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A hét  végén  ahhoz  a  Pálhal
mához látogattak az érdi  labda
rúgók a Dunaújvárosi Stadionba, 
amely hat ponttal vezeti a bajno
ki  táblázatot,  és  egyértelmûen 
bajnokesélyes  csapattá  lépett 
elő  a  múlt  heti,  ESMTK  elleni 
győzelmével. 
A mérkőzés  elején  a  széllel 

támogatott  hazaiak  léptek  fel 
támadólag, azzal az elhatározás
sal,  hogy  minél  előbb  döntés
re  vigyék  a  három  pont  sorsát. 
Erőfeszítéseiket negyedóra eltel
tével  siker  koronázta.  Az  első 
kapura  lövésüket  még  a  felső 
léc  mentette,  de  a  16.  percben 
a  16os  sarkáról  Kóczián  által 
elvégzett  szabadrúgás  a  jobb 
kapufáról a hálóba pattant. 10. 
Továbbra is a széltől támogatott 
hazaiak  játszottak  fölényben, 
bár mezőnyben a vendég érdiek 
is  vezettek néhány  szép  akciót, 
gólhelyzetig sajnos nem jutottak 
el.  A 31.  percben  viszont  újabb 
hazai  gól  született.  Jobboldali 
beadást  Kerek N.  18  méterről 
kapásból a kapu bal alsó sarká
ba lőtte. 20. Felrémlett annak a 
veszélye,  hogy  a  vendégcsapat 
akár egy nagy vereségbe is bele
szaladhat,  ha  nem kapja magát 
össze,  és  nem  változtat  eddigi 
erőtlen játékán. A sors azonban 

a  segítségükre  sietett:  a  mér
kőzés  33.  percében  Nagy D., 
a  hazaiak  egyik  támadója  üté
sért a kiállítás sorsára jutott. Az 
emberelőny birtokában lábraka
pott  a  vendég  együttes,  egyre 
többet  birtokolta  a  labdát,  de  a 
hazaiak  jól  zártak  a kapu előtt, 
így az eredmény nem változott.
A második  félidőben  többet 

birtokolták  a  labdát  az  érdiek, 
mezőnyben  még  szépen  is  ját
szottak, de a kapu előtt elfogyott 
a  tudomány,  nem  találtak  rést 
a  vendéglátók  védelmi  falán. 
A hazaiak játékán látszott, hogy 
a kétgólos vezetés birtokában a 
győzelem  érdekében  nem  koc
káztatnak,  és  megelégednek 
a  kétgólos  vezetéssel.  Céljuk 
eléréséhez nagyban hozzá járult 
az érdiek  támadó  játéka,  amely 
enyhén  fogalmazva  is  elég  vér
szegény volt, így aztán elmaradt 
a  bravúr,  amiben  a  mérkőzés 
előtt még reménykedhettek.
 

Pálhalma SE – Érdi VSE 
2-0 (2-0)
Dunaujváros Stadion, 300 néző
Vezette: Döme G.
Érd: Kertész F. – Ország P., 
Horváth L., Horváth S., Gróf A. 
– Süveges G. (Herczog Gy.) Nagy 

A., Flórián Á., Cservenka G. 
(Ilyés G) – Havrán G. (Megyeri 
R.), Skita T.
Edző: Miskovicz Bálint
Sárga lap: Havrán G., Nagy A.
 
A mérkőzés  végén  az  ered

ménybe  beletörődve  nyilatko
zott Miskovicz Bálint, az érdiek 
edzője:
–  Az  első  félórát  átaludtuk, 

ennyi elég is volt a Pálhalmának, 
hogy  eldöntse  a  mérkőzést. 
A kiállítással  kaptunk  egy 
esélyt, sajnos nem tudtunk vele 
élni. Egyáltalán nem játszottunk 
jól. Egy zártan játszó Pálhalmát 
nem tudtunk feltörni. A hazaiak 
megérdemelten nyertek.
A hazaiak edzője, Nagy Zoltán 

elégedett  volt  a  csapata  teljesít
ményével:
–  Gratulálok  a  fiuknak.  Jól 

teljesítettek  emberhátrányban 
is  jól  oldották meg  feladatukat, 
és csapatként  tudtunk  ismét  jól 
játszani.
A következő  fordulóban  ápri

lis  16án,  szombaton  négy  óra
kor a Biatorbágy csapata érkezik 
az  Ercsi  úti  pályára, majd  ápri
lis 24én, vasárnap négy órakor 
Bicskén  vendégszerepelnek  az 
érdiek.  Harmat Jenő

Pest megyei kupa
Sikerrel vette az Érdi VSE a hétközi kupa-
mérkőzést, amely egyúttal a Magyar 
Kupa előselejtezője is volt. Az érdi csapat 
a Halásztelek FC otthonában Havrán G. 
3, Vida P. 2 és Skita T. góljaival 6-2 arány-
ban bizonyult jobbnak vendéglátóinál. A 
következő kupafordulóban április 20-án 
szerdán 17 órakor Tárnokon játszanak 
az érdiek.    
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Vereség az éllovastól  

Az érdi Süveges Gábor – fehér mezben – harcol a labdáért
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