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A nemrég elhunyt Romics László 
emlékére  egyperces  gyászszü-
nettel kezdődött a találkozó.
Egy  megfiatalított,  a  baj-

nokságban  jól  rajtoló  csapat 
látogatott  az  Ercsi  úti  pályá-
ra.  A vendégek  két  győzelem 
után az előző fordulóban hazai 
pályán  váratlanul  vereséget 
szenvedtek,  így  azzal  a  céllal 
érkeztek Érdre, hogy akár meg-
lepetést  okozva  is,  de  helyre-
állítsák  a  tekintélyükön  esett 
csorbát.  A hazai  csapatnál  a 
három forduló alatt elért három 
győzelem  csak  fokozta  a  harci 
kedvet.  Bár  hét  közben  több 
játékosnak  is  edzéseket  kel-
lett  kihagynia  sérülések  miatt, 
tudatában  voltak  annak,  hogy 
a  három  győzelem  csak  akkor 
ér  valamit,  ha  a  hazai  pályát 
ismét  győztesen  hagyják  el.  Jó 
hír  volt  a  csapat  háza  táján, 
hogy Ország P. kezéről  levették 
a gipszet, Cservenka G. sérülése 
szépen javul, így hamarosan ők 
is pályára léphetnek.
Mint  ebben  a  bajnokságban 

már  nem  először,  repülőrajtot 
vett az érdi csapat. A harmadik 
percben  Flórián  Á. csaknem 
35 méterről  végzett  el  egy  sza-
badrúgást,  és  a  labda  a  jobb 

kapufáról  jutott  a hálóba  (1-0). 
A gyorsan  bekapott  gól  meg-
zavarta  a  vendégek  védelmét. 
Sajnos ezt az időszakot a hazai 
csapat  nem  tudta  kihasználni, 
így  időt  adott  a  pasarétieknek 
soraik  rendezésére.  Tíz  perc 
elteltével  kiegyenlített  lett  a 
játék, a vendégek is jelét adták, 
hogy  ők  is  a  pályán  vannak. 
Sőt,  a  14.  percben  az  egyenlítő 
gólt  is  megszerezték.  Gróf A. 
alászaladt egy ívelésnek, Kovács 
P.  szerezte  meg  a  labdát,  és  a 
tehetetlen kapus mellett  a  jobb 
sarokba gurított (1-1). Nem kel-
lett  sokat  várni  az  újabb  érdi 
gólra.  A 21.  percben  a  vendég 
védők  nem  tudtak  felszabadí-
tani,  így  a  visszagurított  labdát 
Nagy A.  a  kapu  bal  oldalába 
lőtte (2-1). A vezetés birtokában 
mindenki  úgy  gondolta,  ismét 
helyreállt a rend. A hazai csapat 
fölénybe  került  és  sorra  vezet-
te  támadásait,  a  vendégek  zárt 
védekezés  mellett  főleg  gyors 
ellentámadásokkal  próbálkoz-
tak,  nem  is  sikertelenül.  Előbb 
Kertész F. még bravúrral hárított 
a ziccerben levő vendég támadó 
elől,  de  a  44.  percben  már  ő 
is  tehetetlen  volt.  A 44.  perc-
ben a  lesre  játszó védők között 

Lőrinczy S.  jól  lépett  ki  és  14 
méterről a kapuba talált. Így lett 
a félidő eredménye 2-2.
A második  félidőt  is 

nagyszerûen  kezdte  a  hazai 
csapat. A 47. percben egy beíve-
lést Nagy A.  12 méterről  fejelt 
kapura.  A labda  a  meglepett 
kapust  is  érintve  jutott  a háló-
ba  (3-2).  Harmadszor  szerzett 
tehát vezetést az érdi csapat, de 
ez  egyáltalán nem  törte meg a 
vendégeket.  Tovább  rohamoz-
ták az érdi kaput, és Kertész F. 
több bravúrjára is szükség volt, 
hogy ne változzon az eredmény. 
A 60. percben eldőlni látszott a 
találkozó. Flórián Á. szögletébe 
Nagy A. a rövid saroknál lábbal 
belecsúsztatott,  így  a  labda  a 
kapu  jobb  oldalában  kötött  ki 
(4-2). A kétgólos hazai vezetés 
után sem adták fel a vendégek. 
Továbbra  is  bátran  támadtak, 
míg  a  hazaiak  a  biztonságos 
védekezésre  helyezve  a  hang-
súlyt  igyekeztek  megőrizni 
előnyüket.  Mindkét  oldalon 
adódtak még  gólszerzési  lehe-
tőségek,  de  vagy  a  csatárok 
céloztak  pontatlanul,  vagy  a 
kapusok  védték  a  próbálkozá-
sokat.
 
A két jó formában levő, bátor 

támadó  futballt  játszó  csapat 
találkozóján  a  rutin  döntött  a 
hazaiak  mellett.  Mindkét  csa-
pat nagyon akarta a győzelmet, 
és  ezért  az  utolsó  percig  min-
dent meg  is  tettek  a  játékosok. 
A sportszerû  küzdelmet  mi 
sem jellemzi jobban, mint hogy 
egyik csapat játékosai sem kap-
tak egyetlen sárga lapot sem. 
Az érdi csapat zsinórban elért 

negyedik  győzelmével  pont-
veszteség nélkül  vezeti  a Duna 
csoport táblázatát.

 Érdi VSE–Pénzügyőr SE  
4-2 (2-2)
Érd, 200 néző
Vezette: Rákosi T.
Érd: Kertész F. – Gróf A., 
Jakab Á. (Megyeri R.), Aradi 
Cs., Kovács K. – Mészáros T. 
(Havrán G.), Nagy A., Flórián 
Á., Illyés G. (Füzy M.) – Skita 
T., Noah
Edző: Miskovicz Bálint
Gólszerzők: Flórián Á., Nagy 
A. (3)
Jók: Kertész F., Kovács K., Nagy 
A., Flórián Á.
 A mérkőzés után a két edző 

érthetően  ellentétes  hangulat-
ban nyilatkozott.
Az érdi Miskovicz Bálint fon-

tosnak  tartotta  kiemelni,  hogy 
a  csapat  a  győzelmet  Romics 
László emlékére ajánlja fel, de a 
meccsről is beszélt:
– Jól játszó ellenfelet kaptunk a 

mai fordulóban. A csapat ma egy 
kicsit  tompán  játszott,  azonban 
minden héten vannak játékosok, 
akik  átsegítik  a  csapatot  a  holt-
ponton.  De  hát  ezért  csapat  a 
csapat. A 90 percet nem a jó játék 
jellemezte, hanem az akarat.

Vatai Attila, a Pézügyőr mes-
tere elsősorban azt hangsúlyoz-
ta, hogy rendkívül csalódott: 
–  Óvodásgólokat  kaptunk  a 

jó  nevekből  álló  érdiek  ellen. 
Jobb  csapattól  kaptunk  ki,  de 
ehhez  nem  kellett  volna  segít-
séget  nyújtanunk.  Gratulálok  a 
hazaiak győzelméhez.
  A következő  fordulóban, 

szeptember  17-én,  szombaton 
négy órakor az Újbuda vendége 
lesz  az  Érdi  VSE a  Sportmax 
pályán,  majd  szeptember 
24-én,  szombaton  négy  órakor 
a Törökbálint csapatát fogadják 
az Ercsi úti sportpályán.
    Harmat Jenő
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Gólgazdag mérkõzés érdi gyõzelemmel

Bár ebbõl az akcióból nem született gól, a fehér mezes hazai csapat így is 
négy góllal terhelte meg a vendégek kapuját
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