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Vegyes előjelekkel készültek a 
csapatok a Pest megyei rangadó-
ra. Az érdi gárda a Pest megyei 
kupa előző fordulójában Kovács 
K., Skita T. és Havrán G. gólja-
ival 3-0-ra legyőzte Tárnok csa-
patát, és ezzel egyedüliként a 
megyei NB III-as csapatok közül 
a legjobb nyolc közé került. 
A győzelemmel a Magyar Kupa 
főtáblájára került az érdi csapat, 
ahol már nevesebb ellenfelekkel 
kerülhet szembe. A kupasiker 
után bizakodva utaztak Bics-
kére, nem is alaptalanul. Az 
első félidőben Skita T. góljával 
még az érdi csapat vezetett, de a 
második félidőben a hazaiaknak 
sikerült a mérkőzés eredményét 
megfordítani és 2-1-re megnyer-
ni a találkozót. 

A Törökbálint elleni meccs 
hazai támadásokkal kezdődött. 
Az első percekben több érdi 
lehetőség is adódott, de a veze-
tést ekkor még nem sikerült 
megszerezni. A sorozatos hazai 
szögletek után a 15. percben 
Flórián beívelését Skita T. a 
kapust megelőzve fejelte a háló-
ba (1-0). Továbbra is a hazaiak 
irányították a játékot, de a lehe-
tőségek sajnos kimaradtak.

A második félidő is érdi roha-
mokkal indult. Néhány perc 
alatt három gólhelyzet is adó-
dott, amelyek kihasználatlanul 
maradtak. Fennállt a veszély, 
hogy ez megbosszulja magát. 
A szurkolók megnyugtatásáról 
ismét Skita gondoskodott, aki 
az 52. percben egy kapu elé 
belőtt labdába belesarkazott, 
így a labda a kapuban kötött ki 
(2-0). A hazai csapat továbbra 
is tetszetősen játszott, a ven-
dégek a jó formában lévő érdi 

középpályásokon csak ritkán 
jutottak túl, de ilyenkor a véde-
lem állította őket megoldhatat-
lan feladat elé. A számszerû 
eredmény a vendégekre nézve 
hízelgő, a játék és a helyzetek 
alapján akár nagyobb arányú is 
lehetett volna az érdi győzelem. 
Ezzel az eredménnyel az érdiek 
a középmezőny biztos tagjának 
tekinthetik magukat, és megvan 
az esély az előrelépésre.
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A győzelem után a koráb-

ban elhullajtott pontok miatt 
bosszankodva nyilatkozott Mis-
kovicz Bálint:

– Végre egy olyan mérkőzés, 
amikor jól játszott a csapatom. 
De még mindig hiányérzetem 
van a kimaradt helyzetek miatt. 
A fiatal játékosok egyre jobbak, 
ez a jövő útja. Nagyon kellett ez 
a győzelem.

A vendégek a vereségükkel 
a kiesési zónába kerültek, így 
edzőjük, Miskei Attila termé-
szetesen elégedetlen volt csa-
patával:

– Csapatom játéka a mai 
napon értékelhetetlen volt. Nem 
tettünk semmit a pontszerzés 
érdekében. Az érdiek sokkal 
nagyobb alázattal és akarattal 
futballoztak. Megérdemelten 
nyerték meg a találkozót.

A következő fordulóban 
május 5-én, szombaton fél ötkor 
Maglódon szerepel az érdi csa-
pat, majd május 14-én, szom-
baton fél ötkor Dunaharaszti 
csapatát fogadják az Ercsi úti 
pályán. 

  Harmat Jenő
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Magabiztos gyõzelem

Skita fejese után a hálóban a labda
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