középkezdés után az
ellenfél hamar válaszolt. Godó Tamásról, kapás hátulról húzódtunk be a center elé, aki ezt
kihasználva 6-7 méterről a rövid sarokba lőtt, TKL csak beleérni tudott a labdába
(7-8).
Időt kérünk, hogy a bő egy támadásnyi idő alatt újra kétgólos előnyre próbáljunk szert tenni az
utolsó negyedre. Az eltervezettekből nem lett semmi, sőt inkább azon kellett izgulnunk, hogy a
fehérek nehogy kiegyenlítsenek. Rácz Bálint szerelte centerben Demjén Danit (a
jegyzőkönyvben tévesen Horváth Gergely kapus labdaszerzése szerepel), Ruszin doktor
azonnal megiramodott, mögötte Egressy Andrással, kapura törés közben Alma megfogta a

4/8

Fordítottunk a második negyedben, de az utolsó játékrészt nagyon elrontottuk
Írta: Tóth Kecskés László
2018. január 13. szombat, 20:37 - Módosítás: 2018. január 21. vasárnap, 23:19

hazaiak támadóját és ezért kiállították. Hét másodperc volt hátra a negyedből és az Oázis is
kikérte az idejét. A gyors labda körbejáratás után Godó Tamás, kapás átlövőből a hosszú felső
sarkot célozta meg. TKL nagyot nyújtózkodott és kiszedte a ficakból a labdát. Sarokdobás
következett. Egy másodperc volt a dudaszóig. Ez pont arra volt elég, hogy a szögletnél egy
keresztpassz menjen a kapás szélen álló Ruszin Tamáshoz, aki azonnal tüzelt. TKL és a
kapufa együtt hárítottak. Megúsztuk gól nélkül!

Az utolsó játékrész labdáraúszásánál fontos volt, hogy mi szerezzük meg a labdát, mert a bírók
szerint Rus zin doktor emberelőnyös, negyedet záró lövése után mi nem birtokoltuk a labdát és
így nem egészülhettünk ki. Szirányi Bencében bízhattunk, meg lett a labda és már egyenlő
létszám mellett támadhattunk. Demjén Dani centerezett ekkor. Szépen elszakadt Godó
Tamástól, kapura fordult és 2 méterről a kapus kezébe lőtt. A menetrendszerinti Ruszin
lefordulás megindult rosszkéz szélen, felúszott a kapunkig és a rövid alsó sarokba, TKL kezei
alatt belőtte a negyedik, egyenlítést jelentő gólját (8-8). Minden kezdődhetett elölről! Demjén
Dani ellen centerben sokadszorra kontra szabálytalanságot fújtak a bírók fogásért. Öt a
négyben megiramodtak a fehérek. Farkas Márton kapás hátulról 6-7 méterről bejött 3 méterre,
kettőt lóbált, majd a hosszú sarok mellé lőtt. Sajnos TKL rövid kidobására Budaházi Balázs
lecsapott, megúszott a kapunk felé, Demjén Dani csak visszahúzva tudta megállítani.
Kiállították. Dani igen lassan ment ki a kötélen kívülre, ezt Birri bírósporttárs játékba
avatkozásnak minősítette és büntetőt ítéltek Dani ellen. Irmes Ferenc az ötméterest a jobb
sarokba lőtte, TKL jó irányba ugrott el két kézzel, a kezei között ment be a labda
(9-8).
Ezzel a bosszantó, ajándék találattal hosszú idő után visszavette a vezetést az Oázis. Volt
esélyünk az azonnali egyenlítésre. Demjén Ottó centerben jól mozgott, kiküldték róla Budaházi
Balázst. Emberelőnyben Szilágyi Balázs rosszkéz szélről a rövid sarkot vette célba, de a labda
a kapufáról kifelé pattant. Sajnos ebből jött a lefordulás és a megúszás, Berényi Áron és Godó
Tamás kettőse jött a kapunk felé. Berényi bejött 2 méteren belülre rosszkéz kapufához, kapta a
passzt Godótól húzásra, TKL odaért a rövid sarok felé tartó labdára és védte a ziccert. TKL a
kipattanó labdát az időközben visszaérkező Egressy Andráshoz ütötte. A Budaházi Balázs
Demjén Ottó csatában ezúttal az Oázis védője győzött, sikerült szerelni centerünket. 10
másodpercnyi támadás után Golopencza doktor rosszkéz hátulról-középről egy váratlan lövést
eresztett meg. A pattintott fölé-mellé elkerülte a kapunkat. Rosszkéz szélen Ország Misi
megúszott, TKL pontos indítást adott neki, amivel egészen a kapuig ment és egy elhajlás után a
hosszú sarokba helyezte az egyenlítő találatunkat
(9-9).
Budaházi Balázs keresztbe úszott kapás oldalról és egy pattintott lövést küldött a rövid sarok
felé. TKL két kézzel odaért és szögletre mentett. A sarokdobás után Godó Tamás kapta a
labdát és mivel üresen volt egy lóba után azonnal kapura lőtt kapás hátulról. A labda TKL feje
mellett talált utat a hálónkba
(10-9).
Újra az Oázisnál volt az előny és már csak egy félnegyednyi időnk maradt arra, hogy
egyenlítsünk és átvegyük újra a vezetést. Középkezdés után meg is volt erre a lehetőségünk
Demjén Ottó és Kelemen Peti ment be centerezni és Ottóról kiállították Rácz Bálintot. Szirányi
Bence kapás átlövőből a felső lécet találta telibe, a kipattanó labda hozzánk került és Demjén
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Ottó ismételhetett kapás szélről a rövid sarokba. A hazaiak kapusa ott állt a rövid saroknál és
könnyedén hárított. Jöhettek a fehérek. Rácz Bálint a rosszkéz oldalon felúszott és a rövid
sarokba bombázott, TKL védett. Felúszás közben Országh Misi (és nem Egressy András, mint
ahogy a jegyzőkönyvben tévesen szerepel) Berényi Áronon akart átúszni még a mi térfelünkön,
ezért befújták a támadóhibát és ismét a mi kapunk előtt folyt a mérkőzés. Godó Tamás
középről, 6-7 méterről egy váratlan lapos lövést küldött a hosszú sarok felé. TKL ezt a
próbálkozást is hárította. Helyzetet a következő támadásunknál nem sikerült kialakítani, mert
Demjén Ottó centerben szabálytalankodott. Az Oázis időt kért, hogy eldöntsék a mérkőzést. A
fehérek számítását keresztül húzta, hogy Szirányi Bence besegített a center elé és elhozta a
labdát. Mi is kikértük az időnket. Nekünk sem sikerült megvalósítani, amit elterveztünk, mert
Demjén Dani elé centerbe besegített Budaházi Balázs. Az Oázis már az idővel is játszott,
lepergették a fél percüket. Nekünk már csak 25 másodpercünk maradt az egyenlítésre.
Gyorsan felúsztunk. Menet közben Golopencza doktor visszahúzta Kelemen Petit, amiért
kiállították. Még 13 másodperc. Demjén Ottó kapás szélről a rövid sarokba lőtt, Horváth Gergely
pont ott állt a saroknál és megfogta a labdát. Talán jobb megoldás lett volna, ha Ottó felnéz és a
másik oldalon üresen álló Kelemen Petinek passzol. Sajnos ez a kimaradt helyzet azt jelentette,
hogy egy nyerhető meccset veszítettünk el. A végén még Horváth Gergely egy egészpályás
lövéssel zárta le a mérkőzést.

Kár az elveszített három pontért, jó lett volna győzelemmel zárni a 2017-es évet.
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Oázis Nonprofit Kft: Horváth Gergely – Farkas Márton 1, Godó Tamás Ákos 3, Ruszin
Tamás dr. 4, Berényi Áron, Golopencza Péter Dr. 1, Budaházi Balázs Cserék: Fekete
András, Pécsi Kristóf, Irmes Ferenc 1, Bajzáth Levente, Rácz Bálint, Vermes Dávid

1427 VSE: Tóth Kecskés László – Egressy András Gábor, Demjén Ottó 2, Bánfai Balázs,
Kelemen Péter Csaba 2, Országh Mihály 1, Szirányi Bence 3. Cserék: Szilágyi Balázs,
Runtág Béla, Nenádov Miklós, Demjén Dániel 1, Szóráth Szilárd

Emberelőny: 0/3 ill. 1/5
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5 méteres: 2/2 ill. 2/2

Labdaelhozás: 0-4
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