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Visszavágásra készült az érdi 
futsalcsapat az NB II. Nyugati 
csoportjában, ahol a 21. fordu-
ló párosítása alapján a rákos-
mentieket fogadta a Treff 
Sportcsarnokban. Az őszi talál-
kozón ugyanis egy fordulatos, 
szoros meccsen az akkori házi-
gazda diadalmaskodott.

Ezúttal is kiegyenlített pár-
harcra lehetett számítani a két 
csapat tavaszi formája alapján.

Az utóbbi fordulók tapasz-
talata alapján az érdiek ezút-
tal is nagyon hamar megsze-
rezték a vezetést (Rózsa Bálint 
nagyszerû egyéni akcióval 
végigvitt kontrájának köszön-
hetően), ám sajnos nem sikerült 
sokáig tartaniuk, egy védelmi 
megingást követően egyenlítet-
tek a rákosmentiek. A hazaiak 
lendületét azonban a váratlanul 
bekapott gól nem törte meg, és 
újra vezetéshez jutottak, sőt, a 
második gólt is jegyző Piacsek 
Máté nagyszerû szóló után 3-1- 
re növelte az asterixes előnyt. 
Ahogy az első tíz percet uralta 
az Érd, úgy adta át a kezde-
ményezést és az irányítást a 
vendégeknek az első játékrész 
második felében. A fiatalabb 

erőkből álló fővárosi együttes 
nagyszerûen járatta a labdát, 
helyzetbe azonban csak a tart-
hatatlan Bihari Dávid kreatív 
játékának révén tudott kerülni, 
ám a gólt Jarecsni László kapus 
bravúrjai, az utolsó védők men-
tései és időnként a hazaiak 
szerencséje sokáig megakadá-
lyozták. A szünethez közeled-
vén a vendégnyomás annyira 
felerősödött, hogy a hazaiaknak 
cserélni is ritkán nyílt alkal-
muk, a frissesség hiánya pedig 
megbosszulta magát, és közvet-
lenül a lefújás előtti két percben 
döntetlenre fordult az állás. Az 
érdiek bosszankodhattak, hogy 
nem tudtak előnnyel fordulni, 
mivel a gólok – a fáradtság elle-
nére is – elkerülhető hibákat 
követően születtek, pedig még 
egy rákosmenti kisbüntetőt is 
megúsztak. 

A második félidő gyakorlati-
lag ugyanúgy kezdődött, mint 
az első: hazai rohamokkal és 
gólokkal. Előbb az érdiek máso-
dik számú gólfelelőse, Légrády 
Attila, majd a csapat remekül 
bevált újonca, Rózsa Bálint 
talált a hálóba egy álomszerû 
támadás végén, hogy a 26. 

percben már 6-3-ra vezessen az 
Asterix Piacsek Máté újabb talá-
lata révén. Ettől kezdve a hazai-
ak az eredmény biztos őrzésére 
törekedtek, míg a vendégek két-
ségbeesetten próbáltak felzár-
kózni. Sokáig sem a rákosmenti 
helyzetekből, sem az érdi kont-
rák végén a kapura lövésekből 
nem esett újabb gól, a 36. per-
cig, amikor is az RFC kétgólosra 
csökkentette a különbséget, ám 
a hátralévő négy percben már 
nem tudott igazán veszélyes 
akciót vezetni, pedig a kapust 
lehozva még öt mezőnyjátékos-
sal is próbáltak támadni.

Összességében az érdi Asterix 
megérdemelten szerezte meg a 
győzelmet, tekintve, hogy táma-
dásban felülmúlta ellenfelét, és 
ezúttal védekezésben is korábbi 
önmagát. 

A sikeres este végén még meg 
kell említeni, hogy Piacsek Máté 
3 góljával őrzi első helyét a gól-
lövőlistán (18 meccsen szerzett 
31 találattal!), igaz, az aznap 5 
gólt szerző keszthelyi riválisa 
utolérte őt, és most már holtver-
senyben állnak az élen a gólki-
rályi címért folyó versenyben.
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