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Rákosi Hírmondó

Fertőrákos Község Önkormányzatának tájékoztatója
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November

Sporthírek
Buszvárók
Az Alpolgármester és az
Önkormányzati
Képviselők fel nem vett
tiszteletdíjából elkészültek az új buszvárók,
összesen 7.645.000 Ft-ba
kerültek.
Kérjük vigyázzanak rájuk,
hogy sokáig ilyen szépek
maradhassanak.

Fertőrákos SE
Levelezési cím:
9421 Fertőrákos
Fő u. 139.
Elnök: Palkovits János
Edző: Lőrincz Ákos
Tel.: 0630/8458085
Csapat kapitány:
Schuster Roland
Tel.: 0620/8055919
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Újra zajlik az élet a fertőrákosi sportpályán. A
Sport Egyesület 2011 tavaszán többek között
anyagi gondok miatt nem tudta vállalni a
megyei II. osztályú indulást. A csapat tagjai az
utolsó pillanatig vártak az eligazolással, azonban
amikor reménytelenné vált a helyzet fájó szívvel
ugyan de nagyrészt mindenki új csapatot
keresett magának. Nehéz volt itt hagyni a jó
társaságot, a barátokat, az Egyesületet, hiszen
voltak akik sok-sok éve itt játszottak már. Ezután
következett
egy
holt
időszak,
voltak
találgatások, hogy ősszel esetleg újra elindul-e a
csapat. Az állóvizet végül pár lelkes fiatal
kavarta fel. Szerettek volna újra saját falujuk
mezében pályára lépni. Felkeresték Lőrincz
Ákost az utánpótlás csapat egykori edzőjét aki
boldogan segített. Köszönettel tartozunk
természeten Palkovits János Úrnak is aki ismét
elvállata az Egyesület elnöki pozícióját. A
feltételek teljesítése után végül nevezésünket
elfogadták, az Önkormányzat támogatásával
elindult a csapat a megyei III. osztályban. A
2011-es őszi szezon célja az volt, hogy
elinduljunk a bajnokságban, különösebb elvárás
nélkül. A csapat épülőben van, döntő
többségében fertőrákosi fiatalokból. A csapatot
Lőrincz Ákos és Menyhárt Imre irányítja, a tagok
Schuster Rolandnak szavaztak bizalmat így ő
viselheti a csapatkapitányi karszalagot jelenleg.
Az őszi szezon hullámzó teljesítménye után
csapatunk jelenleg, egy fordulóval az őszi szezon
vége előtt a 8. helyen áll. Mondhatnánk ,hogy az
újjá alakulás után elfogadható, de voltak
bosszantó meccsek, a csapat ennél többet lát
magában. A csapat húzóembere Kuslics Ferenc
19 góllal jelenleg II. a góllövő listán. Köszönettel
tartozunk a falunak, a szurkolóknak akik hétrőlhétre kilátogatnak mérkőzéseinkre. Többsége
elfogadja ,hogy a csapat még épül, és örül, hogy
fertőrákosiakat lát a pályán. Csapatunk reméli ,
hogy a bizalom tavasszal is kitart, igyekszik majd
eredményesebben zárni a szezon 2. felét.

Végül de nem utolsó sorban köszönettel
tartozunk Horváth Istvánnak, aki 2011
tavaszáig időt nem sajnálva intézte a csapat
dolgait, most látjuk csak mennyit is tett a
csapatért, mennyire jó dolguk volt a
játékosoknak, mikor a feladatokat javarészt a
csapattagoknak kell elvégezniük.
Aktuális tabella állása:
1. SALUS AUTÓ VITNYÉD SE
2. IVÁN KSE
3. ÚJKÉR FC
4. SOLLUX-HARKA SE
5. BALF SE
6. SOPRONHORPÁCS SE
7. SFAC 1900 SE
8. FERTŐRÁKOS SE
9. FERTŐSZÉPLAK SK
10. RÉPCEVIS FC
11. KÓPHÁZA LEVANDA SE
12. PERESZTEG SE
13. NAGYLÓZS SK
14. ZSIRA TSK
15. SARRÓDI ÁSZOK SE
16. UNDI LE
Schuster Roland
Csapatkapitány

