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Két jól rajtoló, pontveszteség 
nélkül álló labdarúgócsapat 
találkozott a bajnokság harma-
dik fordulójában. Ez különösen 
a hazaiak esetében számított 
meglepetésnek, hisz az előző 
bajnokságban kieső helyen 
végeztek a Mátra csoportban, 
de a kevés nevezés miatt újra 
indulhattak a rákosszentmihá-
lyiak az NB III. küzdelmeiben. 

Jól kezdte a mérkőzést az érdi 
csapat, és a vezetés megszerzé-
sére sem kellett sokáig várni: 
a 12. percben Flórián szögle-
tét a védők még kifejelték, de 
a labda ismét a vendégjátékos 
elé került. Beívelése szabadon 
találta Aradi Cs-t, aki biztosan 
fejelt a kapuba. 0-1. A vezetés 
tudatában és talán a nagy hőség 
miatt visszavett a vendégcsa-
pat a nagy rohamokból. Kapura 
továbbra is csak az érdiek jelen-

tettek veszélyt, de újabb gólt 
nem sikerült szerezniük, így 
egygólos vendégelőnnyel for-
dultak a csapatok. 

A második félidő kényszerû 
cserékkel kezdődött az érdi 
csapatnál. Megyeri R. már ki 
sem jött a pályára, majd néhány 
perces játék után Flórián Á. is 
cserét kért. A két cserével meg-
bomlott a csapat játéka, míg a 
hazaiak egyre inkább maguk-
ra találva átvették a kezdemé-
nyezést. Egyre-másra vezették 
veszélyes támadásaikat, és 
ezzel nehéz feladat elé állították 
a vendégvédelmet, amely azon-
ban nagyszerûen állt a lábán. 
A hazai szurkolók már gólt kiál-
tottak, mikor Aradi a gólvonal-
ról fejelte ki a labdát, majd egy 
másik esetben Kertész védett 
bravúrral egy hazai lövést. 
A vendégszurkolók már a mér-

kőzés végét jelző megváltó síp-
szót várták, mikor egy táma-
dást követően a hazai kapuig 
jutott az érdi csapat. A 92. perc-
ben Skita tartotta a pályán a 
már-már elvesztett labdát, és 
a hosszú oldalon álló Illyés G. 
fejére ívelte. Az egész mezőny 
talán legalacsonyabb játékosa 
(akit a hazai szurkolók a mérkő-
zés előtt labdaszedőnek hittek) 
a védők megrökönyödésére biz-
tosan fejelte a hálóba. 0-2.

A vendég érdi csapat, ha nem 
is tudta megismételni az elmúlt 
heti játékát, küzdeni tudásból, 
akaratból jelesre vizsgázott, és 
három forduló után egyedül 
pontveszteség nélkül vezeti a 
Duna csoport táblázatát.

 
RAFC – Érdi VSE  0-2 (0-1)
Rákosszentmihály, 100 néző 
(köztük sok érdi szurkoló)

Vezette: Wittner J.
Érd: Kertész F. -Gróf A., Jakab 
Á., Aradi Cs., Kovács K. – 
Megyeri R. (Illyés G.), Flórián Á. 
(Havrán G.), Nagy A., Mészáros 
T. – Skita T., Noah., (Füzy M.)
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Aradi Cs., Illyés G.
Sárga lap: Havrán G., Illyés G., 
Mészáros T., Skita T.
Jók: Gróf A., Aradi Cs., 
Mészáros T., Skita T.

Megérdemelt érdi győzelem-
ről nyilatkozott mindkét edző.

Miskovicz Bálint (Érd) sze-
rint: 

– Az első félidőben jól játszot-
tunk, a második félidőben azon-
ban visszaesett a csapat játéka. 
Úgy érzem, az „érdi szív” domi-
nált végig, és a végén sikerült az 
„i”-re feltenni a pontot a fiatal 
Illyés G. 92. percben szerzett 

Küzdelmes mérkõzésen értékes gyõzelem      

góljával. Gratulálok az egész 
csapatnak.

Nahoczky Attila (RAFC):
– Az első félidőt átaludtuk, és 

megérdemelten szerzett veze-
tést az Érd.A második félidőben 
feljavult a játékunk és megvolt 
a lehetőségünk az egyenlítés-
re, de sajnos nem éltünk vele. 
Megérdemelten nyert az Érd.

A negyedik fordulóban, 
szeptember 10-én, szombaton 
fél ötkor a Pénzügyőr csapa-
tát fogadja az Érd az Ercsi úti 
pályán, majd szeptember 17-
én, szombaton négy órakor 
az Újbuda vendégei lesznek a 
SPORTMAX pályán.

   Harmat Jenő

A fehér mezben játszó érdiek szögletei rendre veszélyt jelentettek
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