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Helyosztó mérkőzésre került 
sor a hét végén az érdi és a 
móri csapat között. Három for-
dulóval a bajnokság vége előtt a 
vendégek egy ponttal megelőz-
ve a hazai csapatot a nyolcadik 
helyet foglalták el a tabellán, 
így egy érdi győzelem esetén 
megnyílhatott a lehetőség az 
előzésre. A hazai csapat három 
döntetlen után ismét győzelem-
mel szerette volna zárni a hazai 
mérkőzését.

A mérkőzés néhány perces 
tapogatódzó játékkal kezdő-
dött, majd a vendégek kaptak 
hamarabb lábra, egymás után 
végezhették el sarokrúgásai-

kat. Fölényüknek meg is lett 
az eredménye. A 8. percben 
egymás után három szögletet 
rúgtak. A beívelt labda a hosszú 
oldalon álló Nagy elé került, 
aki az ellenkező sarokba fejel-
te a labdát. 0-1. Nem kellett 
sokat várni az egyenlítő gólra. 
A 11. percben egy szép hazai 
támadás után Havrán önzetle-
nül Skita elé játszotta a lab-
dát, aki a kapu jobb sarkába 
lőtte. 1-1. A gyors gólváltás nem 
szegte kedvét a csapatoknak, 
továbbra is bátor támadójátékot 
láthatott a közönség mindkét 
fél részéről. A vendégek szög-
letekből és hatalmas partdobá-
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Egy félidõnyi jó játék
sokból veszélyeztettek, míg a 
hazaiak gyors kontrákra épí-
tették támadásaikat. Nagyobb 
veszélyt az érdi akciók jelen-
tettek, de Skita, Ország, majd 
Havrán maradt le a gólszerzés-
ről. A kimaradt helyzetek után 
a 33. percben végre megszüle-
tett a vezető gól. Ország kapott 
egy nagyszerû indítást, lövését 
elsőre a vendég kapus kiütöt-
te, pontosan Ország elé, aki 
másodszorra nem hibázott. 2-1. 
Újabb helyzet ismét a hazai-
ak előtt adódott, de a Fortuna 
kegyeibe fogadta a vendégeket, 
így a mérkőzés állása az első 
félidőben már nem változott.

A második félidő hazai lehe-
tőséggel kezdődött, de ez is, 
mint a mérkőzés folyamán 
több alkalommal, kihasználat-
lan maradt. A mérkőzés eldőlni 
látszott, amikor a félidő felé-
nél egy kiállítás után a haza-
iak létszámfölénybe kerültek. 
A vendégek azonban ezt nem 
így gondolták. Tíz emberrel is 
tovább rohamoztak és folyama-
tosan mezőnyfölényt harcoltak 
ki az egyre inkább védekezésre 
szoruló hazaiakkal szemben. 

Erőfeszítéseiket végül a 90. 
percben siker koronázta, ami-
kor egy kapu elé beívelt labdát 
Janovics fejelt a kapuba. 2-2.

Sajnos ismét egy megnyert 
mérkőzést sikerült „döntetlen-
re” mentenie az Érdnek. Bár a 
vendégek mezőnyben fölény-
ben játszottak, gólhelyzetek 
a hazai csapat előtt adódtak. 
A móriak nem érdemtelenül 
vívták ki a döntetlent és előzik 
meg továbbra is az érdieket a 
bajnoki táblázaton. A sorozatos 
döntetlenekkel elúszni látsza-
nak a remények a jobb helye-
zés elérésében, de van még két 
forduló a javításra, ahol szintén 
hasonló pontszámmal rendel-
kező ellenfelekkel találkoznak.
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A mérkőzés után Miskovicz 
Bálint, a hazaiak edzője lehan-
golódva nyilatkozott:

– Az első félidőben jól játszott 
a csapatom. A másodikban 
nagyon ránk jött a Mór és 
nem tudtuk azt játszani, amit 
akartunk, az utolsó percben 
a győzelmet is kiengedtük a 
kezünkből. Ha kontra támadá-
sainkból jobban jövünk ki, akár 
sima győzelmet is arathattunk 
volna.

Domján Norbert, a vendégek 

mestere így látta a mérkőzést:
– A mérkőzés előtt kiegyez-

tünk volna a döntetlennel, de 
buta egyéni hibákból kapott 
gólokkal nem lehet mérkőzést 
nyerniIgaza Fortuna is velünk 
volt. Ez volt a 15. döntetlenünk 
a bajnokságban. Sok sikert az 
érdi csapatnak a továbbiakban.

 A következő fordulóban, 
június negyedikén szombaton 
öt órakor a Pénzügyőr vendége 
lesz Érd, majd az utolsó for-
dulóban június 11-én, szom-
baton öt órakor a régi rivális, a 
Százhalombattai LC vendéges-
kedik az Ercsi úti pályán.

   Harmat Jenő

Ebbõl a helyzetbõl sem született gól
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