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A kiesés  elkerüléséért  küzdő 
Budafok  labdarúgócsapatának 
vendége  volt  a  jobb  helyezés 
elérésért  küzdő  érdi  csapat. 
A sok  sérülés  ellenére  (Jakab, 
Megyeri, Flórián, Horváth L.) 
mégis a vendég érdi csapat volt 
a  mérkőzés  esélyese,  mivel  az 
elmúlt  két  fordulóban  a  máso-
dik és a harmadik helyet elfog-
laló  csapatok  ellen  sikerült  a 
pontszerzés, így joggal remény-
kedtek  most  a  három  pont 
begyûjtésében.
A mérkőzés  vendégrohamok-

kal  kezdődött,  jelezvén,  hogy 
nem  akarnak  kétséget  hagyni 
afelől,  ki  a  mérkőzés  esélyese. 
Ennek megfelelően egy szabad-
rúgást  követően Kovács  fejelt  a 
hazaiak  kapujába,  de  a  partjel-
ző  (talán  egyedül)  lest  látott. 
A hazaiak  első  támadása  azon-
ban góllal végződött. A 13. perc-
ben Horváth S. szabályos szere-
lése  után mindenki meglepeté-
sére  a  játékvezető  tizenegyest 
ítélt,  amelyet  Dobesch  értéke-
sített.  1-0.  A gól  nem  zavarta 
meg a vendég érdieket,  tovább-
ra  is  bátran  szövögették  táma-
dásaikat,  amelynek  meg  is  lett 
az  eredménye.  A 20.  percben 

egy  szemre  is  tetszetős  táma-
dás  futott  a  pályán. Horváth  S. 
indította  a  jobb  szélen  Ország 
P.-t,  aki  lefutott  az alapvonalig, 
beadását  a  támadással  együtt 
futó Horváth S.  lőtte a kapuba. 
1-1. Egy perccel később szabad-
rúgáshoz  jutott  a  vendég  érdi 
csapat  a  kaputól  mintegy  har-
minc méterre. A leállított labdát 
Gróf A. a bal felső sarokba lőtte. 
1-2.  Ekkor  már  megnyugodtak 
a  csapatot  elkísérő  szurkolók, 
és  azt  tippelték, mennyi  lesz  a 
végén  a  különbség.  Erre  némi 
alapot adott a vendégek mezőny-
fölénye  és  a  hazaiak  erőtlen 
támadásai.  A kedélyeket  csak 
az  borzolta  vendég  oldalon, 
hogy  a  budafoki  csapat  soro-
zatos  szabálytalanságait  a  bíró 
nem  torolta  meg,  sőt,  az  érdi 
csapatban két sérülés is történt, 
így  Miskovicz Bálint  edzőnek 
idő előtt cserékhez kellett folya-
modnia.
A második  félidő  úgy  indult, 

mint az első félidő. A kényszerû 
cserék és a sok hiányzó ellenére 
vendég  helyzeteket  láttunk,  de 
előbb Havrán, majd Skita  nem 
élt  a  kínálkozó  lehetőséggel. 
Nem  így  a  hazaiak. A 61.  perc-

ben  a  kapu  elé  beívelt  szabad-
rúgásba Dobesch jól csúsztatott 
bele,  és  a  labda  akadálytala-
nul  jutott  az  érdi  kapuba.  2-2. 
Az  egyenlítő  találat  szárnyakat 
adott  a  hazaiaknak,  és  egyre 
nehezebb  feladat  elé  állította  a 
kapkodva,  sok  hibával  játszó 
vendégeket. Az újabb hazai gól 
után  már  elúszni  látszott  akár 
csak  az  egy  pont  megszerzése 
is. A 82.percben a vendég véde-
lemben többen is hibáztak, míg 
a  hazai  csapatból Nurgali  szer-
zett labdát, és lőtt az érdi kapu-
ba. 3-2. Ekkor már csak az adott 
reményt,  hogy  az  előző  fordu-
lóhoz  hasonlóan  csak  sikerül 
kiegyenlíteni  az  utolsó  percek-
ben.  Ez  a  remény  végül  a  87. 
percben  beteljesedett.  A hazai 
kapu  előteréből  kivágott  labda 
a  16-osnál  álló  Süveges G.  elé 
került, aki állítás nélkül a léc alá 
lőtte. 3-3.
A tavaszi  fordulók  leg-

gyengébb  játékvezetése  jutott 
Érdnek  ezen  a  napon.  A sok 
sérülés, ápolások és cserék elle-
nére  egy  percet  sem  hosszab-
bított  a  játékvezető,  amelynek 
gyenge teljesítménye sem menti 
fel azonban a csapatot az elma-

radt győzelem miatt. Fontos két 
pontot  hagytunk  Budafokon, 
amelyek  a  végső  elszámolás-
nál  bizony  hiányozni  fognak. 
A mérkőzés  pozitívuma,  hogy 
Bilau L.  személyében egy  saját 
nevelésû újonc lépett pályára az 
érdi csapatban.
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A mérkőzés  után  Miskovicz 

Bálint  feldúlt  idegállapotban 
nyilatkozott:
–  Teljesen  ki  vagyok  akadva 

a látottak alapján. Nem sikerült 
győzelemmel  megünnepelnem 
a  feleségem 50.  születésnapját! 
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Alacsony színvonal, sok gól

Elszúrtuk a mérkőzést. A csapat 
mindent megtett a győzelemért. 
A játékvezető  döntő  hibákat 
követett  el,  de  mi  is  nagyokat 
hibáztunk,  amikor  a  100%-os 
helyzeteket  kihagytuk.  Sajnos 
a  döntetlenekkel  nem  jutunk 
előbbre.  A hátralevő  három 

mérkőzésen  mindent  elköve-
tünk a jobb szereplésért.
A következő  fordulóban, 

május 28-án szombaton öt óra-
kor  a Mór  csapatát  fogadják az 
érdiek, majd  június 4-én szom-
baton öt órakor Pénzügyőr ven-
dége lesz Érd.     Harmat Jenő

Támadásban a fehér mezes érdi csapat
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